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ZAMĚŘENÍ•VÝROBA•MONTÁŽ
DŘEVĚNÝCH OKEN, DVEŘÍ, ZIMNÍCH ZAHRADnejníže položený - nejbližší k moři pavilon 

hotelu AD TURRES - 7x ubytování s polopenzí 
- švédské stoly včetně nápojů Uvedené termíny jsou 

pro dopravu busem, pobyt je úterý - úterý

CK ALFA-ZET  
Ing. Jiří Suchánek       

Radniční 25, Šumperk, tel. 583 213 415
www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

Doprava luxusním busem pouze 1.900,-/, 
děti do 12 let 1.500,- . DOPRAVA BUSEM 

BEZ PŘESTUPŮ PŘÍMO NA MÍSTO - K PAVILONU ! 

30.8. - 08.9. ..............................................................6.290,-

4.990,- 5.490,-
cena na osobu při cestě busem cena na vlastní dopravu
06.9. - 15.9. ..............................................................5.990,-

4.990,- 5.490,-
cena na osobu při cestě busem cena na vlastní dopravu

V těchto termínech je možné vzít 1 dítě do 12 let 
- ubytování a stravování ZDARMA v doprovodu 2 dospělých.

Městem protančili Egypťané, Ukrajinci i Indonésané

Tanečnice z indonéské Jakarty pěší zónu doslova roztančily. Do kola vzaly také při-
hlížející malé i velké diváky.  Všechna fota: P. Kvapil

Své taneční i hudební umění předvedli 
přihlížejícím divákům i členové mauri-
cijského Steel Boyz Bandu.

Egyptský tanečník se dokáže točit na 
místě i dvě a půl hodiny. Po svém vystou-
pení zamířil mezi diváky.

Temperamentní tanečníci a tanečnice ukrajinského souboru Brevestyk z Charkova 
roztleskali celý Pavlínin dvůr.

Zahájení pátečního hlavního koncertu bylo více než slavnostní. Prezident České národní 
sekce CIOFF Jan Krist předal ředitelce šumperského festivalu Libuši Drtilové statut a vlajku 
CIOFF. Pod touto zkratkou se skrývá světová organizace, jež sdružuje vybrané folklorní festi-
valy z celého světa, jednotlivce i kolektivy, které se zabývají ochranou tradiční lidové kultury. 
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Město nabízí k pronájmu byt
Obecní byt v domě v Zahradní ulici č.o. 37, 

č.p. 2708 nabízí k pronájmu město Šumperk. Byt 
se nachází v 1. nadzemním podlaží a sestává se ze 
čtyř pokojů (20,90 m2, 12,21 m2, 12,17 m2, 8,26 m2), 
kuchyně (8,50 m2), předsíně (10,66 m2), koupelny 
(2,85 m2), WC ((1,03 m2), sklepa (3,40 m2) a balkonu 
(2,87 m2). Obytná plocha bytu, včetně příslušenství, 
činí 76,58  m2. Způsob vytápění - ústřední, dálkové, 
způsob ohřevu vody - ústřední, centrální. Podlahová 
plocha bytu je 58,94 m2. Měsíční nájemné je 3746 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 150 Kč a měsíč-
ní zálohy na služby spojené s užíváním bytu na jednu 
osobu činí 2370 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Zá-
jemci si mohou byt č. 2 v Zahradní ulici 37 prohléd-
nout v pondělí 13. září v 15 hodin.

Žádost o přidělení bytu je možno podat na majetko-
právní odbor, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy 
majetku, dveře č. 410 v přízemí, a to písemně dle ná-
vodu nejpozději do středy 15. září do 17 hodin. K žá-
dosti je nutné doložit náležitosti uvedené ve „Směrnici 
Rady města Šumperka k přidělování obecních bytů“. 
Informace ke „Směrnici..“ lze získat na úřední desce 
MěÚ Šumperk, na www.sumperk.cz, na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1 na informacích nebo na majetkoprávním 
odboru v přízemí (oddělení správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílány 
poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, na od-
boru MJP po schválení v Radě města 4. října. Žadatel 
s nejvyšším počtem bodů bude písemně vyzván k uza-
vření nájemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Nové zastupitele zvolíme za necelé dva měsíce
Pošesté od listopadové revoluce v roce 1989 

se letos na podzim utkají politické strany, hnutí 
a sdružení o křesla v šumperském Zastupitelstvu. 
V komunálních volbách, které proběhnou v pátek 
15. a v sobotu 16. října, by se mělo o přízeň občanů 
ucházet jedenáct subjektů, které odevzdaly do úte-
rý 10. srpna kandidátní listiny. Zaregistrovány by 
měly být do 28. srpna.

„V Šumperku podalo k 10. srpnu kandidátní lis-
tiny jedenáct politických stran, hnutí a sdružení. 
Jednotlivé přihlášky k registraci se přezkoumávají 
a odstraňují se v nich drobné závady. Registrace 
kandidátek musí proběhnout do 28. srpna,“ říká 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí šum-
perské radnice Petra Štefečková. Žádost o registra-
ci kandidátních listin přitom v Šumperku postupně 
podaly Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana 
zdravého rozumu, KSČM, sdružení KDU-ČSL 
a nezávislých kandidátů KŘESŤANŠTÍ DEMO-
KRATÉ PRO ŠUMPERK, Občanská demokratic-
ká strana, Věci veřejné, Volte Pravý Blok www. ci-
bulka.net, Česká strana sociálně demokratická, 
sdružení NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ a nezávislí 
kandidáti INTERNET PRO ŠUMPERK ZDARMA, 
sdružení TOP 09 a Mladá krev Šumperka, Strana 
zelených a sdružení Nezávislé volby a nezávislých 
kandidátů.

Pořadová čísla, pod kterými se jednotlivé kandi-
dátky představí v předvolební kampani, se budou 
losovat v pátek 27. srpna. Do poloviny září by pak 
měly kandidující subjekty delegovat své zástupce 

do jednotlivých okrskových volebních komisí, kte-
ré budou bdít nad regulérností voleb.

Město bude v podzimních komunálních volbách 
opět rozděleno na třicet volebních okrsků. Jejich se-
znam bude součástí Vyhlášky o dni a místě konání 
voleb, jež vyjde v jednom z předvolebních čísel Zpra-
vodaje. „Na rozdíl od letošních červnových voleb 
dochází u dvou okrsků ke změně volební místnosti. 
Lidé, kteří volí v rámci okrsků číslo 12 a 16, tentokrát 
nebudou vhazovat hlasovací lístek do urny v budově 
Obchodní akademie, ale výjimečně zamíří do budovy 
Domova mládeže Střední zdravotnické školy v ulici 
Čsl. armády 1,“ vysvětluje vedoucí správního oddě-
lení Olga Breitzetelová. Důvodem je sjezd abiturien-
tů dnešní Obchodní akademie spojený s prohlídkou 
školní budovy, jenž je dlouhodobě naplánován právě 
v termínu konání voleb. 

Hlasovací lístek se jmény letošních kandidátů na-
jdou lidé ve svých poštovních schránkách nejpozději 
tři dny před volbami. Budoucí Zastupitelstvo města 
přitom mohou občané volit pouze v místě svého trva-
lého bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. voličský průkaz.

Na rozdíl od parlamentních či krajských voleb 
budou všechny kandidující strany uvedeny na obou-
stranně tištěném archu papíru o velikosti A3 v po-
řadí, jaké jim přidělí los. Systém voleb do obecních 
zastupitelstev je navíc poněkud odlišný od systému 
voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhly letos 
v červnu. Základní pravidla, jak volit v komunálních 
volbách, přineseme v příštím čísle Šumperského 
zpravodaje, které vychází 8. září. -zk-

Rachot 
uspořádá besedy 
i zajímavé kurzy 

Projekt Prevence kriminality za-
hájil v letních měsících nízkopraho-
vý klub pro děti a mládež Rachot, 
jenž „spadá“ pod obecně prospěš-
nou společnost Pontis Šumperk. Fi-
nančně tuto aktivitu podpořila více 
než jedenačtyřiceti tisíci místní rad-
nice, Ministerstvo vnitra pak poslalo 
do Šumperka dotaci sto čtyřicet osm 
tisíc korun.

„Cílem tohoto projektu je zpří-
stupnit dětem a mládeži s rizikový-
mi prvky chování nové volnočasové 
aktivity a inovovat ty stávající,“ vy-
světlila Dagmar Stodůlková, vedoucí 
oddělení služeb sociální prevence 
společnosti Pontis. Získaná dotace 
podle ní pomůže uspořádat interak-
tivní besedy na témata, jež jsou pro 
danou cílovou skupinu atraktivní, 
hudební zkušebna pro začínající 
kapely dostane nové nahrávací stu-
dio, rozběhnou se kurzy žonglování 
a práce na počítači. „S pomocí vol-
nočasových aktivit, společně s pora-
denstvím a sociální prací, se snažíme 
pomáhat dětem a mládeži v řešení 
jejich nepříznivých životních situa-
cích. Týká se to zejména rodinných 
vztahů, šikany, týrání a zneužívání, 
drog, bezpečnosti a podobně,“ do-
dala Stodůlková. -red-

Památky se zdarma otevřou 11. září
Dny evropského dědictví připadají 

každoročně na druhou zářijovou so-
botu. Letos tedy na 11. září. V jejich 
rámci se v celé republice i v Šumper-
ku zpřístupní návštěvníkům památ-
ky zdarma. Otevřeny budou mezi 
9 a 16 hodinou a provádět nimi budou 
zájemce zkušení odborní průvodci.

Dny evropského dědictví (European 
Heritage Days) otevírají každoročně 
v měsíci září nejširší veřejnosti brá-
ny nejzajímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, které 
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístup-
né. V Šumperku se tak zájemci mohou 
podívat do barokního kostela sv. Bar-
bory v Jiráskových sadech, známého 
malířskou výzdobou Ignáce Oderlitzké-
ho. Z dílny tohoto uničovského malíře 
pocházejí i nádherné zrestaurované ná-
stropní malby v raně barokním farním 
kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro 
pochází ze 13. století. 

Druhou zářijovou sobotu se ná-
vštěvníkům zdarma otevře rovněž 
raně barokní kostel Zvěstování Pan-
ny Marie s gotickým jádrem, který 
se může pochlubit zrestaurovaným 
mobiliářem. Odtud mohou zájemci 
zamířit do protějšího měšťanského 
tzv. Geschaderova domu v Kladské 
ulici, v němž žila rodina Jindřicha 
Peschkeho, jež patří k nejstatečněj-
ším obětem čarodějnických procesů 
v 17. století. Právě ve sklepích tohoto 

tzv. Evropského domu setkávání letos 
vznikla netradičně pojatá expozice, 
vybavená moderním individuálním 
průvodcovským systémem guide-
PORT, jež čarodějnické procesy na 
Šumpersku přibližuje. Druhou záři-
jovou sobotu se přitom vstupné do 
expozice neplatí.

Svou velikostí a zejména slavnou 
historií ohromí návštěvníky někdej-
ší žerotínský zámek, tzv. Zámeček, 
jenž byl kdysi významnější než zámek 
velkolosinský. A ti, kteří zatouží po 
pohledu na město z ptačí perspekti-
vy, mohou v sobotu 11. září zdarma 
vystoupat na věž radnice, odkud 
je krásný výhled nejen na samotný 

Šumperk, ale i na okolí, a díky dale-
kohledu rovněž na Praděd, Petrovy 
kameny a další vrcholy Jeseníků. 

Své brány otevře zájemcům také 
Státní okresní archiv na konci ulice 
Bří Čapků, který u této příležitosti 
nabídne kromě zpřístupněných de-
pozitářů s uloženými dokumenty 
i výstavu nazvanou Profese archivář, 
archivářka. Vlastivědné muzeum, jež 
sídlí v tzv. Pavlínině dvoře, pak bude 
druhou zářijovou sobotu návštěvní-
ky lákat na prohlídku stálé expozice 
prostřednictvím automatického audi-
oprůvodce guidePORT a na zajímavé 
výstavy. Ve výstavní síni až do 26. září 
představuje romantiku staré techniky 
výstava nazvaná Usnadňovaly prá-
ci, zpříjemňovaly volný čas, o čtyři 
dny déle trvá v Rytířském sále výsta-
va Léčivé rostliny, aneb Není bylina, 
aby na něco nebyla a do 28. listopadu 
bude v Hollarově galerii k vidění vý-
stava nejrůznějších klobouků, čapek 
a dalších nápaditých pokrývek hlavy 
nazvaná Nechte na hlavě. V Galerii 
Šumperska pak budou moci návštěv-
níci zhlédnout výstavu výtvarné sek-
ce BLAZE.CZ. Více než pětadvacet 
„Blažených“ tu od 10. září, kdy bude 
výstava zahájena v 18 hodin vernisáží, 
do 7. listopadu představí svoji tvůr-
čí magii v různých médiích tvorby - 
malbě, prostorové tvorbě, fotografi i, 
multimédiích a akcích. -zk-

Ve sklepích tzv. Geschaderova domu 
vznikla expozice, jež přibližuje čaroděj-
nické procesy na Šumpersku. Druhou 
zářijovou sobotu se za vstup neplatí. 
 Foto: -zk-
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Mariánský sloup na náměstí prošel renovací
Do nové krásy se proměnil moro-

vý sloup na náměstí Míru u radnice. 
Oprava, kterou město „rozjelo“ loni 
o prázdninách, přišla na  více než mili-
on korun, Šumperku přitom na opravu 
přispělo patnácti tisíci eury partnerské 
město Bad Hersfeld. Jeho zástupci zaví-
tali o uplynulém víkendu do Šumperka 
nejen na proslulý Mezinárodní folklor-
ní festival, ale především u příležitosti 
slavnostního odhalení zrestaurované-
ho sloupu. Tomu v sobotu odpoledne 
požehnal farář Slawomir Sulowski.

Kompletní renovaci a konzervaci 
naplánovalo město loni. Restaurátoři 
Jakub Ďoubal a Josef Červinka spo-
lu s dalšími kolegy odstranili všechny 
nečistoty a tmavý povlak na někte-
rých částech sloupu, zpevnili narušený 
kámen a provedli plastickou a barevnou 
retuš. Na nejvíc poškozená a namá-
haná místa vsadili nerezové výztuže 
a „obalili“ je umělým kamenem. 
V jejich rukou se ocitly rovněž svatozář 
Panny Marie a jeden z andělů z vrcholu 
sloupu. Letos pak pokračovaly práce na 
soklu, balustrádě a schodišti a odborní-
ci provedli tzv. odsolovací zábaly.

„Náš zásah byl vyloženě konzervač-
ní, což znamená, že péče je soustředěna 
na samotnou hmotu, podstatu památ-
ky, kdy by nemělo dojít k výrazným 
vizuálním změnám,“ vysvětlil restau-
rátor Josef Červinka během sobotního 
slavnostního aktu a podotkl, že právě 
vzhled sloupu byl během restaurování 
předmětem častých dotazů kolemjdou-
cích. „Lidé se nás ptali, proč není sloup 
natřený, proč není jako nový. Musíme 
si uvědomit, že jde o starou památku, 
která během tří století několikrát změ-
nila svoji podobu, a naším cílem je 
přizpůsobit míru retuše právě jejímu 
stáří,“ podotkl restaurátor. Provedené 
rozbory podle něj ukázaly, že původ-
ně byl sloup natřený na bílo a imito-
val mramor, v polovině 19. století pak 
byl v souvislosti s novými názory na 
památkovou péči očištěn až na kámen. 
„Dnes tak stojíme před dilematem, zda 
se vracet k původní podobě, kterou 
vlastně neznáme, či respektovat sou-
časný vzhled, z něhož je patrné stáří 
památky. Zjednodušeně to lze přirov-
nat k rozhodování o zřícenině hradu,“ 
dodal Červinka, který vzápětí předal 
starostovi Zdeňku Brožovi kompletní 
restaurátorskou zprávu. 

„Historie a kroniky našeho města 
jsou psány někdy česky, někdy němec-
ky, i v minulosti se zde mluvilo někdy 
více česky a jindy více německy. Jsem 
rád, že před šestnácti lety jsme začali 
uzavřením partnerské smlouvy s Bad 
Hersfeldem budovat novou etapu his-
torie. Její výsledky můžete vidět nejen 
na klášterním kostele a Geschadero-
vě domě, ale nejnověji i na morovém 
sloupu,“ připomněl starosta Zdeněk 
Brož a dodal, že Badhersfeldští daro-

Slavnostnímu odhalení zrestaurovaného sloupu byl přítomen i Hartmut H. Boehmer, 
starosta německého Bad Hersfeldu. Právě vedení tohoto města a jeho občané poslali 
do Šumperka patnáct tisíc eur na jeho opravu.  Foto: -pk-

Přízemí radnice zdobí znovuzrozená Venuše
O tom, že antické bohyně mohou 

i v dnešní době zamotat hlavu obyčej-
ným smrtelníkům, se nedávno přesvěd-
čili zaměstnanci šumperské radnice. Ta 
nechala v uplynulém půlroce opravit 
sochu, jež původně stávala v Sadech 
1. máje a která byla považována za Pal-
las Athénu. Po usilovném pátrání jed-

noho z pracovníků oddělení kultury 
a vnějších vztahů se však ukázalo, že 
jde o řeckou bohyni lásky Afroditu. 
Téměř dva metry vysokou plastiku, 
jež prošla rukama pražských restau-
rátorů z ateliéru Houska & Douda, 
může obdivovat každý, kdo vstoupí 
do historické budovy radnice. Začát-
kem srpna totiž ozdobila středový 
prostor naproti vchodu u schodiště. 
Slavnostní „odhalení“ pak proběhlo 
o uplynulém víkendu.

„Postava antické bohyně se zvednu-
tými pažemi v jakémsi symbolickém 
gestu byla považována za Pallas Athé-
nu. Mimo jiné i proto, že její levá noha 
spočívala na helmě, jež byla atributem 
této bohyně. Během restaurování se 
však objevily určité pochybnosti,“ říká 
Bohuslav Vondruška z oddělení kultu-
ry a vnějších vztahů. Právě on nakonec 
celou záhadu kolem božské „totožnos-
ti“ rozlouskl. Zjistil, že se jedná o řec-
kou bohyni lásky Afroditu, konkrétně 
o kopii tzv. Venuše z Capuy, jejíž ori-
ginál od neznámého autora je uložen 
ve sbírkách Neapolského národního 
archeologického muzea v Itálii. „Pří-
domek capujská je odvozen od místa, 
kde byla socha nalezena, tedy od ital-
ského města Capua,“ podotýká Vond-

ruška a vysvětluje, že přilba pod levou 
nohou bohyně patří jejímu milenci, 
kterým byl bůh války Ares. „Paže jsou 
v takovém gestu, protože se soudí, 
že Afrodita držela Areův štít, v jehož 
refl exu se spatřovala,“ dodává.

 Pokračování na straně 5

Od konce padesátých let minulého století 
zdobila socha Venuše Sady 1. máje, kde 
však musela mnohokrát čelit vandalům. 
 Foto: archiv VM

Slavnostního odhalení Venuše, jež dnes 
krášlí středový prostor naproti vchodu 
u schodiště v historické budově radnice, 
se ujal starosta Zdeněk Brož.  Foto: -pk-

vali u příležitosti patnáctiletého výročí 
spolupráce Šumperku patnáct tisíc eur 
právě na jeho opravu. „Ta suma je úžas-
ná, ale není nejdůležitější. Důležitá je 
spolupráce mezi městy a lidmi. Chtěl 
bych dnes využít vzácné příležitosti, 
kdy je můj kolega Hartmut H. Boehmer 
u nás naposledy na ofi ciální návštěvě, 
neboť koncem srpna odchází z funkce 
starosty Bad Hersfeldu, a poděkovat 
mu. Doufám, že při svém oblíbeném 
suchém bílém bude na tuto spoluprá-
ci rád vzpomínat,“ řekl starosta, který 
Hartmutu Boehmerovi předal sklenice 
na víno se znakem Šumperka. Devě-
tašedesátiletému končícímu starostovi 
poděkoval vzápětí i předseda Společ-
nosti česko-německého porozumění 
Šumperk-Jeseníky Karl Ernst Wie-
chers, který Boehmera téměř čtvrt 
století na hersfeldské radnici doprová-
zel, a obdaroval jej výtvarným dílkem 
a také přihláškou do Společnosti česko-
německého porozumění.

„Rád bych připomněl, že velkou 
zásluhu na zrestaurování soch z balus-
trády má Willi Daschke, který na jejich 
opravu před lety věnoval nemalou 
částku. Bad Hersfeld chce v této tra-
dici bývalých Šumperanů pokračovat. 
Za týden skončí moje aktivní služba na 
radnici, dnes se tak mohu za těmi šest-
nácti lety partnerství ohlížet a nemohu 
nevzpomenout na cestu, kterou jsem 

v počátcích do Šumperka podnikl. Po 
té návštěvě mě tehdy opravdu hod-
ně bolela hlava,“ přiznal s úsměvem 
Boehmer a dodal, že během let se mno-
hé změnilo a díky četným setkáním se 
z partnerství vyvinulo přátelství. „Těší 
mě, pokud jsem ve své funkci mohl při-
spět k porozumění mezi oběma městy 

a jeho občany a nabízím svoji pomoc 
i nadále. Nechť Bůh tomuto partnerství 
obou měst požehná,“ zdůraznil hers-
feldský starosta. Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: V příštím čísle 
Zpravodaje přineseme rozhovor s restau-
rátorem Jakubem Ďoubalem.
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Na Den v muzeu naváže 
Dětský den s kloboukem, 

čapkou nebo kšiltíkem

Zajímavou akci pro rodiny s dět-
mi nazvanou Den v muzeu připravili 
začátkem srpna šumperští muzejníci. 
Na děti, které ve středu 4. srpna do 
místního muzea zamířily, čekaly hry, 
soutěže a různé kvizy v rámci výstav 
Cesta do pravěku, Pomáhaly lidem, 
zpříjemňovaly volný čas a Léčivé 
rostliny, aneb Není bylina, aby na 
něco nebyla. Příležitosti ověřit si své 
znalosti a dovednosti přitom využilo 
na čtyři sta návštěvníků. Obdobnou 
akci navíc chtějí muzejníci uspořádat 
v závěru srpna.

„Dětský den s kloboukem, čapkou 
nebo jinou nápaditou pokrývkou hlavy 
je určen všem, kteří mají rádi zábavu 
a legraci,“ říká tisková mluvčí muzea 
Miluše Berková. Současně prozrazuje, 
že na příchozí čeká v sobotu 28. srp-
na od 14 hodin například šest ran do 
klobouku, hod kloboukem na cíl, pře-
kvapení v klobouku a také trocha po-
učení na výstavě nazvané Nechte na 
hlavě, která bude v tento den zahájena 
v Hollarově galerii. „Honem na mamu-
ta nebo experimentální archeologií se 
budeme naopak loučit s výstavou Cesta 
do pravěku. Ta skončí v neděli 29. srp-
na,“ dodává Berková a připomíná, že 
akce proběhne v prostorách Pavlínina 
dvora za každého počasí. -zk-

Rodičky oceňují nová 
polohovací křesla

Příjemnější porod absolvují díky 
dvěma novým polohovacím porodním 
křeslům ženy v šumperské nemocnici. 
Křesla za více než šest set třicet tisíc 
korun jsou elektricky polohovatelná 
a rodičky si tak mohou vybrat co nej-
pohodlnější pozici pro příchod mimin-
ka na svět. 

„Rychlá úprava polohy rodičky je 
díky elektrickému ovládání křesel jed-
noduchá a lze ji přizpůsobit konkrétní 

potřebě i představě rodičky. Křesla ský-
tají vysoký komfort a především po-
hodlí z hlediska prostoru při porodu,“ 
říká zástupkyně primáře gynekologic-
ko-porodnického oddělení Jana Chras-
tinová a podotýká, že křeslo může být 
využito po celou dobu příchodu mi-
minka na svět.

Do šumperské nemocnice přijíždě-
jí rodit maminky nejen ze Šumperka 
a okolí, ale například i ze vzdálenějších 
obcí sousedních regionů - Ústí nad 
Orlicí nebo Králík. Všechny pokoje 
jsou zařízeny v systému roaming in. To 
znamená, že dítě zůstává s maminkou 
celých čtyřiadvacet hodin denně.  -red-

Šumperští školáci se zapojili 
do projektu Zdravé léto s pětkou

Kolik kostek cukru obsahuje láhev 
limonády? Jak si sestavím správný 
a dobrý jídelníček? Poznám rozdíl mezi 
značkou zákazu vjezdu a „nesprávnou“ 
stranu jednosměrky? A zvládnu všech-
ny zkoušky ohebnosti? Takové a další 
otázky řešili kluci a holky ve dvaceti 
školách Zlínského a Olomouckého kra-
je v rámci projektu „Zdravé léto s pět-
kou“. Barvy Šumperka hájili školáci 
ze „základek“ v ulicích Dr. E. Beneše 
a Vrchlického.

Během první části projektu „Zdravé 
léto s pětkou“, jež probíhala v květnu 
a červnu, si školáci z prvního stupně 
na pěti stanovištích prakticky ověřili 
své znalosti v několika oblastech zdra-
vého životního stylu - konkrétně v ob-

lasti výživy, pitného režimu, hygieny, 
pohybu a bezpečnosti. Program pro 
ně připravili odborníci z občanského 
sdružení Národní síť podpory zdraví, 
které se zaměřuje na primární prevenci 
nemocí. 

V červenci se pak rozběhla další část 
projektu - putovní výstavka fotografi í 
z průběhu programu ve školách. Během 
léta putovala po deseti vybraných pro-
dejnách Albert ve Zlínském a Olomouc-
kém kraji. V Šumperku byla k vidění 
v marketu ve Vřesové ulici 19. července 
a v rámci doprovodného programu zde 
mohly děti plnit zajímavé úkoly a do-
spělí si mohli nechat změřit procento 
tuku v těle a hmotnost a využít konzul-
tace se zdravotníky. Zajímavý projekt 
fi nančně podpořil Nadační fond Albert 
v rámci pilotní výzvy grantového pro-
gramu Zdravá Pětka. -red-

Atletičtí veteráni přivezli 
z Evropy zlato, stříbro i bronz

Od 15. do 24. července hostila ma-
ďarská Nyiregyhaze Mistrovství Evropy 
atletických veteránů. Ve čtyřicetistup-
ňových vedrech zde změřilo své síly 
více než tři tisíce atletů a nechyběli 
mezi nimi ani šumperští závodníci. Ti 
vybojovali hned všechny tři cenné kovy 
a další výborná umístění.

Na evropském šampionátu veteránů, 
kterého se mohou účastnit ženy i muži 

starší pětatřiceti let, se závodí ve všech 
atletických disciplínách v pětiletých 
kategoriích. Ty jsou samostatně vyhla-
šované. Letos startovalo v Nyiregyhaze 
více než tři tisíce sto atletů z celé Ev-
ropy. Barvy České republiky jich háji-
lo na sto třicet. Domů přitom přivezli 
osmatřicet medailí a mnoho fi nálových 
umístění. Tradičně mezi nimi byli 
i šumperští atleti, z nichž tři vybojovali 
cenné kovy. Skvěle se dařilo oštěpařce 
Jarmile Klimešové, která v kategorii 
Ž 62 svým výkonem 34,01 metru po-
razila všechny soupeřky a získala kov 
nejcennější. Ve stejné kategorii pak 
obsadila ve vrhačském pětiboji výko-
nem 3491 b. čtvrté místo a  ve vrhu 
koulí skončila s výkonem 10,03 metru 
pátá. Další člen výpravy, František Vy-

kydal, zdolal ve skoku vysokém 145 cm 
a v kategorii M 66 obsadil druhou 
příčku. Milan Serafi n si pak v kategorii 
M 45 doběhl na trati dlouhé 1500 me-
trů v čase 4:17,61 min. pro bronz. 
V Maďarsku bodovala rovněž atletka 
Blanka Vykydalová, jež v kategorii Ž 54 
obsadila v sedmiboji výkonem 3321 b. 
šesté místo. A zahanbit se nenechal ani 
nejstarší člen šumperského týmu Kvě-
toslav Vykydal - ve své kategorii M 74 
skončil ve skoku vysokém výkonem 
125 cm sedmý a v běhu na 80 m překá-
žek devátý (výkon 15,98 s.).

Výkony zmíněných šumperských ve-
teránů budou moci zájemci obdivovat 
i na domácí polytanové atletické dráze 
na Tyršově stadionu. V neděli 5. září 
zde totiž bude od jedenácté dopolední 
probíhat jubilejní desátý ročník vícebo-
jařského závodu „Šumperský Šikula“, 
jenž nese podtitul „Atletika - láska na 
celý život“. Domácí veteráni při něm 
změří své síly s nejlepšími vícebojaři 
z České, ale i Slovenské republiky.  -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci 

(v rámci zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí) 

o návrhu koncepce
 „Změny územního plánování 
Dolnoslezského vojvodství“. 
Do návrhu koncepce, včetně 

vyhodnocení jejich vlivů 
na životní prostředí, je možné 

nahlížet v Informačním systému 
SEA (http://eia.cenia.cz/sea/

mezistatni/prehled.php), 
kód koncepce MZP019M. 

Každý může zaslat své písemné 
vyjádření k návrhu koncepce 
(na MŽP, Vršovická 65, Praha, 
PSČ 100 00) do 13.9. 2010. 

Kapitola věnovaná přeshraničním 
vlivům návrhu koncepce 

na životní prostředí je přeložena 
do českého jazyka.

M. Smyčková, 
odbor ŽP MěÚ Šumperk

Na děti, které zamířily ve středu 4. srpna 
do místního muzea, čekaly hry, soutěže 
a různé kvizy.  Foto: archiv VM

Nová polohovací porodní křesla umož-
ňují přizpůsobit se konkrétní potřebě 
i představě nastávající maminky.  
 Foto: archiv

Šumperští školáci si ověřili své znalosti 
hned v několika oblastech zdravého ži-
votního stylu.  Foto: archiv

Blanka Vykydalová při skoku do dálky. 
 Foto: archiv

Květoslav, František a Blanka Vykydalo-
vi spolu s Jarmilou Klimešovou.  
 Foto: archiv
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Pokračování ze strany 3
Autorem sto devadesát šest centi-

metrů vysoké plastiky bohyně, která 
byla odlita ze zinku, je pravděpodob-
ně vídeňský sochař Johann Rathausky, 
jenž v osmdesátých letech 19. století 
působil ve službách sobotínské ro-
diny Kleinů. Socha stávala původně 
v zámeckém parku na Třemešku, od 
konce padesátých let minulého sto-
letí pak v Sadech 1. máje. Zde ji však 
mnohokrát poničili vandalové, takže 
byla nakonec uložena v dolnoteme-
nické kapli.

„Znovuzrození“ se dočkala letos 
v ateliéru pražských restaurátorů Iva-
na Housky a Petra Doudy. Ti sochu, 
jež měla ulomenou levou paži v ra-
meni a pravou paži mírně zdeformo-
vanou, nejprve tryskáním očistili od 
zbytků barev a koroze a poté se pustili 
do opravy jednotlivých defektů, upra-

vili soklík a základnu podložili nere-
zovým plechem. Vzhledem k tomu, že 
se radnice rozhodla umístit plastiku 
do interiéru, restaurátoři navrhli ne-
vracet se k původnímu monochrom-
nímu nátěru, jímž se upravují sochy 
určené do exteriéru, ale ponechat po-
vrch sochy v barvě kovu. Ten jen lehce 
patinovali, zafi xovali včelím voskem 
rozpuštěným v technickém benzínu 
a rozleštili. Navzdory viditelným cíno-
vým spojům je tak celkový výraz sochy 
přirozenější.

Podle dobové fotografi e byla Afro-
dita umístěna na kovovém, nízkém 
tvarovém soklíku, jenž stál na pískov-
covém kvádru. Ten se ovšem nedocho-
val, takže město nechalo zhotovit nový 
z božanovského pískovce. Celkem při-
šlo zrestaurování sochy řecké bohyně 
městskou kasu na necelých dvě stě pa-
desát tisíc korun. -zk-

Přízemí radnice zdobí znovuzrozená Venuše

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

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ KULTURY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
A TISKOVÉHO MLUVČÍHO ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY 

A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ  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 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * znalost zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů * řídící a organizační schopnosti * 
komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita * aktivní znalost německého 
jazyka * perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem * kultura mluveného 

i psaného projevu, stylistická úroveň * kultivované vystupování a schopnost 
aktivní komunikace s lidmi a médii * občanská a morální bezúhonnost * dobrá 

znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * 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 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) * písemné zpracování strategie města v oblasti komunikace s občany 
a prezentace města (v rozsahu 2 stran A4)

Hlavní zaměření činnosti: tvorba image a prezentace města na veřejnosti * 
spolupráce s médii * řízení zaměstnanců oddělení kultury a vnějších vztahů 

* realizace vnějších vztahů doma i v zahraničí, organizační zajišťování 
společenských významných setkání a jednání (ceremoniář)

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD), 10. platová třída 

dle nař. vlády č. 130/2009 Sb., kterým 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 1.1. 2011  
nebo  dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.8. 2010. Informace 

k pozici podá Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, 
Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 231.

Probíhá další kolo 
výměny „řidičáků“

Přestože do konce roku zbývají ještě 
čtyři měsíce, lidé z odboru dopravy šum-
perské radnice důrazně vyzývají k výměně 
řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000. Vyměnit je 
musejí za nové průkazy evropského typu 
nejpozději do 31. prosince letošního roku. 
Výměna je ve většině případů bezplatná.

Žadatelé musejí předložit občanský prů-
kaz, starý „řidičák“, barevnou nebo černo-
bílou fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
a vyplněnou žádost o vydání řidičského 
průkazu. Formuláře žádostí jsou k dis-
pozici na registru řidičů odboru dopravy 
a vzor tiskopisu je zveřejněn na www.sum-
perk.cz v oddílu Městský úřad Šumperk 
- Formuláře a tiskopisy. Žádosti přijímá 
odbor dopravy v kanceláři č. 122 v příze-
mí přístavby městské úřadovny v Roose-
veltově ulici čtyři dny v týdnu. V pondělí 
a středu je otevřeno od 8 do 12 hodin a od 
12.45 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek pak od 
8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin. Více 
informací lze nalézt na webových strán-
kách www.vymentesiridicak.cz. -zk-

Každý svého zdraví strůjcem
… je název úspěšné putovní výsta-

vy, s níž se Liga proti rakovině Praha už 
třetím rokem vydává na pouť po českých 
a moravských městech. Hlavním cílem 
akce je oddémonizovat závažné, depri-
mující téma rakoviny. Smyslem projektu 
je netradiční formou informovat veřej-
nost o široké problematice onkologických 
onemocnění. Akcent je kladen zejména 
na otázky prevence, vysvětlení rizik, na 
efektivní a osvědčená doporučení, jak se 
vyvarovat rakovině zdravým životním 
stylem a životosprávou.

Liga proti rakovině Praha se rozhodla 
představit téma rakoviny a její prevence 
z přívětivějšího hlediska, proto oslovila vý-
znamné kreslíře Vladimíra Jiránka, Jiřího 
Slívu a Miroslava Bartáka, jejichž kresby 
tvoří volný doprovod, humorný kontra-
punkt a svérázný komentář k verbálním 
obsahům. Humor a nadsázku přinášejí 
i dokumentární fotografi e Františka Do-
stála, jehož objektiv zachycuje obyčejné 
lidi v běžných situacích všednodenního 
života. Součástí expozice jsou panely ur-

čené dětem, které si v bohatě ilustrované 
části najdou informace o zdravém život-
ním stylu přiměřeně svému věku.

Pro malé návštěvníky a žáky škol jsou 
kromě dětské části expozice připraveny 
zábavné „hrátky“, během nichž si vyzkou-
šejí své fyzické i smyslové dovednosti pod 

heslem „Zkus, jak jsi na tom“. Děti si od-
nesou nejen poznání a zážitky, ale rovněž 
odměny a ceny. 

Dospělým návštěvníkům akce Ligy 
proti rakovině ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem nabízí také impro-
vizovanou „vyšetřovnu“. Každý zájemce 
si může nechat změřit některé základní 
zdravotní ukazatele, např. krevní tlak, 
BMI, procenta tuku v těle, ale také hladi-
nu cholesterolu a podobně. V rámci boje 
proti jednomu z nejagresivnějších typů 
rakoviny, melanomu, přizvala LPR  ke 
spolupráci také specialisty - dermatology. 
Na místě bude přítomen odborný lékař, 
se kterým lze konzultovat mateřská zna-
ménka, pihy, změny na kůži. 

V Šumperku proběhne tato zajímavá 
akce pod záštitou starosty města Zdeňka 
Brože ve čtvrtek 9. září od 10.30 do 18 ho-
din a v pátek 10. září od 9 do 17 hodin 
v Sadech 1. máje. Věříme, že odejdete po-
učeni, pobaveni a s třeba i s předsevzetím 
k rozumnějšímu životnímu stylu. 
 J. Bajgarová

Krédo pokračuje ve své činnosti
K - centrum Krédo, tedy kontaktní 

a poradenské centrum v oblasti drogo-
vé problematiky, jež provozuje Pontis 
Šumperk o.p.s., prošlo v polovině červ-
na certifi kací. Díky ní tak může i nadá-
le pokračovat ve své činnosti.

K - centrum poskytuje služby lidem 
s drogovou závislostí i široké veřej-
nosti. Kromě výměnného programu 
špinavých jehel za čisté, díky němuž 
se zabraňuje šíření infekčních nemocí 
a výskytu použitých jehel v ulicích, se 
zaměřuje na hygienický či potravinový 
servis a také na odborné poradenství 
pro uživatele drog.

Pracovníci K - centra během roku 
vyjíždějí do základních škol, kde s žá-
ky hovoří na téma prevence závislostí 
na drogách a alkoholu. Každý pracov-
ní den v době od 8 do 11 hodin nebo 
dle domluvy pak poskytují poradenství 
pro veřejnost, a to ve středisku v Polské 
ulici 1. Pokud vás zajímá problematika 
závislostí, potřebujete se poradit, co 
dělat, když vaše dítě nebo známý bere 
drogy, můžete se na ně kdykoli obrátit. 
Kontakt na sociálního pracovníka je 
774 716 020. D. Stodůlková, 

 vedoucí oddělení služeb 
 sociální prevence

M. Barták: Chlapec s medvídkem
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Kulturní okénko
Výstava přibližuje život 
v Afghánistánu a Gruzii

Výstava nazvaná „Afghánistán a Gruzie“ bude od 
1. do 30. září k vidění v prostorách Komunitního 
centra vzdělávání na Komíně. Na tři desítky fotogra-
fi í zachycují život v Afghánistánu a Gruzii. Výstava, 
kterou Vile Doris zapůjčila obecně prospěšná spo-
lečnost Člověk v tísni a Husova knihovna v Modřa-
nech, je tak vhodná nejen pro širokou veřejnost, ale 
především pro školy a školská zařízení. Zájemci ji 
mohou zhlédnout od pondělí do pátku vždy od 8 do 
12 hodin.  -red-

V muzeu můžete 
nechat na hlavě

Na závěr letní sezony připravilo šumperské muze-
um výstavu nazvanou Nechte na hlavě, která prezen-
tuje zajímavé muzejní sbírkové předměty, tentokrát 
pokrývky hlavy nejrůznějšího druhu. Návštěvníci uvi-
dí nejrůznější šátky, závoje, klobouky, čepce, vojenské 
čapky a přilby z 19. a 20. století. 
V rámci výsta- vy si navíc budou 
moci zá- jemci nejrůznější 
historic- ké čepce, čepice 
i klo- bouky vyzkoušet.

Výsta- va bude otevřena v sobo-
tu  28. srpna v rámci dětského odpo-
ledne a roz- loučení s prázdninami 
a její zahájení bude oživeno několi-
ka „klobou- kovými“ soutěžními 
d i s c i p l í - nami. Návštěvníci 
v originálních pokrývkách hlavy 
d o s t a n o u malý dárek a jejich 
fotografic- ké portréty budou 
do výsta- vy  doinstalovány.
  -red-

◀ V období secese no-
sily dámy velké zdobe-
né klobouky se širokou  
střechou. Měly často 
průměr až 60 cm a by-
ly zdobeny bohatými 
kreacemi.  Foto: 
archiv VM Šumperk

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

říjnové večery užít všichni, kteří zavítají do šumper-
ského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní ne-
tradiční taneční kurzy pořádá již několik let místní 
Řecká obec.

Netradiční kurzy, které letos v Šumperku proběh-
nou již podeváté, odstartují v pondělí 6. září v 18 ho-
din v H-clubu v Rooseveltově ulici. Během šesti 
dvouhodinových lekcí, z nichž každá přijde na třicet 
korun, proniknou jejich účastníci bez problémů do 
tajů řeckého tance. Věková hranice navíc není nijak 
omezena a podmínkou není ani klasické „párování“, 
neboť jde o kolektivní tanec. Nově nabyté taneční 
umění poté mohou absolventi kurzu zúročit na Řecké 
zábavě, jejímž dějištěm bude v sobotu 23. října místní 
Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 6. září, pondě-
lí 13. září, pondělí 20. září, pondělí 4. října, pondělí 
11. října, pondělí 18. října vždy od 18 do 20 hod. Bliž-
ší informace T. Vintrová, tel.č. 602 258 971.

Relace CO na občanských rádiích pokračují
První zářijovou středu, tedy 1. září, se budou na 

občanských rádiích CB a PMR od 8.30 hodin probírat 
v rámci relace civilní ochrany ze šumperské radnice 
mimo jiné dvě zajímavá témata. Kromě historie kasá-
ren v Šumperku bude řeč o činnosti Československé 
obce legionářské.

Letošní povodně v České republice potvrzují vý-
znam komunikace mezi obyvatelstvem, obcemi 
a dalšími subjekty při situacích civilní ochrany. Více 
než dříve se vynořuje potřeba připravenosti fyzických 
osob, a to nejen ke komunikaci, ale především na pří-
jem informací a respektování jejich významu. Stav 
připravenosti fyzických a právnických osob je vizit-
kou jejich zájmu o vlastní bezpečnost.     

Využití občanských rádií CB a PMR zůstává jednou 
z možností komunikace při situacích civilní ochrany 

(mimořádných událostech a krizových situacích), ze-
jména pak po vyhlášení varovného signálu „Všeobec-
ná výstraha“. Město Šumperk, používající volací znak 
„Radnice Šumperk“, v zájmu přípravy této formy ko-
munikace, pokračuje v organizaci relací civilní ochra-
ny na kanálech č. 3 občanských rádií CB a PMR.     

Každou první středu v měsíci budou nadále pro-
bíhat dvě relace civilní ochrany pro obyvatelstvo, 
obce a další subjekty. Dopoledne v době od 8.30 do 
10 hodin a večer v době od 20.30 do 21.30 hodin. 
Každý první pátek v měsíci pak probíhá relace ci-
vilní ochrany pro obyvatelstvo, obce a další subjekty 
v době od 18 do 19 hodin. Uživatelé CB si mohou dále 
vyzkoušet funkci svých zařízení a spojení do Šumper-
ka každou sobotu ve 20.10 hodin na kanále č. 35. 
 J. Skrbek, vedoucí Bezpečnostní rady města

Hudební cyklus Církevní rok v hudbě opět startuje
Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-

kevní rok v hudbě pokračuje i v nadcházejících měsí-
cích. V sezoně 2009/2010 jsme mohli sledovat vývoj 
církevní hudby během tzv. církevního roku. V posle-
chových večerech jsme se mohli seznámit s velkými 
díly skladatelů J.S. Bacha, C. Monteverdiho, G.F. Hän-
dela, W.A. Mozarta, A. Pärta, která bychom jen stěží 
mohli slyšet v šumperských koncertních prostorách. 
Nejde však jen o to díla vyslechnout, ale je možno se 
o jejich vzniku, historii, provedení a významu pro cír-
kevní hudbu něco dozvědět.

Dějištěm pořadů je vždy první středu v měsí-
ci od 19 hodin zkušebna Scholy od svatého Jana 
Křtitele ve Farním středisku na Kostelním náměs-
tí 4. Vstupné je dobrovolné a večery jsou uzavřeny 
skleničkou vína v liturgických barvách. 

Zveme tedy na první poslechový večer, který 
proběhne ve středu 1. září. Poslouchat budeme dílo 
českého barokního skladatele Jana Dismase Zelen-
ky (1679-1745) Missa votiva v podání Le Collegi-
um 1704 et le Collegium Vocale 1704. 
 Vít Rozehnal

Divadelní předplatné lze vyřídit několika způsoby
Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo 

na nadcházející sezonu 2010/2011 šumperské divadlo 
pro své návštěvníky. První večerní premiérou přitom 
bude 18. září inscenace Eskymo je Welzl!, kterou se 
představí jeden z nejvýraznějších režisérů mladší ge-
nerace Martin Františák a jenž je inspirována osudy 
slavného rodáka ze Zábřehu na Moravě Jana Welzla. 
V říjnu je pak na programu Gogolův Revizor v režii 
Ondřeje Elbela a v prosinci Syngeho Hrdina západu, 
jímž se do Šumperka vrací režisér Jan Novák, známý 
z Jitřní paní. Pod únorovou premiérou komedie Ca-
landriada bude podepsána režisérka Zoja Mikotová 
a režie Ibsenova Domečku pro panenky, jenž bude 
mít premiéru v dubnu 2011, se ujme Ondřej Elbel. 

Pro malé diváky pak připravil místní ansámbl pohád-
ky V hlavní roli Vlk a Tučňáci na arše.

Stejně jako v uplynulých sezonách také v té nad-
cházející mohou diváci opět využít zvýhodněného 
předplatného. Na vrátnici divadla a v Regionálním 
a městském informačním centru jsou k dispozici bro-
žury, které obsahují přihlášku s veškerými informa-
cemi. Ty je možné odevzdávat až do konce září, a to 
buď na vrátnici divadla nebo na obchodním odděle-
ní, jež sídlí v budově divadla (vchod z Komenského 
ulice). Předplatné lze vyřídit i telefonicky na číslech 
583 214 062 nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Ze-
tochová nebo e-mailem na adrese info@divadlosum-
perk.cz. -zk-

Na radniční věž vystoupají děti 31. 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 
denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v září pak 
od 9 do 15 hodin. Vstupenky se kupují u průvodce 
na stanovišti průvodců v suterénu radnice, vychází se 
každou lichou hodinu od Lavičky vzkazů před radni-
cí a zájemci si mohou vybrat ze tří okruhů, kterými 
jsou „Procházka ze 13. do 21. století“, okružní cesta 
po místech „Kde žily čarodějnice“ a okruh nazvaný 
„Zrození „Malé Vídně“, zaměřený na nejvýznamnější 
architektonické zajímavosti Šumperka 19. a počátku 
20. století. 

Ve výše zmíněných dnech a časech mohou zájemci 
také vystoupat na radniční věž a rozhlédnout se po 
okolí. Rozhledy z radniční věže probíhají každou půl-
hodinu ze stanoviště průvodců v suterénu radnice. 

Na poslední prázdninový den, kterým je úterý 
31. srpna, navíc připravila místní radnice speciál-
ní akci pro děti. Ty, které se budou chtít rozloučit 
s prázdninami na radniční věži, na ni budou moci 
v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin vy-
stoupat spolu s dospělým doprovodem zdarma a dě-
ti, které jdou 1. září poprvé do školy, dostanou od 
průvodkyní sladké překvapení. Ta jsou připravena 
sice v dostatečném, ale přece jen omezeném množ-
ství, takže akce platí do rozebrání. Poslední výstup na 
radniční věž se v tento den uskuteční v 16.30 hodin.
 -red-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas 
 Výstava trvá do 26.9. 
Rytířský sál Léčivé rostliny aneb Není bylina, 
 aby na něco nebyla Výstava trvá do 30.9.
Hollarova  galerie Nechte na hlavě Výstava, která potrvá do 28.11., 
 bude zahájena 28.8. ve 14 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
 BLAZE.CZ Vernisáž výstavy, která potrvá do 7.11., 
 proběhne 10.9. v 18 hodin. 
Pavlínin dvůr - nádvoří Dětský den s kloboukem, 
 čapkou nebo kšiltíkem V sobotu 28.8. od 14 hodin .
Akce v klášterním kostele: 7.9. Varhanní koncert - Gymnázium Šumperk
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, 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- pá  12- 16  hod., so a ne 10-14 hod., objednávky mimo otevírací dobu pro skupiny nad 
10 osob na tel. č.  603 174 499.Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 
12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví - 11. září (sobota)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-16 hodin * Klášterní kostel 9-16 hodin

KINO OKO
25.8. jen v 17.30 hodin  Poslední vládce větru 3D, USA, rodinný,  3D
 dobrodružný, fantasy, ČZ
25.8. jen ve 20 hodin  Bunny a býk, Velká Británie Artvečer - FK
26.-29.8. jen v 16 hodin Shrek: Zvonec a konec, USA, komedie, rodinný 
 animovaný v ČZ, fi lm bude uveden v klasickém 
 formátu, nikoli ve formátu 3D  Hrajeme pro děti
26.-29.8. jen v 17.45 hodin  Poslední vládce větru 3D, USA, rodinný,  3D
 dobrodružný, fantasy, ČZ
26.-29.8. jen ve 20 hodin  Twillight Sága: Zatmění, USA, romance, horor, 
 fantasy
30.8.-1.9. jen v 17 hodin  Kung-Fu Kyborg, Hongkong, Čína, akční, sci-fi ,
 komedie, romantický
30.8.-1.9. jen v 19.30 hodin  Muži, kteří nenávidí ženy, Švédsko, krimithriller
2.-8.9. v 17 a ve 20 hodin  Let´s Dance 3D, USA, hudební, taneční  3D
9.-12.9. jen v 17.30 hodin  Čarodějův učeň, USA, thriller, fantasy 
9.-12.9. jen ve 20 hodin  Kajínek, ČR, kriminální thriller
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění, 3D = 3D projekce

DŮM KULTURY
 D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Zdena Strobachová/Malba Výstava trvá do 5.9.
 Alena Bílková/„Prameny světla“ (barevná grafi ka) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.10, proběhne 8.9. v 18 hodin.
Městská knihovna Luděk Kučera: Háj Výstava fotografi í trvá do 31.8.
Vila Doris - „Komín“ „Afghánistán a Gruzie“ Výstava bude probíhat 1.-30.9. 
 od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin na „K“. 
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely 

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

EXPOZICE ČARODĚJNICKÉ PROCESY 

v tzv. Geschaderově domě je v srpnu otevřena 
od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hod., 

v sobotu od 9 do 12 hod.  a v neděli od 13 do 17 hod., 
v září je otevřena 

od pondělí do pátku od 9 do 15 hod., 
v sobotu od 9 do 12 hod. a v neděli od 13 do 16 hod.

KNIHOVNA

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Půjčovní doba v srpnu

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

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 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz. 

VILA DORIS
1.-30.9. od pondělí do pátku vždy  Výstava „Afghánistán a Gruzie“
od 8 do 12 hodin na „K“  
7.9. od 8.30 do 12.30 hod.   Putování za zdravím Prezentačně propagační akce 
a od 14 do 17 hod. na „K“ podporující zdravý životní styl
10.9. od 10 do 11 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 
tel č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@
doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
26.8. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA  Hrají Vašek a Petr
2.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros 
3.9. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
v Kavárničce pro seniory  
7.9. od 16 hodin  Klub fi latelistů
V září vždy v po, út, čt  Mateřské centrum
a pá od 9 do 12 hod., 
ve st od 16 do 17.45 hod. 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, 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. Mateř-
ské centrum Babouček je v srpnu je otevřeno denně od 9 do 12 hodin.

DDM U RADNICE
5.9. od 9 do 17 hodin na náměstíčku  Ukázka a výuka řemesel,
před kostelem v Novém Malíně  vystoupení tanečního 
v rámci akce Hody v Novém Malíně kroužku Tornádo
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
26.8. v 18.30 hodin  Swing Q Šumperk
2.9. v 18.30 hodin  V-Band Velké Losiny
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

Křesťanské společenství žen Aglow zve k setkání s Ludmilou Hallerovou na téma
Biblická proroctví se stávají dějinami

v sobotu 11. září v 15.30 hodin 
v modlitebně církve Baptistů, M.R. Štefánika 10, Šumperk 

Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost.
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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 ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
ODBORU VÝSTAVBY 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 * VŠ vzdělání, nejlépe stavebního 
nebo právnického zaměření 

Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace ve stavebním řízení * 
řídící a organizační schopnosti * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění * znalost zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů * znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů * 
zvláštní odborná způsobilost ve stavebním řízení vítána * občanská a morální 
bezúhonnost * komunikační schopnosti, samostatnost, fl exibilita * výborná 

znalost práce na PC * dobrý zdravotní strav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
* praxe ve veřejné správě výhodou

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození 
* státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní 

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

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů  - 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 stavebního řízení 

* realizace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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 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 1.1. 2011 nebo  dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 

tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.8. 2010. Informace k pozici podá 
Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby,  

Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 332, 724 189 280.

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 pravi-
delných zkouškách si děti osvojují zá-
klady pěvecké techniky a správného 
používání hlasu vůbec. Rozvíjejí spo-
lečenské návyky a postupně rozšiřují 
zásobu písniček. Připravují se na svá 
vystoupení i koncerty a hlavně se těší 
na pravidelná setkávání s kamarády. 
Brzy se podílejí na koncertech, jež 
sbor pravidelně pořá-
dá, a svými vystou-
peními dělají radost 
příbuzným i známým. 
Část prázdnin mo-
hou strávit na letním 
táboře, kde vedle zpí-
vání mívají připravený 
pozoruhodný rekreační 
i poznávací program. Učí 
se cestovat, zprvu nakrát-
ko po okolí, později za kamarády 
z jiných pěveckých sborů, kteří pak 
na oplátku přijíždějí do Šumperka. 
Získávají řadu poznatků i zkušenos-
tí, které se jim pak hodí ve škole, ve 
volném čase, v rodině i v zaměstnání. 
Děti, které sborové prostředí osloví, 
se stávají součástí kolektivu, s nímž se 
po létech jenom nerady loučí. Ty, kte-
ré zjistí, že zpívání není to pravé, bez 

nejmenších potíží odcházejí vyhle-
dat jiný zájmový obor ve chvíli, kdy 
se pro to rozhodnou. Dětí nemusejí 
umět zpívat. Naučíme je to, jestliže 
o to budou stát. 

Ve středu 1. září od 10 do 17 ho-
din a pak ve čtvrtek 2. září od 14 do 
17 hodin očekáváme ve zkušebně 
Šumperského dětského sboru všech-
ny, kteří by k nám rádi chodili. Uvítá-
me především děti prvních, druhých, 

výjimečně také třetích tříd. Neče-
kejte 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 

zapíšeme. Současně po-
skytneme rodičům veškeré 

potřebné informace. Najdete nás 
na Komíně (rohová budova na křižo-
vatce ulic Dr.E. Beneše a Komenské-
ho) ve druhém patře. 

Pokud pro vás oba první zářijové 
dny nejsou schůdné, zavolejte na tele-
fon 583 217 132, domluvíme termín, 
který vám bude vyhovovat. 

Tomáš Motýl  a Helena Stojaníková, 
 sbormistři

Na Komíně se dospělí i děti vydají za zdravím

„Putování za zdravím“ je název jed-
nodenní prezentačně propagační akce 
zaměřené na podporu zdraví, kterou 
již třetím rokem pořádá Vila Doris 
ve spolupráci s Národní sítí podpory 
zdraví - Poradnou zdraví Šumperk. 
Jejím dějištěm bude v úterý 7. září od 
8.30 do 12.30 a od 14 do 17 hodin areál 
zahrady 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 Eva Pšenčíková z DDM 
- Vily Doris. Stejně jako loni také le-
tos vyjde adresář zmíněných pora-
den, sdružení a také dětských lékařů, 
logopedů, psychiatrů a psychologů 
působících v Šumperku a nejbližším 
okolí. Během zajímavé akce budou 
moci děti absolvovat trasu se stano-
višti, na kterých si vyzkoušejí někte-

rou 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. 

„Budeme rádi, když dopolední pro-
gram využijí především děti z první-
ho stupně místních základních škol. 
Dopoledne  a zejména odpoledne 
samozřejmě mohou přijít i rodiče 
s dětmi,“ zdůrazňuje organizátorka 
akce a připomíná, že projekt fi nančně 
podpořila místní radnice. „Uvítáme 
všechny děti, které chtějí strávit den 
bez nudy, dozvědět se něco nového 
a rozhýbat svoje tělo, a všechny do-
spěláky, kterým není lhostejné jejich 
vlastní zdraví, zdraví jejich rodiny 
a chtějí se informovat o poradnách 
působících v této oblasti,“ uzavírá 
Pšenčíková.  -zk-

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