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Provozovatel šumperského Bratrušovského koupaliště zatím hlásí ztrátový provoz. Lidé totiž potřebují ke koupání venkovní teplotu 

alespoň 25 °C, nejvýše slabý vítr a vodu kolem čtyřiadvaceti. To je při letošním počasí zatím  téměř nesplnitelné.  Foto: -pk-

Bratrušovské koupaliště doufá v lepší časy

Špatné počasí, málo návštěvníků, 

ztrátový provoz. Tak hodnotí dosavad-

ní průběh letní sezony na Bratrušov-

ském koupališti vedoucí šumperských 

plaveckých areálů Milan Jurčíček. 

Doufá samozřejmě, že se karta v nad-

cházejících týdnech obrátí.

Slušnou návštěvnost zaznamenali 

na Bratrušovském koupališti, které je 

v provozu od začátku června, pouze 

v několika málo slunečných dnech. 

„Přestože máme otevřeno víceméně 

pořád, návštěvnost je velice špatná. 

Lidé totiž potřebují ke koupání ven-

kovní teplotu alespoň 25 °C, nejvýše 

slabý vítr a vodu kolem čtyřiadvaceti. 

To je při letošním počasí téměř ne-

splnitelné,“ říká Milan Jurčíček, podle 

něhož je letošní sezona zatím nejhor-

ší z posledních pěti. „Ani jeden den 

jsme dosud nedosáhli ani na padesát 

procent nejlepší loňské návštěvnosti.  

Zachránit by nás mohl snad jen teplý 

srpen, který by přilákal větší množství 

plavců,“ doufá Jurčíček a připomíná, že 

koupaliště na „Bratrušáku“ je v červen-

ci otevřeno denně od 9 do 19 hodin, 

v srpnu pak od desáté dopolední do 

sedmé podvečerní. „Pokud bude hez-

ky, prodloužíme provoz o hodinu, tedy 

do osmé podvečerní,“ ujišťuje vedoucí 

plaveckých areálů.

V areálu Bratrušovského koupaliště 

se kromě bazénu nacházejí dvě hřiště 

pro míčové hry, dětské hřiště s herní-

mi prvky a atrakcemi, lanová pyrami-

da a tobogan, který je zahrnut do ceny 

vstupného. To přitom zůstává stejné 

jako loni. Děti od dvou do sedmi let 

a osoby se zdravotním postižením tak 

zaplatí za den koupání patnáct korun, 

děti od sedmi do patnácti let a také 

senioři čtyřicet korun a osoby starší 

patnácti let rovnou padesátikorunu. Po 

páté odpolední je pak vstup levnější.

Milovníci vodních radovánek ne-

přicházejí zkrátka ani v  chladnějších 

dnech. Zamířit mohou do krytého ba-

zénu AQUAcentra Na Benátkách, jenž 

třetím rokem nabízí i možnost slunění 

na venkovní terase s lehátky, navazující 

na vnitřní prostory. „Spousta lidí této 

možnosti využívá. Návštěvnost je zde 

tedy srovnatelná s minulými roky,“ 

konstatuje Jurčíček a dodává, že krytý 

bazén je po oba letní měsíce otevře-

ný denně, včetně víkendů, od 9.30 do 

19.30 hodin. Bližší informace o provo-

zu bazénu a Bratrušovského koupaliště, 

včetně cen vstupného, najdou zájemci 

na www.aquacentrum.net. -zk-

Nízkoprahové denní centrum otevřeli 

v Šumperku národní velitel Armády spá-

sy v ČR major Michael Stannett (čtvrtý 

zleva) spolu se šumperským místostaros-

tou Markem Zapletalem (zcela vpravo). 

 Více na straně 5

Cyklistickou špičku hostil Šumperk v so-

botu 9. července. Právě zde uzavřeli 

jezdci ze třinácti evropských zemí třetí 

etapu mezinárodního závodu Czech 

Cycling Tour.  Více na straně 3

Nejlepší písnička o Krásném Vrchu po-

chází z našeho města. Zástupci Šumper-

ka za ni získali zvláštní ocenění.  

 Více na str. 2, 5 a 8
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Píseň o Šumperku v rakouském Schönbergu bodovala
Naprosto ojedinělé setkání všech ev-

ropských míst, jež se nazývají Krásný 

Vrch, proběhlo začátkem června v ra-

kouském Schönbergu im Stubaital, který 

se nachází nedaleko Innsbrucku. Právě 

do tohoto městečka se sjelo čtrnáct vý-

prav ze šesti států Evropy. A nechyběli 

mezi nimi ani moravští Šumperané.

„Šumperané“ či spíše „Schönbergané“ 

z Itálie, Rakouska, Německa, Belgie a Ru-

munska se setkávají každé tři roky a na 

letošní, v pořadí již čtvrtý, sraz pozvali 

premiérově i delegaci z jediného českého 

Šumperka. Přestože byla počtem druhá 

nejmenší, získala si nakonec největší 

sympatie. Nikoliv tím, že moravské měs-

to je ze všech evropských Schönbergů 

suverénně největší co do rozlohy i po-

čtu obyvatel, neboť všechny ostatní jich 

mají kolem tisícovky, ale jeho zástupci 

zabodovali především nejlépe hodnoce-

nou písničkou o Krásném Vrchu. Tu do 

Rakouska přivezl její autor Hynek Pálka, 

jenž písničku o Šumperku musel zazpí-

vat před pěti sty nadšenými posluchači. 

Ti navíc při prezentacích jednotlivých 

„Šumperků“ a následné ochutnávce 

krajových piv ohodnotili hanušovický 

Šerák nejvyšší možnou známkou, čímž 

Šumperk zanechal mezi ostatními „kon-

kurenty“ nesmazatelnou stopu. 

„Ocenění mě samozřejmě velmi po-

těšilo,“ řekl po návratu z rakouského 

„Šumperka“ Hynek Pálka, který do textu 

písně, jejíž zkrácená verze se začátkem 

letošního roku objevila i na You Tube, 

zařadil devětadevadesát výrazů vztahu-

jících se nějakým způsobem k Šumper-

ku. Zpívá se v ní o známých místech, 

šumperských fenoménech a zajíma-

vých akcích. „Já osobně už dál nepůjdu, 

protože všeho moc škodí. Přiznám se 

však, že by se mi docela líbilo, kdyby si 

jakákoliv kapela či muzikant posklá-

dali sloky dle svého gusta a přitom pěli 

Šumperk, Šumperk, Šumperk! A pan 

Hrubý, taneční mistr, snad ještě vytvoří 

k písničce šumperskou choreografi i, aby 

šumperské „zviditelnění“ nabylo vrchu,“ 

podotkl s úsměvem Pálka, jehož koníč-

kem je právě psaní písniček „do šuplíku“. 

Tu o Šumperku z něj nakonec „vytáhl“ 

a společně s herečkou Bohdanou Pavlí-

kovou a hudebníkem Alešem Sekyrou 

ji natočili. Naposledy, i když v jiném 

aranžmá, ji mohli posluchači slyšet 

a s pomocí rozdaných textů si ji v plném, 

nezkráceném znění také zpívat během 

letošní Muzejní noci v Pavlínině dvoře 

- společně s herci šumperského divadla. 

Během prázdnin si ji pak budou moci 

zájemci po zadání hesla „Šumperk náš“ 

poslechnout v plné verzi a aranžmá opět 

na You Tube.

Hájit barvy rodného města budou 

moravští Šumperané opět za tři roky, 

tentokráte v Schönbergu bavorském. 

„Doufám, že třeba za šest let či později 

se sraz evropských Šumperků uskuteční 

v našem městě a dostojí sloganu, který je 

sice třeba brát s rezervou, ale na druhou 

stranu svědčí o zdravém patriotismu 

všech, kteří z Krásných Vrchů pocházejí. 

V překladu z němčiny zní asi takto: Nej-

více, čeho může člověk ve svém životě 

dosáhnout, je - pocházet ze Schönberga, 

tedy Šumperka,“ dodal závěrem autor 

písně. -zk-

Poznámka na závěr: Na setkání ev-

ropských Schönbergů zamířili také mla-

dí lidé a studenti středních a vysokých 

škol, kteří mezi sebou změřili síly v nej-

různějších sportovních či vědomostních 

soutěžích. Reportáž přinášíme na stra-

ně 5, text písně Hynka Pálky na straně 8.

Písničku o Krásném Vrchu přivezl do Ra-

kouska její autor Hynek Pálka. Ocenění 

připomíná tabulka v pivnici U Švábů. 

 Foto: -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřej-

ňuje informaci (v rámci zákona o po-

suzování vlivu na životní prostředí) 

o návrhu koncepce „Aktualizace 

Programu rozvoje územního ob-

vodu Olomouckého kraje“, včetně 

vyhodnocení vlivů této koncepce 

na životní prostředí. Do návrhu kon-

cepce je možné nahlížet na odboru 

ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny 

v pondělí a středu od 8 do 12 hod. 

a od 12.30 do 17 hod. a v ostatních 

dnech po předchozí telefonické do-

mluvě na tel. čísle 583 388 316. Do 

předmětného návrhu je také možno 

nahlédnout v Informačním systé-

mu SEA (http://eia.cenia.cz/sea/kon-

cepce/prehled.php), kód koncepce 

MZP113K. Každý je oprávněn zaslat 

k návrhu koncepce na MŽP (odbor 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, Vršovická 

65, Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 10) 

písemné vyjádření do 5 dnů ode dne 

konání veřejného projednání návrhu 

koncepce. Informaci o místě a čase 

konání veřejného projednání zveřej-

ní předkladatel koncepce (Olomouc-

ký kraj). 

 M. Smyčková, odbor životního 

 prostředí MěÚ Šumperk

Babybox zachránil 
další dítě

Zvuková i světelná signalizace 

vyburcovala v neděli 3. července 

stálou službu na centrálním příjmu 

šumperské nemocnice. V nedaleko 

umístěném babyboxu našly sestry 

nahé dítě i s placentou a ještě neod-

střiženým pupečníkem. Holčička 

dostala jméno Kačenka podle lékařky, 

která měla ten den na novorozenec-

kém oddělení službu.

„Je to neobvyklé, většinou bývá dítě 

alespoň zabalené do pleny nebo jiného 

kusu látky. Matku patrně zastihl porod 

v nějaké mimořádné situaci a nepři-

pravenou. Holčička byla dost pod-

chlazená, přesto byla zcela v pořádku,“ 

uvedla zástupkyně primáře dětského 

oddělení Lenka Rašková. Holčička 

vážící 3635 gramů a měřící sedmačty-

řicet centimetrů strávila první hodi-

ny v inkubátoru, aby ji posléze sestry 

uložily do postýlky. O den později 

pak šumperský soud vydal předběžné 

opatření a rozhodl o umístění holčičky 

do Dětského centra Pavučinka - býva-

lého kojeneckého ústavu v Šumperku.

Malá Kačenka je druhým novoro-

zencem, které šumperský babybox od 

své instalace před dvěma lety zachrá-

nil. Schránka je opatřena návodem na 

použití v češtině, ruštině a angličtině 

a její obsluha je velmi snadná. Zařízení 

slouží především jako pojistka, aby se 

odloženým dětem dostalo včas potřeb-

né péče.  -red-

Pečlivý úředník odhalil pokus o podvod
Pokus o podvod odhalil letos v červnu 

díky své pečlivosti Petr Božovský, jenž pra-

cuje jako referent oddělení přírody, lesů 

a zemědělství odboru životního prostředí 

šumperské radnice. Zjistil, že potvrzení 

o složené zkoušce z myslivosti, které mu 

předložila asi třicetiletá žena ze Šumper-

ska, je falešné a minulý týden na ni podal 

trestní oznámení za pokus o falšování ve-

řejné listiny.

„Někdy začátkem června přišla na náš 

odbor žena v doprovodu asi padesátiletého 

muže z Brna, který se velmi vehementně 

dožadoval okamžitého vydání loveckého 

lístku na ženino jméno. Předložili notářsky 

ověřený opis protokolu o vykonání mysli-

vecké zkoušky z dubna roku 2010. Když ale 

muž zjistil, že referent, jenž má tuto agendu 

na starosti, není přítomný, choval se velmi 

arogantně. Sekretářce Janě Hegerové, která 

s nimi jednala, se na celé záležitosti něco 

nezdálo a Petra Božovského na to upo-

zornila,“ říká vedoucí odboru životního 

prostředí Stanislav Ficnar. Petr Božovský se 

podle něj ihned do celého případu „obul“ 

a zjistil, že číslo protokolu o vykonání 

myslivecké zkoušky odpovídá protokolu 

z roku 2005, nikoliv z roku 2010, z Okres-

ního mysliveckého spolku poté potvrdili, 

že ženino jméno nefi guruje na žádném 

seznamu úspěšných absolventů a že jeden 

z podepsaných členů zkušební komise již 

dříve zemřel. A podezřelý byl i otisk notář-

ského razítka - kromě nedělního data, které 

není právě obvyklé, na něm fi guroval také 

podpis notářky, která je již pět let na penzi 

a nemá licenci na ověřování listin.

„Petr Božovský požadoval po ženě vy-

světlení, ta se sice na úřad dostavila, ale na 

nesrovnalosti nebyla schopna odpovědět. 

Vydal tedy rozhodnutí o nevystavení lo-

veckého lístku a po zákonem stanovené 

lhůtě, v níž se žena neodvolala, na ni mi-

nulé pondělí podal trestní oznámení za 

pokus o falšování veřejné listiny. V sou-

časné době tedy celý případ šetří poli-

cie,“ upřesňuje Ficnar. Vzápětí vysvětluje, 

že při žádosti o vydání loveckého lístku 

je nezbytné právě předložení protokolu 

o složené zkoušce z myslivosti. Po získá-

ní loveckého lístku pak může žadatel slo-

žit zkoušku na zbrojní průkaz pro držení 

a nošení loveckých zbraní, tedy brokovni-

ce nebo kulovnice. 

„Vydání loveckého lístku lidem, kteří 

nesložili zkoušku z myslivosti, je samozřej-

mě velmi nebezpečné. Celou záležitost, 

na kterou upozornil právě Petr Božovský, 

řešily i Českomoravská myslivecká jedno-

ta a Ministerstvo zemědělství. Olomoucký 

Krajský úřad vzápětí rozeslal na městské 

úřady oběžník, v němž doporučuje, aby 

při vydávání loveckých lístků postupova-

ly obezřetně,“ podotýká vedoucí odboru, 

podle něhož není běžné, že se na podvodné 

jednání tohoto typu přijde hned v „první 

instanci“. „Samozřejmě nás potěšilo, že se 

Petru Božovskému takový kousek podařil 

a na tento způsob nelegálního získání lo-

veckého lístku upozornil,“ dodává Ficnar 

a současně na svého podřízeného prozra-

zuje, že koncem června získal čestné uzná-

ní Českomoravské myslivecké jednoty za 

přínos v oblasti myslivosti v Mysliveckém 

sdružení Buková Rapotín.  -zk-

 Ilustrační foto: P. Kvapil



strana 3 Zpravodajství/Informace

Pontis se stěhuje do nového
Do nových prostor se začátkem srpna odstěhuje 

obecně prospěšná společnost Pontis. Ze Společenského 

střediska Sever v Temenické ulici se přemístí do objek-

tu v ulici Gen. Svobody 68 v areálu někdejších kasáren, 

který koupila od výrobního družstva invalidů Obzor 

místní radnice. Během stěhování budou omezené něk-

teré sociální služby, jež tato společnost poskytuje.

Omezení provozu se týká zejména Nízkoprahového 

klubu pro děti a mládež Rachot, Denního centra pro 

dospělé Matýsek, Sociálně aktivizačních činností pro 

seniory a zdravotně postižené, Odborného sociálního 

poradenství a také Správy společnosti Pontis. Stěhování 

bude probíhat od pondělí 1. do pátku 5. srpna. V té době 

nebudou pracovníci Pontisu uvedené služby poskytovat 

a lidé je zastihnou pouze na služebních mobilních telefo-

nech.  -red-

Jednání Zastupitelstva města

ve čtvrtek 21. července v 15 hodin v zasedací místnosti 

v podkroví městské úřadovny v Rooseveltově ulici

vyhodnocení připomínek a námitek, jež byly uplat-

něny k návrhu nového Územního plánu města * stu-

die přestavby někdejší školní budovy v ulici 28. října 

pro potřeby městské knihovny 

* fi nanční a majetkoprávní záležitosti města

Cyklistická elita se opět sjela do Šumperka
Cyklistickou špičku hostil Šumperk v sobotu 9. čer-

vence. Právě zde uzavřeli jezdci ze třinácti evropských 

zemí třetí etapu mezinárodního závodu Czech Cyc-

ling Tour. Královskou etapu vedoucí náročným teré-

nem, která odstartovala ve Šternberku a nad níž pře-

vzal záštitu šumperský starosta Zdeněk Brož, vyhrál 

Polák Dariusz Baranowski. Z celkového vítězství se 

pak o den později radoval na olomouckém Horním 

náměstí Stanislav Kozubek z favorizované stáje PSK 

Whirlpool Author.

V rámci čtyřdenní Czech Cycling Tour, jež se už 

potřetí jela na Olomoucku, Prostějovsku a Šumper-

sku, zavítala cyklistická elita druhou prázdninovou 

sobotu také do Šumperka. Peloton předposlední 

etapy závodu odstartoval dopoledne ve Šternberku 

a na šumperské náměstí Míru dorazil krátce po tře-

tí odpolední. Sto osmadevadesát kilometrů dlouhá 

trasa s devíti vrchařskými prémiemi se přitom od-

víjela v režii Dariusze Baranowskiho se Stanislavem 

Kozubkem. Etapu sice vyhrál s časem 5:13:40 Polák 

Baranowski, ale do žlutého trikotu se v rámci průběž-

ného pořadí převlékl Čech Kozubek, který dojel ve 

stejném čase jako Baranowski a jemuž výrazně vypo-

mohl jeho stájový kolega Jiří Hudeček. O vítězi Czech 

Cycling Tour pak rozhodla nedělní závěrečná etapa 

v okolí Olomouce. Stal se jím Stanislav Kozubek ze 

stáje PSK Whirpool Author. Druhý skončil Dariusz 

Baranowski z polského BDC Teamu, třetí příčka pak 

připadla Jiřímu Hudečkovi z PSK Whirlpool Author, 

který v Šumperku exceloval již 23. června, kdy vyhrál 

mužskou kategorii Mistrovství České a Slovenské re-

publiky v silniční cyklistice. -zk-

Náročnou, téměř dvousetkilometrovou trasu zakončili 

závodníci v ulicích Šumperka.  Foto: -pk-

Rekonstrukce školní budovy přinese úsporu na energiích
Zbrusu nový „šat“ Základní školy v ulici Dr. E. Beneše 

v Šumperku poutá pozornost již zdáli. Školní budova se 

zázemím prošla v posledním roce nákladnou rekonstruk-

cí, jež by měla výrazně snížit její energetickou náročnost. 

Investici ve výši 27,7 milionu korun zrealizovala místní 

radnice díky evropské a státní dotaci.

„Škola získala díky rekonstrukci úplně jiný vzhled 

a mohla by se stát dominantou této části města,“ řekl bě-

hem slavnostního stříhání pásky, jež se odehrálo ve středu 

29. června, ředitel školy Milan Tichý a připomněl, že na bu-

dově postavené v roce 1978 zapracoval v posledních letech 

„zub času“, jenž se projevil zejména ve zvyšující se spotře-

bě plynu. Právě na snížení energetické náročnosti školní 

budovy získala místní radnice loni v rámci Operačního 

programu Životní prostředí sedmnáct a půl milionu korun 

z Fondu soudržnosti a od Státního fondu životního prostře-

dí. Ke zmíněné dotaci pak přidalo město ze své kasy dalších 

10,2 milionu. Investice by přitom měla přinést vedle značné 

roční úspory tepla a provozních nákladů také snížení emisí 

kysličníku uhličitého. „Město se zavázalo, že ročně uspoří 

necelé tři tisíce GJ tepelné energie, což vychází z energe-

tického auditu. V penězích tato hodnota představuje roční 

úsporu pohybující se kolem půldruhého milionu,“ vysvětlil 

šumperský místostarosta Petr Suchomel a dodal, že v pří-

padě emisí kysličníku uhličitého by mělo dojít k poklesu 

asi o sto šedesát pět tun ročně. Podle ředitele školy Mila-

na Tichého se úspory projevily již během uplynulé zimy. 

„Přestože ještě nebyly všechny části zateplené, náklady na 

vytápění se oproti minulým letům výrazně snížily. Díky 

úsporám bychom tak mohli v budoucnu zrealizovat další 

opravy, především rozvodů vody, sociálního zázemí a také 

rekonstrukci školního hřiště,“ podotkl Tichý.

Náročná rekonstrukce, kterou zrealizovala podle projek-

tu šumperské společnosti Jiří Frys - stavební projekce fi rma 

Provádění staveb Olomouc, zahrnovala výměnu oken, za-

teplení střech a obvodových plášťů budov, opravy rozvodů 

topení a instalaci termoregulačních ventilů. Stavba přitom 

probíhala od loňského července za plného školního pro-

vozu, tečkou bylo slavnostní přestřižení pásky v závěru 

letošního června. „Stavbu nám dodavatel předal ještě před 

termínem, což svědčí o vynikající spolupráci. Těší nás i to, 

že do subdodávek zapojil místní fi rmy, jako je například 

Dols,“ zdůraznil místostarosta. 

Do konce letních prázdnin dostane nový „šat“ ještě další 

školní budova. Práce na zateplení Základní školy v Šumav-

ské ulici v těchto dnech fi nišují a dodavatel by měl hotové 

dílo předat nejpozději do 31. srpna. Premiérově se pak 

letos pustil Šumperk do zateplování objektů „mateřinek“. 

Místní radnice uspěla začátkem roku se žádostí o dotaci 

z Evropské unie a z Operačního programu Životní prostře-

dí získala 2,4 milionu korun na snížení energetické nároč-

nosti budovy mateřské školy ve Vrchlického ulici. Během 

prázdnin se zde vymění okna, zateplí fasáda a střecha a ta-

ké nainstaluje vzduchotechnika s využitím rekuperace. Po-

čítá se rovněž s rekonstrukcí kanalizační přípojky, která je 

v havarijním stavu, a s úpravou chodníku. Celkové náklady 

na rekonstrukci se vyšplhají asi na šest milionů korun. „Po-

dobný plán máme také se základní školou ve Vrchlického 

ulici a s budovami mateřských škol v ulicích Prievidzské 

a Zahradní, na něž jsme chtěli letos získat dotaci od Stát-

ního fondu životního prostředí v rámci programu Zelená 

úsporám. Ministerstvo životního prostředí ovšem rozhod-

lo, že veřejné budovy s dotacemi počítat nemohou. Pevně 

však věřím, že v budoucnu se nám podaří peníze sehnat,“ 

řekl Suchomel.  -zk-Slavnostní přestřižení pásky ofi ciálně ukončilo ve středu 29. června rekonstrukci školy v ulici Dr. E. Beneše.  Foto: -zk-

Zbrusu nový „šat“ Základní školy v ulici Dr. E. Beneše 

v Šumperku poutá pozornost již zdáli.  Foto: -zk-
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Družstvo šumperského

 Gymnázia je sedmé na světě

Tým Gymnázia Šumperk ve složení 

Adéla Dubová, Michaela Th eimerová, 

Barbora Chytilová, Petra Opekarová, 

Pavlína Březinová a Martina Kukulová 

obsadil krásné sedmé místo na mezi-

národním mistrovství středních škol 

v atletice v polské Bydhošti. 

I přes nepřízeň počasí předvedly 

dívky solidní výkony. Březinová skoči-

la do výšky 169 cm a zvítězila, v běhu 

na 100 m překážek dosáhla slušného 

času 14.92. Další medailový výsledek 

zaznamenala Opekarová, která výko-

nem 545 cm obsadila třetí místo. Ne-

tradičně musela nastoupit i v kouli, kde 

vrhla náčiní do vzdálenosti 9,10 m. Ve 

výškařském sektoru se ještě představila 

Th eimerová a Chytilová. Prvně jmeno-

vaná přeskočila laťku ve výšce 151 cm, 

druhá 145 cm. Na sprintech se ukázala 

Dubová na 100 m (12.92) a Th eimerová 

(13.71). Osmistovku si střihla Kukulová 

a časem 2:35.60 potvrdila vysokou vý-

konnost. Dubová musela ještě nastou-

pit na dálku a její nejdelší pokus měřil 

455 cm. Sečteno a podtrženo, celkovým 

bodovým součtem 569 bodů se dívky 

usadily na sedmém místě z celkových 

sedmnácti týmů. V konkurenci atletek 

z Číny, Taiwanu, Austrálie, Alžírska, 

Íránu, Turecka, Španělska, Portugalska, 

Itálie, Francie a dalších je sedmá pozice 

výborným výsledkem a dívky zaslouží 

uznání a pochvalu.

Jean Humbert Cup, takový je ofi ci-

ální název závodu, není jenom o atle-

tice. Jde především o navázání nových 

kontaktů a přátelství, což se podařilo. 

V rámci programu proběhl večer ná-

rodů, na němž jednotlivé země před-

stavovaly část kultury, která je pro ně 

specifi cká. Zajímavý byl také běh přá-

telství, ve kterém se proti sobě posta-

vily týmy složené z jednoho účastníka 

z každého státu. Závěrem bych chtěl 

poděkovat Gymnáziu Šumperk, městu 

Šumperku a rodičům studentek, kteří 

svou podporou umožnili účast na této 

akci.  Tomáš Vykydal

Průmyslovka měla premiéru 

v pražském Národním divadle 

Vystoupit v Národním divadle a po-

dělit se o své umění s veřejností bylo, je 

a bude snem mnoha generací českých 

umělců. V úterý 21. června patřilo je-

viště Národního divadla žákům VOŠ 

a SPŠ Šumperk, kteří zde měli svoji his-

torickou premiéru. A to takovou, v níž 

rovnou zahráli hlavní roli.

Studenti šumperské „průmyslovky“ 

totiž postoupili do celostátního fi nále 

Ceny Ď 2011, ve kterém bývají oceně-

ni ti, kteří významným způsobem ne-

zištně pomáhají naší společnosti, tedy 

mecenáši a sponzoři české kultury, di-

vadel, dětských domovů, domovů pro 

seniory či nemocnic. Tuto prestižní 

akci (Ď znamená děkuji, pozn. redakce) 

již 11 let realizují manželé Jitka a Ri-

chard Langerovi.

„Průmyslováky“ do této akce no-

minovalo Dětské centrum Pavučinka 

Šumperk za dlouholetou spolupráci 

a pomoc. Zde přinášíme citaci z textu 

ofi ciální nominace na Cenu Ď 2011: 

„Opakovaně, nejen v loňském roce, žáci 

šumperské průmyslovky zorganizova-

li a zaplatili akce pro děti v rámci Dne 

dětí; připravili program několika zábav-

ných odpolední; nakoupili kola a odrá-

žedla;  zaplatili vše, co souviselo s výle-

tem do ZOO na Sv. Kopeček, tj. prona-

jali autobus, zaplatili vstupné a oběd; 

koupili dětem novou lyžařskou výzbroj 

a výstroj atd. Každá pomoc, každý věcný 

či fi nanční dar je pro nás důležitý. Žáci 

se v rámci aktivit svých školních fi rem 

v oblasti podnikání učí v praxi apliko-

vat daňové a účetní zákony, vydělávají 

si a tyto peníze věnují dětem, které jsou 

umístěné v DCP Šumperk. Vnímáme vy-

sokou společenskou hodnotu jejich darů, 

zvláště vyzdvihujeme humánní rozměr 

jejich pomoci, oceňujeme a vážíme si 

nezištného opravdového zájmu o znevý-

hodněné děti. Nepříjmová skupina stře-

doškoláků takto každoročně přenechává 

dětem z DCP příspěvek v řádu desetiti-

síců korun - a přitom se jedná o jejich 

vlastní, často jedinou mzdu z brigádnic-

ké činnosti.“

Studenti šumperské „průmyslovky“ 

získali hlavní cenu Ď v kategorii „Dět-

ské domovy a ústavy sociální péče pro 

děti a mládež v ČR“ za podporu Dět-

ského centra Pavučinka v Šumperku 

z rukou prezidentky „Hnutí na vlast-

ních nohou“  Gran Jensenové.

Našim žákům děkujeme nejenom 

za obětavou a nezištnou práci pro děti 

z Dětského centra Pavučinka, ale také 

za důstojnou prezentaci své školy, prá-

ce svých učitelů a města Šumperka. 

 Pavel Mareš

Hodiny na kostele 

budou opět odměřovat čas

Na své místo se poslední červnovou 

neděli vrátil po tříměsíční opravě ho-

dinový stroj z věže šumperského evan-

gelického kostela na náměstí Svobody. 

Po několikaleté pauze tak hodiny opět 

začnou ukazovat správný čas.

Hodiny do věže kostela, jenž byl slav-

nostně otevřen v roce 1874, nainstalo-

vala fi rma Rudolf Th öndel z Uničova 

v roce 1910. Od té doby odměřovaly 

čas rovných sto let, loni se však jeho 

ručičky zastavily ve chvíli, kdy ukazo-

valy čtvrt na čtyři. „Přizvaný odborník 

stroj prohlédl a konstatoval, že dnes již 

nelze sehnat náhradní díly. Doporučil 

tedy pořídit nové, moderní věžní ho-

diny. Pro evangelický sbor tak nastal 

čas hledání a rozhodování, zda koupit 

hodiny nové, nebo se pokusit sehnat 

někoho, kdo by stroj rozebral, opravil 

a znovu uvedl do provozu,“ vysvětli-

la farářka evangelického sboru Hana 

Chroustová. Nakonec podle ní rozhodl 

tip na skupinu nadšenců, jež se opra-

vám historických hodinových strojů 

věnuje a která opravila hodiny ve věži 

zábřežského kostela u trati. Ta se letos 

pustila i do opravy hodin šumperských 

a zvládla ji na „jedničku“. 

„V nejhorším stavu byla ložiska. 

Zřejmě je několik desítek let nikdo 

nepromazával, takže byla vydřená do 

oválu,“ uvedl profesionální hodinář 

Jiří Valenta, který se podílel na obnově 

šumperského hodinového stroje. Ten 

dnes vypadá jako nový, kromě zelené-

ho nátěru navíc přibyl na kyvadle malý 

obrázek kostela. Na opravu věžních ho-

din poskytla místnímu Farnímu sboru 

Českobratrské církve evangelické ve-

řejnou fi nanční podporu ve výši dvacet 

tisíc korun loni v prosinci šumperské 

radnice. Zbytek zaplatila samotná far-

nost. -zk-

Šumperští porodníci přivedli 

během prvního půlroku 

na svět více než čtyři sta dětí

Pokles porodnosti se po letech projevil 

nejen v České republice, ale i v šumper-

ské nemocnici. Během prvního půlroku 

se zde narodilo čtyři sta třiadvacet dětí, 

což je o sto sedmnáct méně než v loň-

ském půlroce a o třiaosmdesát dětí měně 

než v roce 2009.

Zatímco loni se narodilo víc děvčá-

tek než chlapečků, letošní vývoj zatím 

nahrává chlapcům. Těch se v šumper-

ské nemocnici narodilo dvě stě dvacet 

devět. Během prvních šesti měsíců pak 

pomohli lékaři na svět sto devadesáti 

čtyřem děvčátkům. První půlrok byl 

bohatý i na porod dvojčátek - narodilo 

se jich hned osm.

Maminky ze Šumperka a okolí svým 

dětem přidělují také stále častěji neob-

vyklá jména. Objevují se i ta exotická, 

jako jsou Nelly, Isabel nebo Nadija či 

chlapecká Dylan nebo Maxián. V šum-

perské porodnici však stále vyhrávají 

tradiční jména, jako jsou Tereza, Vero-

nika, Matěj, Tomáš, Jan či Jakub. 

Do místního špitálu přijíždějí rodit 

maminky nejen ze Šumperka a okolí,  

například z Mohelnice či Zábřehu, ale 

i ze vzdálenějšího Ústí nad Orlicí nebo 

Králík. Všechny pokoje jsou zařízeny 

v systému roaming in. To znamená, že 

dítě zůstává s maminkou celých čtyřia-

dvacet hodin denně.  -red-

Takto vypadal hodinový stroj před re-

novací. Začátkem letošního roku si ho 

„vzala do parády“ skupina nadšenců, 

jež se opravám historických hodinových 

strojů věnuje.  Foto: -sr-

Během letošního prvního půlroku se 

v šumperské porodnici narodilo čtyři sta 

třiadvacet dětí.  Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Tým Gymnázia Šumperk obsadil sed-

mé místo na mezinárodním mistrovství 

středních škol v atletice v polské Bydhošti.

  Foto: archiv

Cenu Ď převzali studenti šumperské 

„průmyslovky“ v Národním divadle 

z rukou Gran Jensenové.  Foto: archiv



strana 5 Zpravodajství/Informace

„Študáci“ se jali reprezentovat město 
v evropském měřítku

V Rakousku nereprezentovali jen zá-

stupci města, ale i čtveřice mladých lidí 

studujících v Šumperku, Olomouci či 

Brně. Prostor, aby ukázali, co v nich je, 

dostali v pátek 3. června, kdy se účastni-

li programu nazvaného „Den mládeže“. 

Po čtvrteční náročné cestě do údolí 

Tyrol se začínalo pěkně zrána. Někteří 

zástupci mládeže evidentně podcenili 

své síly a raději se ani neukázali. Nic-

méně to nebyl náš případ. V 8:30 vy-

zbrojeni skvělou náladou a perfektní 

němčinou jsme vyrazili na cestu k mos-

tu „Europabrücke“, který spojuje Ra-

kousko s Itálií a vede právě okolo města 

Schönberg. Dopoledním tématem se 

stala doprava a vše kolem ní. Naše prá-

ce spočívala v tom, že jsme diskutovali 

o důsledcích nadměrné dopravy na ži-

votní prostředí a člověka. Nechyběla ani 

různá měření hluku a emisí ve vzduchu. 

Po namáhavém dopoledni jsme si za-

sloužili pořádný oběd. 

S plnými žaludky a počínající únavou 

jsme se vydali na druhou část, tentokrát 

přímo k místnímu chovateli dobytka 

a sedlákovi. Odpoledním tématem byly 

potraviny, jejich původ a kvalita. Za-

mýšleli jsme se nad tím, kdy jaké zboží 

kupujeme, zda je nutné prodávat v zimě 

jahody z Alžíru či dovážet med z Nika-

raguy a jakou kvalitu zboží upřednost-

ňujeme a proč. Skvělým příkladem byl 

již zmíněný chovatel dobytka, který nás 

provedl po svém chlévě a na závěr nám 

nabídl malou ochutnávku jeho výrob-

ků. Měli jsme tak možnost ochutnat 

domácí máslo, mléko, sýry a mnohé 

další místní speciality. Pořádnou dávku 

přijatých kalorií jsme nakonec vypoti-

li při menší procházce k bobové dráze 

ve vesničce Nieders. 2800 metrů dlou-

há dráha provětrala naše hlavy a mírně 

unaveni jsme okolo sedmé večerní do-

razili do hotýlku.

Místní soudržnost a pohostinnost 

v nás nechala hluboký dojem a snad 

jsme i my reprezentovali, jak nejlépe 

jsme mohli. Za studentkou osádku 

 Hana Filipčíková

Srpnový víceboj představí nejtvrdší hasiče

V „plné zbroji“ se chtějí veřejnos-

ti opět předvést šumperští dobro-

volní hasiči. Své síly změří s dalšími 

dobrovolníky i profesionály během 

závodu nazvaného „Šumperská liga 

T.F.A. 2011“. Jeho dějištěm bude v so-

botu 13. srpna nádvoří šumperského 

muzea. Na akci nebudou chybět zá-

bavné atrakce pro děti, bohaté občer-

stvení a hasiči nabídnou i projížďky 

historickou stříkačkou svých postřel-

movských kolegů.

Stejně jako loni i letos nabídne zá-

vod divákům atraktivní podívanou. 

Napovídá to již samotná zkratka, pod 

níž se skrývá anglické spojení Tou-

ghest Firefi ghter Alive, znamenající 

ve volném překladu Nejtvrdší hasič 

přežívá. „V našich podmínkách je 

soutěž určena všem profesionálním 

i dobrovolným hasičům, kteří mají 

osvědčení pro práci s dýchacím pří-

strojem,“ vysvětluje velitel jednotky 

temenických hasičů Pavel Koutný. 

„Domluvili jsme se se sbory dobro-

volných hasičů v Lošticích, Loučné 

nad Desnou a Třech Dvorech u Litov-

le na společné soutěži s tím, že u kaž-

dého z organizátorů proběhne vždy 

jeden závod,“ popisuje velitel teme-

nické jednotky a dodává, že první zá-

vod v Loučné mají již hasiči za sebou, 

v sobotu 30. července je čeká klání ve 

Třech Dvorech, 13. srpna v Šumper-

ku a závěrečný „boj“ vypukne 10. září 

v Lošticích. 

Své síly v rámci soutěže měří hasiči 

v kompletním třívrstvém ochranném 

oděvu, s nasazenou přilbou a s dýcha-

cím přístrojem se spuštěnou automa-

tikou ve víceboji tvořeném osmi dis-

ciplínami. Kromě vlastního závodu, 

jenž odstartuje hodinu po poledni, 

čeká na všechny, kteří zamíří na ná-

dvoří tzv. Pavlínina dvora, občerstve-

ní a připraveny jsou i atrakce pro děti. 

„Letos jsme upustili od show rádia 

Rubi a zaplatili jsme pro děti nejrůz-

nější atrakce. Najdou zde například 

skluzavku, hrad, trampolínu a možná 

i kolotoč. Vše bude zdarma,“ láká na 

akci Koutný. -zk-

Denní centrum pro bezdomovce sídlí v nových prostorách
Nízkoprahové denní centrum, jež od 

letošního ledna provozuje šumperská 

Armáda spásy, sídlí od minulého týd-

ne v „novém“. Z provizorních prostor 

v Centru sociálních služeb na Lužích se 

přestěhovalo do objektu Českých drah 

v Jesenické ulici, který si Armáda spásy 

pronajala a jehož interiér prošel částeč-

nou rekonstrukcí. Na ni přispěla ze svého 

rozpočtu šesti sty tisíci korunami místní 

radnice. Zařízení, jediné svého druhu 

v celém okrese, otevřeli slavnostním pře-

střižením pásky ve čtvrtek 14. července 

národní velitel Armády spásy v ČR major 

Michael Stannett spolu se šumperským 

místostarostou Markem Zapletalem.

„Vítáme každou příležitost, abychom 

mohli ukázat veřejnosti, jak lze pracovat 

s lidmi bez domova, kteří žijí na ulici. 

Nechceme, aby se cítili na okraji společ-

nosti a aby byli vysouváni na periferie 

měst, jak se mnohdy děje,“ řekl major 

Michael Stannett a zdůraznil, že jej vel-

mi těší, že šumperské nízkoprahové cen-

trum nalezlo útočiště v budově umístěné 

prakticky v centru města. To je podle něj 

důkazem skvělého přístupu místní rad-

nice k celé problematice. „Lidé takzvaně 

na okraji by měli mít šanci dostat se ze 

stávající situace a znovu se do společ-

nosti zařadit,“ podotkl Stanett. 

Podporu města a také Olomouckého 

kraje vyzdvihl rovněž oblastní ředitel 

Armády spásy František Krupa, pod-

le něhož by mělo denní centrum dávat 

lidem naději nejen v rovině sociální, 

ale i osobní. „Pro nás je to velmi důle-

žitý projekt. Ne každý se chce v takové 

oblasti pohybovat. Za to patří Armádě 

spásy poděkování,“ reagoval šumperský 

místostarosta Marek Zapletal.

Nízkoprahové denní centrum, jehož 

provoz je fi nancován z individuálního 

projektu Olomouckého kraje, poskytuje 

sociální služby lidem bez domova a jeho 

hlavním cílem je minimalizovat zdravot-

ní a životní rizika, která osobám žijícím 

na ulici hrozí. „Nabízíme bezpečný pro-

stor, v němž si mohou tito lidé přes den 

odpočinout, ohřát se, dát si teplou polév-

ku, čaj, využít nabízeného hygienického 

servisu a skladu ošacení,“ přiblížil prin-

cip služby David Jersák, vedoucí šumper-

ského Centra sociálních služeb Armády 

spásy. Kromě uspokojení základních lid-

ských potřeb zde kvalifi kovaní pracovní-

ci nabízejí lidem bez přístřeší rovněž bez-

platné sociální poradenství. Chtějí je tak 

motivovat, aby svou nepříznivou sociální 

situaci řešili a opět se začlenili do společ-

nosti. „Pomáháme jim s vyřizováním do-

kladů, s hledáním zaměstnání, snažíme 

se motivovat je k převzetí zodpovědnosti 

za svůj život a dopomoci k aktivnímu 

řešení vlastní situace,“ vysvětlil vedoucí 

centra a dodal, že pracovníci centra sa-

mozřejmě pomáhají lidem bez domova 

také v terénu.

Centrum našlo „útočiště“ v prosto-

rách někdejšího „šatníku“ Českého 

červeného kříže. Kromě společenské 

denní místnosti s televizí o kapacitě 

dvacet míst se zde nachází kuchyňská 

přípravna, která slouží pro přípravu 

čaje a vydávání polévky, jež se sem dva-

krát denně dováží z Luží. Nechybějí ani 

technické zázemí s pračkou a šatníkem, 

toalety se sprchou a ještě jedna menší 

společenská místnost. „V nejbližší době 

ji chceme vybavit starším počítačem 

s internetovým připojením, jež bude 

sloužit zejména pro vyhledávání pra-

covních nabídek. Jednou týdně bychom 

zde pak rádi nabízeli různé tréninkové 

aktivity či vzdělávání,“ prozradil nej-

bližší plány Jersák. 

Nízkoprahové denní centrum je 

otevřeno každý pracovní den od 9 do 

16 hodin, denně do něj přitom zamíří 

asi dvacítka klientů. „V prvních šesti 

měsících, kdy bylo umístěno v pro-

vizorních prostorách na Lužích, vy-

užili potřební jeho služeb ve více než 

třinácti stech případech. Z průzku-

mu spokojenosti vyplynulo, že jeho 

otevření vítají nejen kvůli možnosti 

stravy a hygieny, ale že ho vnímají 

především jako místo bezpečí a jis-

toty, kam se mohou v průběhu dne 

uchýlit s vědomím, že je nikdo bez-

důvodně nevyhodí,“ podotkl Jersák 

a připomněl, že Armáda spásy působí 

v Šumperku od roku 2000, kdy zde 

otevřela azylový dům a noclehárnu 

pro muže. O osm let později byly tyto 

služby zpřístupněny i ženám. V sou-

časné době je uživatelům těchto slu-

žeb k dispozici sedmapadesát lůžek 

v obou zařízeních. -red-

Šumperany zaveze 
do Nysy speciální 

autobus 
Speciální autobus vypraví šumperská 

radnice pro všechny milovníky historie 

na akci Dny tvrze v Nyse, jejichž součástí 

je již několik let i rekonstrukce historic-

ké bitvy z roku 1807. Do partnerského 

města vyjede autobus v sobotu 30. čer-

vence v 7 hodin ráno od hotelu Grand.

V polské Nyse je pro návštěvníky 

připraven bohatý program. Ti, kteří vy-

užijí nabídky šumperské radnice a do 

partnerského města zavítají, si mohou 

dopoledne prohlédnout město a úde-

rem dvanácté polední je autobus odveze 

k Nysskému jezeru, v němž se budou 

moci vykoupat. O půl čtvrté pak odje-

dou na tvrz, u níž vyvrcholí program 

ukázkou bitvy z roku 1807 na bitevním 

poli u Fortu II. V sedm večer „vyrazí“ 

autobus  zpět do Šumperka, kam by měl 

dojet mezi devátou a půl desátou.

„Cena za zpáteční jízdenku, která 

musí být uhrazena do pondělí 25. čer-

vence v pokladně historické budovy 

radnice na náměstí Míru 1, je sto třicet 

korun,“ říká tiskový mluvčí šumperské 

radnice Kamil Navrátil a zdůrazňuje, že 

pokud si lidé jízdenku koupí a z nějaké-

ho důvodu nebudou moci na akci odces-

tovat, měli by si za sebe najít náhradníka, 

neboť jízdné se nevrací. „Pokud počet 

zájemců převýší kapacitu autobusu, 

vypravíme jich do Nysy více, abychom 

uspokojili všechny,“ podotýká tiskový 

mluvčí. Ten současně doporučuje, aby 

si lidé již doma koupili polské zloté na 

drobné výdaje a občerstvení. Více infor-

mací mohou získat od Aleny Sidorové, 

tel.č. 583 388 609, 721 346 177, e-mail: 

alena.sidorova@musumperk.cz. -zk-

Nízkoprahové denní centrum Armády 

spásy sídlí nově v objektu Českých drah 

v Jesenické ulici.  Foto: -zk-
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Děti mohou se svými rodiči 
strávit Den v muzeu

Zajímavou akci pro rodiny s dětmi nazvanou Den 

v muzeu chystají na začátek srpna šumperští muzej-

níci. Na děti, které ve čtvrtek 4. srpna do místního 

muzea zamíří se svými rodiči či prarodiči, čekají 

komentované prohlídky výstav, hry a dílny, soutěže 

a různé kvizy.

„Loňský premiérový Den v muzeu se setkal s vel-

kou odezvou. Příležitosti strávit u nás aktivně ně-

kolik hodin tehdy využilo na čtyři sta návštěvníků. 

Akci jsme se proto rozhodli letos zopakovat,“ uvedla 

tisková mluvčí šumperského muzea Miluše Berko-

vá. Současně prozradila, že letos si budou moci malí 

i velcí ve čtvrtek 4. srpna od 9 do 17 hodin ověřit své 

znalosti a dovednosti na výstavách Putování středo-

věkem, Když se houby stanou vášní a Pod spolkovým 

praporem - aneb jak se Šumperk v minulosti bavil. 

Především děti pak budou mít poslední možnost za-

bavit se na výstavě Stavebnice Merkur, jež další den 

skončí.  -zk-

Předplatné na novou sezonu 
lze vyřídit několika způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo 

na nadcházející sezonu 2011/2012 šumperské divadlo 

pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhod-

něného předplatného. Na vrátnici divadla a v Regio-

nálním a městském informačním centru v místním 

muzeu jsou k dispozici brožury, které obsahují při-

hlášku s veškerými informacemi. Tu je možné ode-

vzdávat až do konce září.  -zk-

Šumperk čeká srpnová 
invaze revivalových kapel

Těžká jízda revivalových úderníků dobude v pátek 

12. srpna centrum Šumperka. Na akci Revival Invaze 

míří koaliční armáda švédských, slovenských, aus-

tralských a amerických muzikantů.

Rockoví fanoušci se druhý srpnový pátek mohou 

těšit například na revival kultovní kapelu AC/DC. 

Australská hard rocková skupina, kterou v roce 1973 

založili bratři Angus a Malcolm Youngovi, je spolu 

s Deep Purple nebo Black Sabbath považována za 

průkopníky hard rocku a heavy metalu. Ostatně zmi-

ňovaní Black Sabath zahrají v Šumperku také, a to ve 

společném programu s Ozzy Osbourne revival.

„Opravdovou lahůdkou pro milovníky staré rocko-

vé klasiky a vrcholem 3. ročníku šumperské revivalo-

vé přehlídky bude koncert kapely Legendy se vrací,“ 

podotýká dramaturg šumperského Domu kultury 

Ondřej Polák a dodává, že kapelu Legendy se vrací 

zdobí brilantní vokály, virtuózní hra na akustické 

nástroje i poutavé průvodní slovo. „V programu také 

vystoupí šoumen Pepa Devátý, který si získal repub-

likový věhlas jako DJ Kofola. Tentokrát se u nás ale 

představí coby Peter Nagy,“ prozrazuje Polák a dodá-

vá, že již podruhé dostane na Invazi prostor pražský 

revival Roxette, a to s ohledem na nedávný comeback 

této švédské kapely, která v Česku vyprodala oba 

červnové koncerty.

Revival Invaze proběhne v pátek 12. srpna od 

18 hodin v Pavlínině dvoře v místním muzeu. V pří-

padě deště se akce uskuteční ve velkém sále Domu 

kultury. Více informací a on-line rezervace vstupenek 

na www.dksumperk.cz. -red-

Historie jednoho schodiště v Šumperku
Začátkem letošního června se veřejnosti nově ote-

vřelo schodiště spojující ulici Langrovu s historickým 

jádrem města. Každý správný Šumperan si je jistě 

dobře vědom toho, že nové schodiště není takovou 

novinkou, jakou se může zdát. Nezanedbatelnou část 

druhé poloviny 20. století bylo možné ve stejném 

místě po schodech směrem k radnici vystoupat.

V roce 1958 začala původní historická zástavba při 

jižní straně Langrovy ulice postupně ustupovat sou-

časnému parkovišti. Někdy na konci šedesátých let se 

zřejmě za účelem vytvoření pohodlnější a kratší cesty 

pro pěší na náměstí Míru, než jakou nabízelo strmé 

stoupaní Lužickosrbské ulice, vybudovalo ve stráni za 

bývalým hostincem přímé jednoramenné schodiště 

z monolitického betonu, s odpočívadlem, ocelovým 

zábradlím a přístupovou cestou dlážděnou žulovými 

kostkami, jež byla na několika místech napříč přeru-

šena betonovými prahy proti „rozjíždění“ dlažby.

Schodiště se brzy dočkalo značné obliby, cestu si 

tudy krátila řada lidí, například obyvatelé „Rohlí-

ku“, obloukové dominanty ve stylu socialistického 

realismu na dnešním náměstí Republiky. V zimě 

využití schodiště dostávalo další rozměr. Jelikož 

se úklid sněhu obvykle zanedbával, děti z okolních 

domů si často ze schodiště dělaly sáňkařskou drá-

hu, tedy alespoň do té doby, než byly schody posy-

pány popelem.

V průběhu času se schodiště nijak neopravovalo, 

až na konci 90. let bylo v natolik žalostném stavu, 

že se město Šumperk rozhodlo stávající schodiště 

zbourat v souvislosti s rekonstrukcí inženýrských 

sítí a povrchů ulic Na Hradbách a Polské v roce 

1998. Po bouracích pracích vzniklý výškový rozdíl 

nahradila pouze sanovaná opěrná stěna z lomové-

ho kamene - nejedná se o zbytky hradebního zdi-

va, jak se mnoho lidí domnívá, ty jsou ukryty pod 

povrchem sousedící vozovky ulice Na Hradbách. 

Není tajemstvím, že při stavebních úpravách této 

konstrukce docházelo často ke konfl iktům mezi za-

davatelem zakázky a zhotovující fi rmou, která ne-

ctila požadavky na historickou technologii zdění, 

mimo jiné dělala mezi jednotlivými kameny příliš 

velké spáry z cementové malty. Stavební úpravy 

zdiva doplnilo ještě kvůli bezpečnosti zábradlí se 

sloupky, jejichž dřík byl ocelový a kulové hlavice 

z litiny. Tvar hlavic navrhl a formu na ně vysou-

stružil G. Hujber z Velkých Losin. Hlavice byly 

poté odlity v zábřežské slévárně. Prakticky stejné 

sloupky zábradlí od stejného autora lze spatřit na 

schodišti k hlavnímu vchodu radnice, kde je navíc 

spodní řada kulových prvků doplněna o znak měs-

ta Šumperka.

Protože veřejnost volala po obnově tolik oblíbe-

ného schodiště, byla v dubnu 1999 vypsána archi-

tektonická soutěž na návrh schodiště nového. Mezi 

soutěžícími se objevila jména architektů I. Skouma-

la, F. Dvořáka, Z. Reichla a J. Valerta, přičemž po-

slední jmenovaný soutěž vyhrál. Většina soutěžních 

návrhů, včetně toho vítězného, pojímala schodiště 

jako nákladné umělecké dílo a nedostatek fi nancí 

stál za tím, že se tehdejší radní rozhodli výstavbu 

schodiště nerealizovat i navzdory skutečnosti, že 

odbor rozvoje města Městského úřadu Šumperk 

přišel s návrhem poměrně levné, účelné a na údržbu 

nenáročné varianty schodiště, které by tvořila lehká 

ocelová konstrukce se stupni z tzv. pororoštů.

Paralelně k ofi ciálnímu výběrovému řízení se 

uskutečnila i soutěž mezi studenty dnes již ne-

existující Střední odborné školy památkové péče 

v Šumperku. Studenti se k této problematice po-

stavili se ctí a vzniklo několik velmi zajímavých 

projektů, často s parametry profesionálního díla, 

všechny však zůstaly bez využití.

Na více než jednu dekádu chybějící schodiště si 

lidé postupně zvykli, avšak v roce 2011 se Šumpera-

né dočkali obnovené premiéry. V souvislosti s roz-

sáhlou stavební činností v bezprostředním okolí 

původního schodiště došlo k dohodě mezi městem 

Šumperkem a společností SAN-JV, která v tomto 

místě realizuje stavby areálu paláce Schönberg na 

pozemcích koupených od města. V odpoledních 

hodinách sluncem prozářeného prvního červno-

vého pátku roku 2011 bylo nové veřejné schodiště 

slavnostním přestřižením pásky uvedeno do pro-

vozu, a opět tak pěším spojilo ulice Na Hradbách 

a Langrovu. 

Návrh tohoto tříramenného terénního schodiště 

s žulovými schodišťovými stupni, stěnami ze zdiva 

lícových cihel a dlažbou chodníků z žulových kos-

tek, pochází z pera architekta Petra Doležala, který 

dle vlastních slov usiloval o maximální propojení 

estetiky a užitné hodnoty s použitím tradičních 

trvanlivých materiálů, jež byly důsledně konzulto-

vány s oddělením státní památkové péče šumper-

ského úřadu. 

Schodiště svou podobou a použitými materiály 

nápadně připomíná vůbec první veřejné schodiště 

ve městě, jež nechal v 70. letech 19. století vybu-

dovat a po své ženě Marii pojmenovat významný 

šumperský podnikatel Ignác Seidl. Tyto schody ve-

dou z bývalého parkánového příkopu nad Okružní 

ulicí na ulici Hanáckou a těsně sousedí s původním 

Seidlovým palácem, v němž se dnes nachází školské 

zařízení.

Nové schodiště vybudovala fi rma SAN-JV, ta také 

hradila většinu nákladů na výstavbu, která přišla na 

1,4 milionu Kč, z toho dvě stě tisíc použitých zejmé-

na na přeložky inženýrských sítí zaplatilo ze svého 

rozpočtu město. B. Vondruška

Staré schody z Langrovy ulice do vnitřního města v de-

vadesátých letech 20. století.  Foto: archiv MěÚ Šumperk

Tříramenné terénní schodiště s žulovými schodišťovými 

stupni, stěnami ze zdiva lícových cihel a dlažbou chodníků 

z žulových kostek navrhl architekt Petr Doležal.  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Pod spolkovým praporem 

 aneb jak se bavili Šumperáci před sto lety Výstava trvá do 11.9. 

Hollarova  galerie Když se houby stanou vášní Výstava trvá do 25.9. 

Rytířský sál Dětské kovové stavebnice Merkur 

 Výstava sběratele J. Mládka trvá do 4.8. 

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.

Galerie mladých Jeseníky 1 - lesy a vody 

 Výstava fotografi í Jitky Václavíkové bude k vidění od 2. do 31.8.

Den v muzeu - určený dětem, rodičům a prarodičům, kteří jsou o prázdninách 

aktivní Ve čtvrtek 4. srpna od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky, hry a dílny pro 

děti, soutěže, kvizy na výstavách v muzeu.

Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 

12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je otevřen út-pá 12-16 hod., 

so a ne 10-14 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 

so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO

20.-26.7. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 2. část 3D, VB, USA, 

 rodinná fantasy, ČZ   3D
27.7. jen v 17 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 2. část 3D, VB, USA,

 rodinná fantasy, ČZ   3D
27.7. jen ve 20 hodin  Generace Singles, ČR, DP  Artvečer - FK

28.-29.7. jen v 17 hodin  Auta 2 3D, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
28.-29.7. jen v 19.30 hodin  Jana Eyrová, Velká Británie, romantické drama, DP

30.-31.7. jen v 17 hodin  Auta 2 3D, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
V sobotu 30.7. v 17.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich 

děti ve věku do 10 let je 135 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk.

30.-31.7. jen v 19.30 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 2. část 3D, VB, USA, 

 rodinná fantasy, ČZ   3D
1.-3.8. jen v 17 hodin  Auta 2 3D, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
1.-3.8. jen v 19.30 hodin  Strom života, USA, drama, podobenství, DP

4.-9.8. jen v 17 hodin  Auta 2 3D, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
4.-9.8. jen v 19.30 hodin  Captain America: První Avenger 3D, USA, 

 akční dobrodružný, ČZ   3D
10.8. jen v 17 hodin  Auta 2 3D, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
10.8. jen v 19.30 hodin  Zvuk hluku, Švédsko, Francie, komedie, krimi, romantický 

 Artvečer - FK 

11.-12.8. jen v 10 hodin  Auta 2, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ, DP

  Hrajeme pro děti

Ve čtvrtek 11.8. v 10.00 hodin je vstupné pro děti 60 Kč. Za fi nanční dar děkujeme 

fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

11.-12.8. jen v 17 hodin  Šmoulové 3D, USA, Belgie, animovaný, fantasy, ČZ 

 Hrajeme pro děti 3D
11.-12.8. jen v 19.30 hodin  Zrození planety opic, USA, akční, dobrodružný, sci-fi , DP

13.-14.8. jen v 15 hodin  Auta 2, USA, rodinná animovaná komedie v ČZ, DP

  Hrajeme pro děti 

13.-14.8. jen v 17 hodin  Šmoulové 3D, USA, Belgie, animovaný, fantasy, ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
13.-14.8. jen v 19.30 hodin  Zrození planety opic, USA, akční, dobrodružný, sci-fi , DP

Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách 

www. kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 

DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

VÝSTAVY

Galerie J. Jílka Jitka Chrištofová: „Les“ (akvatinta, pastel, akvarel) 

 Výstava trvá do 31.7.

 Leona Křížová, „Ve ztišení“, kresby tužkou a pastelem

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.9., proběhne 10.8. 

 v 18 hodin za osobní účasti autorky.

Městská knihovna Grazyna Wojtkówá - Fotografi e: polsko české sousedství 

 Výstava trvá do 31.8.

Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava trvá do 31.8.

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

CENTRUM PRO RODINU
2.8. od 16 do 18 hodin v učebně  Psychologické doprovázení na cestách

fi rmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28  života s Pavlínou Vaculkovou,

 absolventkou Masarykovy univerzity 

 v oboru psychologie 

 Objednávky na tel. 777 988 864

Bližší informace:www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 

Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session

Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@

carovna.com, www.carovna.com.

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období prázdnin - do středy 31. srpna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 

www. knihovnaspk.cz. 

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  12-17 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

DŮM KULTURY
12.8. od 18 hodin v Pavlínině dvoře (event. v DK) REVIVAL INVAZE 2011:

 Legendy se vracejí AC/DC, 

 Roxette, Peter Nagy, 

 Ozzy Osbourne a Black Sabbath.

D 123 

Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
21.7. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox

4.8. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Pepa Frnka

12.8. od 14 hodin v KS  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi

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, „KS“ 

= Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců.  Mateřské centrum  Babouček  je 
v červenci uzavřeno, v srpnu je otevřeno pouze od 1. do 14.8.

Umělecký festival Zlaté ruce 2011 

v Chalupě pod Sviní horou v obci Vlaské u Malé Moravy

Čtvrtek 21.7. a pátek 22.7. vždy od 10 do 20 hodin 

10:00 - Řezbářské práce, sochařské práce, výstavy * 17:00 - Posezení u originálů  

Vstup zdarma

Sobota 23.7. od 10:00 do 02:00 hodin - „VELKÉ FINÁLE FESTIVALU“

10:00 - začátek fi nále uměleckého festivalu, otevření výstavy vytvořených děl * 11:00 

- ofi ciální zahájení Finále uměleckého festivalu pod širým nebem * 11:20 - zlaté 

ruce šéfkuchaře Jaroslava Vaňka (zážitkové vaření v přírodě s ochutnávkou) * 13:00 

- představení všech 30 výtvarníků a jejich uměleckých děl * 13:30 - vyhlášení vítěze 

řezbářů a předání ceny festivalu ZLATÉ RUCE * 14:00 - zahájení dražby uměleckých 

děl * 15:30 - koncert kapely SLOW HAND (volná zábava, degustační expozice 

moravských vín, exhibice s motorovou pilou, škola Robina Hooda, škola dřevořezů, 

poklad řeky Moravy, občerstvení) * 17:30 - začátek soutěže v řezání pilou Břichatkou. 

* 18:30 -  hraje SLOW HAND * 19:30 - vyhlášení vítězů soutěží a předání cen * 20:00 

- koncert kapely JOOZZ BAND * 22:00 - ohňová show * 22:30 - hraje JOOZZ BAND, 

občerstvení, volná zábava

Vstupné 50 Kč
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Šumperk - Schönberg - Krásný Vrch 

To krásný město najdeš tam, kde brána 

Jeseníků, otevře pohled Praděd sám 

patří mu tisíc díků.

V tom městě nejkrásnějších žen - rande 

máš na Točáku, Hokejka, ta je totiž dál, 

nestůj na Holubáku!

Když půjdeš od Schillera dál, přes Slovan 

k Obchodňáku, u Sovy nezapomeň, kdy 

jedeš z Autobusáku.

U Švába prý je nejlepší Šeráček 

z Hanušovic, na Bratrušáku holky maj 

všeho víc než ty z Dejvic. 

Šumperk, Šumperk, Šumperk náš!!!

Vila Doris a Komín baví nás, Motýly znají 

v celém světě, v Geschaderu Boblig řádí 

zas, čarodějnic sraz je v létě.

V Cihelně si dávno nehraju, Barborka, 

Bludoveček, až na Vodárce řeším 

záhadu, zda Desná od Koliby teče.

Z Bluďáku vidíš na Tyršák, Hrabeňák 

- Temenice, Draci se slítaj na Zimák, 

Česká čtvrť nespí více.

Vždy když  na Domky z Bělidla chvátáš, 

u Benátek Šraňky blikaj, hodinu tu 

marně nadáváš, v Háčku Holátka zpívaj.

Šumperk, Šumperk, Šumperk náš!!! 

Ref.: Tak se sbal a běž na Háj-Senová! 

Pak uvidíš snad i Radnici stát, Blues Alive 

je v Kulturáku.

Když tancovat chceš - Disko 1 

na Majáku. Náměstí Republiky je pro 

nás všechny stejně Gottwalďák!!!

Co třeba školy základní, například 

Schola Viva, Šestka není park zábavní, 

v Pomněnce láska bývá.

Jednička, Pětka, Sluneční - sportovní 

energie. Na Hlucháku jsou nehluční 

- anglická strategie.

Zemědělku, Průmku, Gympl znáš, 

Obchodka je u Grandu, Evaldovka, 

Dacan, Učňák - a na Krásný běž z Kaufu.

Z Hudebky na Hradby a Golf pal, 

Divadlo je i v Parku, Ulice - roztančenej 

bál, na Kotli bez sajdkárů.

Šumperk, Šumperk, Šumperk náš!!!

Na Poště si řadu vystojím, v Komerčce 

bylo horko. Opičku v Base rozchodím, 

proč mizíš Sanatorko?

Z Letiště Šenkes proletím, ulít mi 

Viadukt i Zdravka, z Oka do Knihovny 

vletím, Město čte knihu zkrátka,

z Kremačky zato vyletím, U Boha bude 

spářka!!!

U Řeka si zpívám z plných plic, Finančák, 

Classic a Opera. Na Koruně makrel dám 

si víc, v Dakotě končí moje éra!

Z Vyhlídky v konci přidávám, v Muzeu 

byl zajisté každý, Pracáku v Kozince 

mávám, v Kotelně hrajou ŠUMPERK 

NAVŽDY!!!

Šumperk, Šumperk, Šumperk náš!!!

Ref.: Tak se sbal a běž na Háj-Senová! 

Pak uvidíš snad i Radnici stát, Blues Alive 

je v Kulturáku. 

Když tancovat chceš - Disko 1 

na Majáku. Náměstí Republiky je pro 

nás všechny stejně Gottwalďák!!!

Anebo - Náměstí Republiky naštěstí 

dnes už není Gottwalďák!

Anebo - Náměstí Republiky je pro nás 

všechny stejně Šumperk, Schönberg,  

Krásný Vrch - ŠUMPERK  NÁŠ!!!

 Hudba a text: Hynek Pálka (2011)

Projekt Comenius na SOŠ v Šumperku vrcholí 
Projekt „Dobré skutky Cyrila a Meto-

děje spojující slovanské národy“, jehož se 

účastní čtyři školy ze čtyř zemí (Sportov-

ní škola Dimitara Rohova z bulharského 

Slivenu, Škola č. 1 z polského Skoczowa, 

Gymnázium Andreja Škrábika ze sloven-

ského Rajce a SOŠ ze Šumperka), dospěl 

do své poslední části, jíž byla mobilita 

v Bulharsku. Z naší školy se jí ve dnech 

5.-12. června zúčastnily čtyři studentky 

a tři učitelky.

Cílem setkání bylo město Sliven, na-

cházející se více než sto kilometrů od po-

břeží Černého moře. Partnerská škola ve 

Slivenu připravila velmi bohatý program, 

který se započal prezentacemi národních 

autorů a čtením ukázek z jejich děl ve 

čtyřech jazycích. České studentky před-

stavily ve světě oblíbeného Jaroslava Haš-

ka a četly z jeho slavných Osudů dobrého 

vojáka Švejka za světové války. Z polské 

literatury byl představen českým čtená-

řům dobře známý Henryk Sienkiewicz, 

ze slovenské autor klasické literatury 

Jozef Gregor Tasovský a jeho Ženský zá-

kon a z bulharské Jordan Jovkov. Jovkov 

patří ke klasickým bulharským autorům 

první poloviny 20. století, který napsal 

Staroplaninské pověsti (Stará planina 

je rozsáhlé pohoří táhnoucí se středem 

Bulharska od srbských hranic až k Čer-

nému moři). Účastníci navštívili rodnou 

vesnici a Muzeum Jordana Jovkova - Ze-

ravnu, která patří k architektonickým 

skvostům Bulharska, protože se v ní do-

chovaly až 300 let staré dřevěné domy. 

Zajímavá srovnání poskytla účastníkům 

návštěva dalších bulharských škol ve Sli-

venu: uměleckého gymnázia a taneční 

školy, ve které se mohli naučit základům 

bulharských národních tanců.

Další dny mobility byly věnovány po-

znávání míst svázaných s kulturním dě-

dictvím Bulharska. Byla to hlavně bývalá 

hlavní města: Veliko Tarnovo, Preslav 

a Pliska, ve kterých se nacházejí starobul-

harské architektonické památky a v nichž 

působili první bulharští spisovatelé, a dá-

le raně středověký skalní reliéf z 9. stol 

Madarský jezdec, který je součástí světo-

vého kulturního dědictví UNESCO.

Vrcholem programu mobility byla 

návštěva města, ze kterého byli na Vel-

kou Moravu vysláni věrozvěstové Cyril 

a Metoděj, Cařihradu - dnešního turec-

kého města Istanbulu. Istanbul uchvátil 

všechny účastníky svou velikostí (má přes 

12 miliónů obyvatel), rozmanitostí (střetá-

vá se tu evropská kultura s asijskou, islám 

s křesťanstvím) a kulturními památkami, 

Do města se farmáři 
sjedou popáté

Již popáté budou mít Šumperané 

a lidé z okolí možnost nakupovat potra-

viny a další produkty přímo od výrobců. 

Dvě desítky stánků rozesetých v prosto-

ru na Hlavní třídě mezi obchodním 

domem a hotelem Grand obsadí pro-

dejci v pátek 5. srpna. Farmářské trhy, 

které pořádá Okresní Agrární komora 

ve spolupráci s městem, probíhají od 

desáté dopolední do šesté podvečerní.

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zve-

řejňuje informaci o vydání závěru 

zjišťovacího řízení (v rámci zákona 

o posuzování vlivu na životní pro-

středí) k záměru „Parkovací dům při 

ul. Finské, Šumperk - Temenice“ - zá-

měr nebude dále posuzován podle 

citovaného zákona. Do závěru je 

možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kan-

celář č. 316, v úřední dny v pondělí 

a středu od 8 do 12 hod. a od 12.30 

do 17 hod. a v ostatních dnech po 

předchozí telefonické domluvě na 

tel. čísle 583 388 316. S obsahem 

závěru je také možno se seznámit na 

internetových adresách www.kr-olo-

moucky.cz, www.mzp.cz (Informační 

systém EIA, kód záměru OLK568).

 M. Smyčková, odbor životního 

 prostředí MěÚ Šumperk

z nichž mohli učitelé a studenti obdivovat 

slavný Chrám Svaté Moudrosti - Hagia 

Sofi a a Mešitu Sultan Ahmed, která díky 

obložení vnitřních stěn modrými faján-

sovými kachličkami  získala název Modrá 

mešita. K dech beroucím zážitkům patřila 

také plavba po Bosporu a návštěva Egypt-

ského bazaru, který oplýval nejen nepře-

berným množstvím rozličného zboží, ale 

také křivolakými uličkami, které mohou 

člověka zavést neznámo kam…

Až tady při návštěvě původního hlav-

ního města Byzantské říše Cařihradu 

začne člověk přemýšlet, jakými velkými 

osobnostmi bratři Cyril a Metoděj muse-

li být: Museli být velmi odvážní, moudří, 

stateční a přesvědčení ve své víře, když 

byli ochotni vydat se kamsi na sever přes 

celý Balkánský poloostrov  do říše Moj-

mírovců na pozvání jakéhosi ambicióz-

ního Rastislava? Naplňovali si i oni své 

osobní ambice? Očekávali bohatou od-

měnu za své služby? Očekávali, že budou 

oslavováni? Jací to byli muži? Mohou 

nám být příkladem osobní statečnosti 

při prosazování nadosobních cílů? Kolik 

takových se jich mezi námi najde dnes? 

Cílem projektu bylo i to, aby si stu-

denti začali klást právě takovéto otázky, 

aby dokázali pochopit, jak může kultur-

ní dědictví vstupovat do našeho myšlení 

a ovlivňovat naše chápání současného 

světa. Doufejme, že se to podařilo. 

 Jolana Maluchová, 

 koordinátora projektu

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

REFERENTA ODDĚLENÍ SPISOVÉ A ARCHIVAČNÍ SLUŽBY KANCELÁŘE 
TAJEMNÍKA 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 střední vzdělání 

s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění * znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti 
výkonu státní správy a samosprávy (zákon č. 499/2004 Sb.) * znalost agendy Czech 

POINT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy * znalost systému datových 
schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon č. 300/2008 Sb.) 
* znalost zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění * 
osvědčení opravňující provádět vidimaci a legalizaci - výhodou * komunikační 

dovednost, samostatnost, fl exibilita * občanská a morální bezúhonnost * výborná 
znalost práce na PC * výborná znalost českého jazyka *dobrý zdravotní stav * 

řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné
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

Hlavní zaměření činnosti: výkon agendy Czech POINT, autorizovaná konverze 
dokumentů, provoz podatelny a výpravny úřadu, administrace úřední desky, 

doručování písemností
Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. platová třída dle nař. vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.11. 2011 nebo 

dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 29.7. 2011. 
Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, 

nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.


