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Autentický folklor souboru z Aitutaki, na němž žije pouze osmnáct set obyvatel, letos 
v Šumperku zabodoval a jeho členům přinesl ocenění v podobě nejsympatičtějšího 
souboru. Srdce diváků si získal zejména temperamentní čtyřletý tanečník. Foto: -zk-

velké ovace i během sobotní Roztanče-
né ulice. Srbský soubor Djoka Pavlovič 
a slovenský Vagonár doslova roztleskaly 
pěší zónu, pozornost diváků přitahovaly 
exoticky krásné Indonésanky ze Západní 
Jávy a svou bezprostředností a tempera-
mentem okouzlil všechny Rinos Dan-
ce Troupe z Cookových ostrovů. Právě 
tento soubor z malého ostrova Aitutaki 
si ze Šumperka odvážel ocenění diváků 
a odborné poroty. Výtěžek ze soutěže 
přitom již tradičně pomůže opuštěným 
dětem - sedm tisíc korun, které se během 
sobotního hlavního koncertu vybraly, 
půjde na uspořádání tábora pro malé 
obyvatele místního dětského domova 
Pavučinka. 

„Letošní ročník se opravdu vydařil a je 
důkazem, že o lidové zvyky a obyčeje je 
stále zájem,“ uvedla organizátorka festi-
valu Libuše Drtilová ze Sdružení přátel 
folkloru Severní Hané a prozradila, že 

do Šumperka zavítalo devět zahranič-
ních, sedm domácích a dva dětské sou-
bory a také tři dechové orchestry.  -zk-

Hudbou, zpěvem a tancem  ožilo 
v polovině srpna město Šumperk. Na 
Mezinárodní folklorní festival se sjelo 
šest set šedesát sedm účinkujících z růz-
ných koutů světa a České republiky. Ti 
roztančili a rozezpívali nejen obě scény 
v Sadech 1. máje, ale v sobotu dopoledne 
i celou pěší zónu v centru města.

Již šestnáctý ročník festivalu, který 
patří mezi největší v republice, odstar-
toval ve středu 16. srpna společný kon-
cert souborů Visegrádské čtyřky, během 
něhož představily svůj folklor Slovensko, 
Polsko, Maďarsko a Česká republika. 
Čtvrtek se pak nesl ve znamení dožínek 
a v pátek mohli diváci obdivovat kro-
mě tanečního umění těch nejmenších 
především zahraniční hosty. Ti sklidili 

Vůni exotiky přivezla letos do Šumperka 
Krida Art Groupe, jež má na Západní 
Jávě vynikající pověst.  Foto: -zk-

Ze Srbska letos zavítaly do Šumperka 
hned dva soubory. Pastvou pro oči byly 
zejména kostýmy krásných tanečnic sou-
boru Djoka Pavlovič.                Foto: -zk-

Krásu českého folkloru reprezentoval 
kromě jiných i Kosíř z Kostelce na Hané. 
 Foto: -zk-

Pěší zónu letos roztančili členové souboru 
Úsměv z Horní Břízy, kteří do tance zapo-
jili i diváky. V kole nechyběl ani šumper-
ský starosta Zdeněk Brož.          Foto: -zk-
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Začátkem druhého srpnového týd-
ne došlo na oddělení registru vozidel 
odboru dopravy šumperského Měst-
ského úřadu k výrazné změně ve vyři-
zování technických úkonů. Radnice 
si od ní slibuje nejen zkrácení pobytu 
občanů na úřadě, ale také zvýšení počtu 
obsloužených klientů.

„Dosud se na tomto oddělení vyři-
zovaly jak technické, tak registrační 
úkony na počkání. Registrační úkon 
přitom zabere v průměru padesát 
minut a vlastní vyřízení další necelou 
čtvrthodinu. V případě technických 
úkonů se však již čekací doba a násled-
né vyřízení pohybovaly kolem čtyř 
i více hodin. Současný trend zvyšování 
počtu dovážených zahraničních vozi-
del navíc tuto dobu ještě prodlužoval, 
takže se stávalo, že lidé se ani za celý 

den čekání na řadu vůbec nedostali,“ 
říká tisková mluvčí šumperské radni-
ce Andrea Jahnová. Místní radnice se 
podle ní začátkem srpna rozhodla neú-
nosnou situaci řešit. 

Občané, kteří v současné době při-
jdou na odbor dopravy vyřídit tzv. 
technický úkon, což je například schvá-
lení technické způsobilosti jednotlivě 
dovezeného vozidla, přestavba vozi-
dla, stavba vozidla, výměna motoru 
a podobně, vyplní s technickým pra-
covníkem oddělení potřebné doku-
menty a dohodnou se s ním na datu, 
kdy si mohou zavolat, zda je technický 
úkon vyřízen. Poté se již v určitý den 
a hodinu dostaví na odbor a vyřízení 
celé záležitosti dokončí. „Tímto způ-
sobem se zkrátí nejen čekací doba na 
technické úkony, ale i doba vyřízení, 

neboť velká část agendy neprobíhá za 
přítomnosti klientů. Ti zde pouze zada-
jí svůj požadavek, což zabere asi dva-
cet minut, a zhruba stejnou dobu zde 
stráví při vyzvednutí výsledku úkonu,“ 
vysvětluje tisková mluvčí, podle níž by 
tato změna měla přinést nejen výrazné 
zkrácení pobytu občanů na úřadě, ale 
také zvýšení počtu obsloužených kli-
entů. 

Další změna pak nastane od pondělí 
4. září, kdy začne fungovat systém krát-
kých sms zpráv, takže klienti si již nebu-
dou muset sami zjišťovat, zda je jejich 
záležitost vyřízena, ale pracovníkovi 
oddělení na sebe poskytnou kontaktní 
telefonní číslo. Po vyřízení technického 
úkonu obdrží sms (krátkou textovou 
zprávu) s výzvou, ať se dostaví v kon-
krétní den a hodinu k dokončení celé 

záležitosti. Nový systém se navíc upra-
ví na dny příjmů požadavků (pondělí 
a středa) a na dny výdejů (úterý, čtvrtek, 
případně pátek - po sms výzvě pracov-
níkem oddělení). „K rychlejšímu vyři-
zování požadavků přispěje rovněž větší 
informovanost klientů. Ti si mohou na 
internetových stranách města www.
musumperk.cz vyhledat seznam dokla-
dů, potřebných k vyřízení jednotlivých 
úkonů. Informovat se mohou i přímo 
u pracovníků oddělení registru vozidel, 
což je mnohem jistější, než informace 
z autoservisů či od známých,“ zdů-
razňuje Jahnová. Registrační úkony, 
což jsou například registrace nového 
vozidla, změna trvalého pobytu, změna 
barvy vozu, vyřazení vozidla z registru 
a podobně, pak zůstávají podle ní beze 
změn.  -red-

Technické úkony na registru vozidel se řídí novými pravidly

Šumperská radnice podpoří v nadcházející 
sezoně 2006/2007 místní mužský hokej. „Zele-
nou“ tomuto plánu dali zastupitelé již na svém 
dubnovém zasedání. Tehdy schválili společnosti 
Hokej Šumperk 2003, s.r.o., jež má od letošního 
dubna nové majitele, fi nanční příspěvek osm set 
tisíc korun s tím, že nový vlastník nejpozději do 
konce září prokáže, že sehnal potřebné sponzory, 
a má tak zajištěné fi nancování, a to ve výši mini-
málně čtyři a půl milionu korun.

Nové vedení má společnost Hokej Šumperk 
2003, s.r.o., od přelomu letošního března a dub-
na. Tehdy nahradili společníky Petra Hrbka, Pet-
ra Rutara, Marka Řoutila a občanské sdružení 
HK Hokej Šumperk 2003 noví vlastníci Vladimír 
Velčovský a kapitán dosavadního mužstva Radek 
Kučera. Majitel šumperského hokeje Vladimír 
Velčovský přitom naplánoval hned v prvním roce 
svého působení řadu změn, které přinesou eko-
nomickou stabilizaci klubu a vytvoří takové tech-
nické i organizační podmínky, jež v budoucnu 
zajistí návrat prvoligového hokeje do Šumperka.

Vedení společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 
již k 30. červnu předložilo jedenáct podepsaných 
smluv o nájmu reklamních ploch, za které obdrží 
6,2 milionu korun. Zastupitelé tak na svém čer-
vencovém zasedání vzali na vědomí splnění pod-
mínky dané svým dubnovým usnesením a uložili 
Radě města, aby osmisettisícový příspěvek zapra-
covala do rozpočtu města.

Místní radnice chce navíc domácí hokejové 
družstvo motivovat i k lepším výsledkům. Na 

Mužský hokej podpoří město osmi sty tisíci 
Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 

ve čtvrtek 27. července 2006
* schválilo jedenáctá rozpočtová opatření města 

v letošním roce, jež v příjmové části zohledňují kromě 
daňových příjmů také převod fi nančních prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení a zejména zapracování nedáv-
no přijatého investičního úvěru. Na straně výdajů se 
pak objevuje příspěvek ve výši devíti set tisíc společ-
nosti VHZ, a.s., na rekonstrukci splaškové kanalizace 
v rámci akce „Regenerace panelového sídliště Prie-
vidzská“ a celá řada investičních akcí ve výši 53,2 mili-
onu, fi nancovaných převážně z již zmíněného úvěru. 
Bližší informace k investičním akcím v tomto čísle.

* schválilo upsání akcií ve výši devět set tisíc korun 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s., a to za účelem zrekonstruování splaškové kana-
lizace v rámci akce „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská“ s tím, že devět set kusů akcií musí být 
upsáno do 29. září a splaceno do 19. října. Bližší infor-
mace v Investičním kaleidoskopu na str. 3.

* schválilo změnu svého usnesení z prosince roku 
2003, jež se týkalo uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě kupní na odkoupení čtyřiceti tisíc metrů čtvereč-
ních pozemků nad šumperským hřbitovem, které 
sousedí s městskými pozemky v oblasti Polní ulice, 
a to od soukromého vlastníka. Vzhledem k tomu, že 
pro rozšíření kapacity hřbitova není nutné vykoupení 
tak velké části pozemků, schválili zastupitelé snížení 
výměry ze čtyřiceti na pět tisíc metrů čtverečních 
plochy s tím, že vlastní kupní smlouva se uzavře do         
31. prosince 2006.

* schválilo požádat Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o bezúplatný převod admi-
nistrativní budovy na Lautnerově ulici 1, včetně tří 
garáží, pozemků a zahrady, z majetku státu do vlast-
nictví města. Budovu chce šumperská radnice využít 
pro potřeby odboru sociálních věcí, který v současné 
době sídlí v objektu někdejšího Okresního úřadu na 
ulici M.R. Štefánika, který patří státu, a jehož povin-
nosti se vzhledem k nově upraveným sociálním záko-
nům, přijatým v první polovině letošního roku, opět 
rozšířily. Budova někdejšího Školského úřadu na Laut-
nerově ulici má dostatečnou kapacitu a navíc zde bude 
kromě technických úprav možné vybudovat i čekárnu 
pro klienty s vyvolávacím zařízením.

* schválilo vydání příslibu odkoupení stavebního 

Letem šumperským zastupitelským světem

díla „Rekonstrukce ulice M. Šaje“, včetně rozšíření 
zpevněné parkovací plochy, z vlastnictví společnos-
ti SAN-JV, s.r.o., která komunikaci rekonstruuje, do 
majetku města, a to za půldruhého milionu korun. 
Kupní smlouva se přitom uzavře až po vydání pravo-
mocného kolaudačního rozhodnutí.

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 17. srpna 2006

* schválilo dvanáctá rozpočtová opatření města, 
jež zohledňují zapracování devítimilionové částky 
z nedávno přijatého investičního úvěru do rozpoč-
tu města. Největší částka jde přitom na rekonstrukci 
hlavní komunikace v Temenici, další peníze pak jsou 
určeny na opravu schodů a opěrné zdi na Hanácké 
ulici a na ozvučení víceúčelového objektu na Tyršově 
stadionu. Zpracovala Z. Kvapilová

základě rozhodnutí dubnového zastupitelstva mají 
totiž hokejisté slíbeno za postup do čtvrtfi nále druhé 
ligy dalších sto tisíc korun, stejnou sumu jim radnice 
vyplatí za semifi nále a dalších dvě stě tisíc dostanou 
za postup do fi nále. Pokud mužstvo ve fi nále zvítězí 
a postoupí do baráže, má „jistých“ dalších tři sta tisíc 
korun. -zk-

Koncem července sehráli šumperští Draci přípravné 
utkání s celkem Moeller Pardubice.  Foto: -jk-
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„Jednička“ dostává novou střechu, 
„pětka“ má nové sociálky

V rekonstrukcích základních škol pokračuje letos 
šumperská radnice. Sedm milionů korun z nedáv-
no přijatého sedmdesátimilionového úvěru uvolnili 
zastupitelé na opravu střechy hospodářského pavilo-
nu, školní družiny a tělocvičny I. Základní školy na 
ulici Dr. E. Beneše, která již loni na podzim dostala 
novou sedlovou střechu za necelé tři miliony nad 
hlavním školním pavilonem. „Práce, které by mohly 
narušit výuku, zrealizovala fi rma Fortex AGS o prázd-
ninách, defi nitivní dokončení pak předpokládáme 
v říjnu,“ uvedl šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel.

Stavebním ruchem o letošních prázdninách opět 
ožila V. Základní škola na Vrchlického ulici. Zatímco 
loni se zde opravovala tělocvična, spojovací koridor, 
okna a osvětlení, o letošních prázdninách se fi rma 
SAN-JV pustila do rekonstrukce sociálního zařízení 

ve všech podlažích hlavní budovy. „Na rekonstrukci 
poslal stát ze své kasy pět milionů korun, město pak 
přidalo tři sta tisíc. Kromě nových sociálek chce ško-
la ještě upravit část prostoru před vlastní budovou 
a schody. Záleží ale na tom, kolik fi nancí na úpravy 
mimo budovu zůstane,“ podotkl Suchomel.

Část chodníku na Zábřežské ulici 
projde rekonstrukcí

Rekonstrukcí za necelého půldruhého milio-
nu korun projde v září část chodníku, jenž lemuje 
Zábřežskou ulici v úseku od Hedvy po areál fi rmy AZ 
- Ekotherm. V rámci oprav zrealizuje zábřežská fi rma 
Ekozis nové autobusové zálivy a odvodnění chodní-
ku. V budoucnu pak chce město opravit i zbývající 
část chodníku od sídla Správy silnic Olomouckého 
kraje po městský hřbitov.

Mazalovu ulici a prodejnu Drak 
spojí nová komunikace

V srpnu odstartovala rekonstrukce přístupové 
komunikace v prostoru mezi Mazalovou ulicí a pro-
dejnou Drak, včetně chodníku směrem k jeslím na 
Evaldově ulici. Realizace stavby, spočívající ve vybudo-
vání nové dešťové kanalizace, kvalitních podkladních 
vrstev a nového povrchu komunikace a parkoviště se 
čtyřmi šikmými a jedním podélným stáním ze zám-
kové dlažby, si vyžádá asi 1,3 milionu korun.

Schody z Hanácké ulice i opěrná zeď 
se dočkají opravy

Do opravy schodů, které vedou z Hanácké ulice 
kolem hradeb na ulici Okružní, a části opěrné zdi se 
na sklonku tohoto měsíce pustí zábřežská fi rma Eko-
zis. Na rekonstrukci přitom uvolní město ze svého 

rozpočtu asi 1,7 milionu korun, rovný milion pak při-
dá ze své kasy Olomoucký kraj, jemuž patří sousední 
pozemek Speciální základní školy. V minulosti tolik 
oblíbenou zkratku budou moci občané opět využívat 
od listopadu.

K „Hokejce“ se dostanou vozíčkáři
Další krok k překonání bariér, jež ztěžují život tělesně 
postiženým lidem, učiní v nejbližších týdnech místní 
radnice. Ta vybuduje novou nájezdovou rampu pro 
vozíčkáře, která jim usnadní přístup z Temenické 
ulice k tzv. „hokejce“. Součástí investice, jež přijde na 
čtyři sta tisíc, je i oprava stávajících schodů, které jsou 
v dezolátním stavu.
 Ve spolupráci s místostarostou Petrem Suchomelem 
 zpracovala Zuzana Kvapilová

Pestrý kaleidoskop městských investic

Rovných sto tisíc korun chce v letoš-
ním roce rozdělit šumperská radni-
ce mezi organizace, jejichž činnost je 
spojena s vyšší fi nanční náročností na 
nájem tělocvičen. V této souvislosti 
vyhlásila druhé kolo dotačního progra-
mu, během něhož si mohou organizace 
žádat o fi nanční příspěvek, jenž půjde 
na úhradu pronájmu tělocvičných 
zařízení. Město tak zaokrouhlilo sumu, 
kterou letos vyčlenilo ve svém rozpočtu 
na granty a dotace, na rovné čtyři mili-
ony korun. 

„Formou grantů a dotací město již 
několik let podporuje ze svého rozpoč-
tu pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volné-
ho času a také organizací zaměřených 
na sociální oblast. Letos se tímto způ-
sobem rozdělilo 3,9 milionu korun,“ 
říká tajemnice grantové komise Iveta 
Vymazalová a dodává, že letos navíc 
vyhlásila radnice další kolo dotací, jež 
ale mohou získat pouze ty organiza-
ce, jejichž činnost je spojena s vyšší 
fi nanční náročností na nájem tělocvi-
čen. „Týká se to především sportov-
ních oddílů, které jsou odkázány na 

velké tělocvičny, v nichž jsou provozní 
hodiny drahé,“ vysvětluje Vymazalo-
vá. Šanci získat neobvyklou fi nanční 
„injekci“ mají všichni žadatelé, kteří 
splní podmínky, jejichž podrobné zně-
ní najdou na internetové adrese www.
musumperk.cz (odstavec „Základní 
informace“, složka „Granty a dotace“). 
Zde si také mohou stáhnout formu-
láře žádostí. Tiskopisy žádostí, včet-
ně podmínek pro poskytování dotací 
na činnost z prostředků města, jsou v  
písemné podobě k dispozici rovněž na 
informačních místech v budově radni-
ce na nám. Míru 1 a v budově městské 
úřadovny na Jesenické ulici 31. Bližší 
informace přitom mohou zájemci zís-
kat u tajemnice grantové komise Ivety 
Vymazalové, tel.č. 583 388 202, ivyma-
zalova@musumperk.cz.

Termín pro podávání žádostí, které 
začaly podatelny na náměstí Míru 1 
a na Jesenické ulici 31 přijímat 2. srpna, 
vyprší v pátek 8. září v 15 hodin. „Došlé 
žádosti projedná grantová komise a své 
návrhy předloží radním, kteří roz-
hodnou o konečné výši jednotlivých 
fi nančních příspěvků,“ dodává tajem-
nice grantové komise.  -zk-

Organizace mohou dostat 
dotaci na nájem tělocvičen

Již loni schválili šumperští zastu-
pitelé Projekt regenerace panelového 
sídliště při Prievidzské ulici v Šum-
perku, včetně jejích etap. Zpracovaná 
architektonická studie se přitom zabý-
vá prostorem kolem panelových domů 
v ulicích Temenické, Prievidzské 
a Bludovské a dotýká se téměř dvou 
a půl tisíce lidí žijících v devíti stech 
třiceti osmi bytech. 

První etapa projektu odstartuje 
již tento měsíc a přijde na necelých 
sedm a půl milionu korun, z nichž 
čtyři miliony tvoří státní dotace. „Pro-
jekt původně počítal s necelými tři-
nácti miliony s tím, že jsme požádali 
Ministerstvo pro místní rozvoj o devět 
milionů. Dostali jsme však jen čty-
ři, takže jsme museli najít úspornější 
řešení, jež se naštěstí obešlo bez nut-
nosti omezení rozsahu rekonstruk-
ce,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. V rámci plánované 
regenerace se přitom podle něj počítá 
s realizací nových parkovišť, jež budou 
mít povrch ze zámkové dlažby, dále 
s novou dešťovou kanalizací, opravou 
povrchů silnic, výměnou obrubníků 
a s vybudováním nových chodníků. 

Firma Strabag, která vzešla z veřejné 
soutěže na dodavatele stavby, prove-
de první etapu regenerace v úseku od 
křižovatky ulice Prievidzké s Temenic-
kou u domu s pečovatelskou službou 
směrem k nové bytové výstavbě a dále 
vlevo ke křižovatce s komunikací spo-
jující střední část sídliště Prievidzská 
s Temenickou ulicí.

První etapa regenerace si vyžádá 
navíc rekonstrukci splaškové kana-
lizace v této lokalitě, kterou provede 
společnost VHZ,a.s. na náklady města. 
„Město uvolní na tuto rekonstrukci 
z rozpočtu devět set tisíc korun, za 
které získá devět set kusů akcií VHZ. 
Tímto způsobem navíc ušetříme na 
dani z přidané hodnoty,“ vysvětlil 
Suchomel. 

Plánovaným úpravám podle něj 
budou muset ustoupit vzrostlé stro-
my. „Jejich výsadba nebyla v minulosti 
zrovna nejšťastnější, neboť kořenový 
systém prorůstá do kanalizace a naru-
šuje nejen infrastrukturu, ale i komu-
nikace. Počítáme s tím, že je nahradí 
nižší zeleň a že sídliště doplníme 
o lavičky a další vhodný mobiliář,“ 
uzavřel místostarosta. -zk-

Město chystá regeneraci 
sídliště na Prievidzské

Na opravu střechy I. Základní školy jde letos z rozpočtu 
sedm milionů korun.  Foto: -pk-

Schody z Hanácké ulice i opěrná zeď se letos po mnoha-
letých peripetiích dočkají opravy.       Foto: -pk-
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Hokejoví fandové v Šumperku se po dlouhých letech 
opět dočkali nejslavnějšího odchovance. V rámci exhi-
bice se v sobotu 5. srpna na šumperském ledě objevil 
olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Jiří Dopita, 
spolu s řadou dalších hokejových superstar. Myšlen-
ka uspořádat v Šumperku hokejovou exhibici vznikla 
náhodou. Původně si Dušan Bařica řekl, že by nebylo 
špatné, kdyby se v Šumperku sešlo pár hráčů, kteří před 
lety vybojovali v dresu Draků první ligu. Nakonec se 
zrodilo benefi ční utkání, jehož výtěžek pomůže handi-
capovaným dětem.

„Spojení hokeje s benefi ční akcí v Šumperku ještě 
nebylo. A protože znám nejen předsedkyni obecně pro-
spěšné společnosti Dětský klíč Věru Nedomovou, ale 
zejména řadu hráčů, kteří jsou pro veřejnost „zajímaví“, 
napadlo mě, že bych tímto způsobem mohl pomoci 
dobré věci a současně se sejít, zahrát si hokej a zavzpo-
mínat na staré časy,“ uvedl někdejší kapitán šumperské-
ho týmu a dnes prostějovský hokejista Dušan Bařica, 
v jehož hlavě se nápad s neobvyklou letní exhibicí zro-
dil. V sobotu 5. srpna se tak proti sobě postavili Draci 
a tým Dětského klíče, jehož dres oblékli hokejisté, kteří 
před lety vybojovali pro Šumperk první ligu, a hvězdy 

světového hokeje: Jiří Dopita, Petr Čajánek, Martin Erat, 
Karel Rachůnek, Lukáš Krajíček, Jaroslav Balaštík či 
šumperský talent Jakub Kindl, který nedávno podepsal 
smlouvu s týmem NHL Detroitem.

V dresu Dětského klíče vedle reprezentantů nastou-
pili hráči, kteří byli pro šumperské fanoušky dlouho 
stejnými modlami, jako třeba Dopita či Čajánek. Pavel 
Kormunda, Martin Jenáček, Dušan Bařica, Jakub Šes-
ták, Lukáš Duba, Radek Kučera či Petr Boháč pamatují 
postupovou eufórii šumperského hokeje, který před 
deseti lety odstartoval svou cestu za první ligou. „Já jsem 
neváhal ani chvíli, když se mi ze Šumperka ozvali, abych 
si přijel zahrát. Potkal jsem se tady s kamarády a navíc je 
to na dobrou věc,“ říkal v davu svých obdivovatelů jeden 
z nejpopulárnějších Draků v historii Martin Jenáček, 
který bude v následující sezoně hájit barvy Litvínova.

Kolem bývalých Draků i reprezentantů se tvořily 
zástupy fanoušků chtivých autogramů či společné foto-
grafi e. Ušlapání hrozilo především Jiřímu Dopitovi, 
jehož dres se po utkání vydražil mezi ostatními dresy 
za nejvyšší cenu. Výtěžek z akce šel na konto šumperské 
společnosti Dětský klíč, která se stará o handicapované 
děti. „Moc vám všem děkuji, hlavně za ty děti,“ zdůraznil 

Sedmdesát tisíc z hokejové exhibice pomůže dětem

Jiřího Dopitu, jehož dres se vydražil za nejvyšší cenu, 
v Šumperku fandové málem ušlapali.  Foto: J. Kastner

Stavebním ruchem ožilo minulý 
týden šumperské kino Oko. V sou-
časné době procházejí radikální pro-
měnou stávající toalety a rozšíří se 
také o záchod speciálně upravený pro 
vozíčkáře. Ti budou mít navíc od letoš-
ního září do jediného šumperského 
biografu usnadněný přístup, u hlavní-
ho vchodu se totiž od minulého týd-
ne buduje rampa. Stavební práce tak 
uzavřely jediný šumperský biograf až 
do neděle 3. září s tím, že v té době již 
bude hotová rampa a toalety v jedné 
části biografu a stavební fi rma se pustí 
do sociálního zázemí ve druhé polovi-
ně budovy.

Již v pondělí 4. září tak nabídne 
Oko divákům Tokijskou jízdu - tře-
tí díl americké fi lmové série Rychle 

a zběsile. O tři dny později pak kino 
premiérově uvede nový český fi lm scé-
náristy Petra Jarchovského a režiséra 
Jana Hřebejka Kráska v nesnázích 
s Aňou Geislerovou, Josefem Abrhá-
mem, Janou Brejchovou a Emílií 
Vášáryovou v hlavních rolích. „Tento 
snímek o věčném rozporu mezi rozu-
mem a citem, o dvou podobách lásky, 
duchovní a tělesné a o možnosti přá-
telství mezi mužem a ženou získal na 
letošním 41. ročníku Mezinárodního 
fi lmového festivalu v Karlových Varech 
zvláštní cenu poroty. Filmoví kritici jej 
dokonce označili za nejlepší fi lm festi-
valu,“ říká ředitelka kina Oko Zdeňka 
Holubářová a dodává, že tento divácky 
atraktivní snímek bude kino promítat 
až do 17. září. -zk-

Kino Oko se opět otevře 4. září
Každý, kdo má zájem osvojit si zákla-

dy práce s počítačem, se může přihlásit 
do kurzů, které pořádá Ministerstvo 
informatiky ČR. Kurzy spadají do pro-
jektu Národního programu počítačové 
gramotnosti (NPPG), který zahrnuje 
čtyři dvouhodinové navzájem na sebe 
navazující počítačové kurzy. Cena jed-
noho kurzu je stanovena pouze na 
symbolických sto korun, zbylá částka za 
kurz je hrazena z dotace ministerstva. 
Výuka je přizpůsobena úplným začá-
tečníkům, jejichž zkušenosti s počíta-
čem jsou minimální nebo žádné. Díky 
lektorům tak mají možnost osvojit si 
základní počítačové pojmy, naučit se 
pracovat s textovým editorem, objevit 
výhody vyhledávání informací na inter-
netu a odeslat svůj první e-mail. 

Absolvování všech nebo jen někte-
rých kurzů záleží na individuálních 
znalostech a rozhodnutí každého 
z účastníků.

Pro každého účastníka jsou připrave-
ny i výukové materiály (knížky a CD). 
Registrovat  se může na bezplatné lince 
800 800 028, kde současně získá další 
informace o kurzech. V Šumperku tyto 
kurzy probíhají v Domě dětí a mládeže 
- Vile Doris na ulici 17. listopadu 2, prv-
ní lekce nazvaná Jak na počítač je při-
tom naplánována na 18. září, další lekce 
Texty v PC, Internet a e-mail a Sám sobě 
úředníkem pak na ni plynule navazují. 
Bližší informace lze získat rovněž na 
adrese http://nppg.computerhelp.cz.

 Ing. Hana Kalová, 
 Events and Congress, spol. s r.o.

Neumíte s počítačem? Změňte to!

Dle zákona č. 136/2006 Sb. ze 14.3. 
2006 se mění některé zákony na úseku 
cestovních pasů. S těmito změnami sou-
visejí i konkrétní změny ve vydávání ces-
tovních pasů, které se dotýkají občanů. 

Vydávání cestovních pasů
* Do pátku 1. září 2006 se nepřijímají 

žádné žádosti o vydání cestovního pasu, 
a to z důvodu instalace nového progra-
mu. * Žádosti o vydání cestovního pasu se 
strojově čitelnými údaji a s biometrický-
mi údaji (digitálně zpracované fotografi e, 
podpis a od 1.5. 2008 také otisk prstu) se 
budou přijímat od pondělí 4. září 2006. 

Platnost cestovních pasů
Stávající cestovní pasy jsou platné 

i nadále (platnost uvedena v cestovním 
pase), tzn. že občané nemají povinnost 
žádat o nový pas, pokud je dosavadní 
platný. 

Změny
Od 1. září 2006 se mění místa, na 

nichž si občané mohou o nový cestovní 
pas zažádat. Občané si mohou zažádat 
pouze na úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa trvalého poby-
tu (tedy už ne na matričních úřadech 
nebo jiných úřadech obcí s roz-
šířenou působností v ČR) nebo 
na zastupitelských úřadech. 
V Šumperku tedy na MěÚ, 
Jesenická 31 (přístavba - vchod 
z ulice Rooseveltovy, přízemí, 
kanceláře č. 703 a 705). 

Novinkou je také fakt, že se 
již nebudou do cestovních pasů 
zákonných zástupců zapisovat děti:

- Dítěti do pěti let lze pořídit pas plat-
ný jeden rok za 50 Kč, tento pas bude 
bez biometrických údajů a bez strojově 

čitelných údajů. 
- Děti od pěti do patnácti let již musí 

mít vlastní cestovní pas se strojově čitel-
nými údaji a s biometrickými prvky 
s pětiletou platností, tento pas bude stát 
100 Kč. 

- Občan starší patnácti let zaplatí za 
cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s biometrickými prvky 
s desetiletou platností 600 Kč. 

Děti, které budou zapsané 
v cestovním pasu zákonného 
zástupce do 31.8. 2006, mohou 
i nadále (od 1.9. 2006) cestovat 
bez vlastního pasu. Od 1.9. 
2006 se ale již žádné změny 

v cestovních pasech zákonných zástupců 
nebudou provádět.  

 Andrea Jahnová,
 tisková mluvčí MěÚ Šumperk

Cestovní pasy mění svoji podobu Co to jsou 
dobrovolníci CO města?

Jsou to občané z města Šumperka 
nebo z okolních obcí, kteří se dobro-
volně rozhodli, že budou pomáhat 
krizovému štábu města při mimořád-
ných událostech a krizových situacích. 
Budou pomáhat při různých nouzo-
vých opatřeních. 

Dobrovolníkem CO se může stát 
každý muž nebo každá žena, zpravi-
dla ve věku 18 let a více. Dobrovolník 
CO má dobrý zdravotní stav, upřím-
ný zájem o poskytování pomoci 
postiženým spoluobčanům a uzavře-
nou Dohodou o poskytování pomoci 
s Městem Šumperkem. Informace pro 
zájemce o činnost dobrovolníků CO 
jsou poskytovány každou první středu 
v měsíci od 16 do 17 hodin v budově 
radnice na náměstí Míru, na oddělení 
Bezpečnostní rady města. -js-

Dušan Bařica. Ten na konci utkání předložil před hráče 
i diváky obří šek, na kterém byl vypsán výtěžek exhibice: 
sedmdesát tisíc korun. Zápas nakonec skončil výsledkem 
9:9. -jk-
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Dny evropského dědictví, jejichž sou-
částí jsou Dny otevřených dveří pamá-
tek, se pod záštitou Rady Evropy konají 
v České republice od roku 1991. Jako se 
na Velký pátek otevírají skály s poklady, 
tak se vždy druhý zářijový víkend  po 
celé republice odemykají dveře pamá-
tek jinak mnohdy zcela nepřístupných 
- a zdarma!  Šumperské památky budou 
také zdarma přístupné tentokrát v sobo-
tu 9. září mezi 9 až 16 hodinou.  

Navštívit můžete  kostelík sv. Barbo-
ry v Jiráskových sadech s nádhernými 
nástropními malbami. Ve farním kos-
tele sv. Jana Křtitele si můžete mimo 
jiné prohlédnout ostatky patrona města 
sv. Teodora a vyslechnout pověst o jeho 
zázračné pomoci v uzdravení malého 
šumperského hocha. V Geschaderově 
domě v Kladské ulici žila mimo jiné 
rodina Jindřicha Peschkeho, která patří 
k nejtragičtějším a nejstatečnějším obě-
tem čarodějnických procesů v 17. století.

Bývalý žerotínský zámek (tzv. Záme-

ček) byl kdysi významnější než zámek 
velkolosinský. Radnice - pro většinu 
Šumperáků krásná stavba, mnohými 
odborníky  architektura zatracovaná! 
Kde je pravda? V každém případě roz-
hled z věže při krásném počasí stojí za 
zdolání schodů! Klášterní kostel Zvěs-
tování Panny Marie (u zdravotnické 
školy) ještě stále většina Šumperáků 
po dokončení stavební rekonstrukce 
doposud neviděla. Zemský archiv Opa-
va, Státní okresní archiv Šumperk (na 
konci ulice Bří Čapků), ukrývá skutečné 
poklady. Pracovnice archivu již tradičně 
připravují k tomuto dni výstavu a jsem 
přesvědčen, že bude velmi zajímavá. 
Vlastivědné muzeum v Šumperku je 
svou více než stoletou tradicí pýchou 
města. Muzeum navíc chystá mimořád-
ně atraktivní výstavu barokního umění, 
která bude zahájena 7. září. U poznávání 
svého města a jeho zajímavé historie jste 
srdečně vítáni. Tak tedy v sobotu 9. září 
mezi 9 a 16 hodinou. Drahomír Polách 

Památky se zdarma otevřou 9. září 
Další detašované pracoviště oteví-

rá v Šumperku Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava. Ke třem 
strojírenským oborům přibyde již v září 
bakalářský studijní obor Veřejná ekono-
mika a správa, otevíraný v rámci studij-
ního programu Hospodářská politika 
a správa. Přijímací řízení přitom proběh-
ne v sobotu 30. září v budově Obchodní 
akademie.

V současné době mohou zájem-
ci o vysokoškolské vzdělání studovat 
v Šumperku v rámci prezenční nebo 
kombinované formy studia strojírenskou 
technologii, techniku tvorby a ochrany 
životního prostředí a také technologii 
dopravy, zaměřenou na pozemní dopra-
vu. Nabídku Fakulty strojní, která se již 
ve městě „zabydlela“, rozšíří letos v září 
Ekonomická fakulta. Ta zde v rám-
ci kombinované formy studia otevírá 
bakalářský studijní obor Veřejná ekono-

mika a správa. Přihlásit se na něj mohou 
zájemci, kteří absolvovali střední školu 
s maturitou, a to do 15. září písemně na 
adresu VŠB - TU Ostrava, Ekonomická 
fakulta, studijní oddělení - přihláška, 
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1. 
„Přijímačky“ přitom fakulta naplánova-
la na sobotu 30. září od 10 hodin v aule 
šumperské Obchodní akademie na 
Hlavní třídě 31 (3. patro, místnost číslo  
309) a na uchazeče čekají písemné testy 
z matematiky, cizího jazyka a společen-
sko-ekonomického přehledu. Zápis do 
studia pak proběhne v budově Obchod-
ní akademie v pondělí 16. října. Bližší 
informace k přijímacímu řízení nalez-
nou zájemci na internetových adresách 
www.musumperk.cz a www.vsb.cz (ve 
výčtu fakult) a získat je mohou rov-
něž u vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů Hany Kolaříkové, tel.č. 
583 388 238 nebo 602 738 667. -zk, aj-

Ostravská univerzita otevírá nový obor

Šumperský dětský sbor pořádá dodatečný zápis 
pro děti prvních, druhých a třetích tříd.

pondělí 4. září od 10 do 13.00 hodin
úterý 5. září od 13 do 18 hodin
středa 6. září od 13.00 do 18 hodin
Zkušebna ŠDS ve druhém patře Základní umělecké školy 
na Žerotínově ulici č. 11 v Šumperku. 
Na setkání s Vámi se těší Helena Brožová ml. a Tomáš Motýl, sbormistři ŠDS.

Do cílové rovinky se blíží budování uceleného 
kanalizačního systému splaškové kanalizace v Horní 
Temenici. Hotovy jsou hlavní řady a v současné době 
se dokončuje kanalizace ve vedlejších ulicích a také 
jednotlivé domovní přípojky s tím, že kolaudace celé 
stavby je naplánována na letošní září.

Budování nové kanalizace v Temenici, jež přijde na 
necelých osmašedesát milionů korun, rozjela šum-
perská radnice před dvěma lety, kdy v této části měs-
ta proinvestovala více než devatenáct milionů korun. 
Dalších třiatřicet milionů pak „padlo“ na temenickou 
splaškovou kanalizaci loni a letos si její dokončení 
vyžádá sedmnáct a půl milionu. Více než polovinu 
potřebných fi nancí, konkrétně 37,4 milionu korun, 
přitom získalo město na základě výjimečné podpory 
udělené ministrem životního prostředí ve formě dota-
ce od Státního fondu životního prostředí, zbývajících 
dvaatřicet milionů pak postupně uvolňuje ze svého 
rozpočtu. 

Nová dešťová kanalizace se pak ještě letos vybuduje 
v Temenici v ulicích Tiché a Pod Senovou a také v úse-
ku od křižovatky ulic Pod Senovou a Temenické po 
vyústění do potoka Temence v prostoru U Zeleného 
stromu. „Ukázalo se, že stávající dešťová kanalizace je 
v této lokalitě naprosto nevyhovující. V rozpočtu jsme 
proto na její rekonstrukci vyčlenili potřebné fi nance, 
takže koncem srpna by se měly rozjet stavební práce,“ 
říká šumperský místostarosta Petr Suchomel.

Ještě na přelomu srpna a září se fi rma Strabag pustí 
do rekonstrukce hlavní temenické komunikace. „Jde 
o fi nančně značně nákladnou akci. Veřejná soutěž 
ukázala, že na rekonstrukci celého úseku od mostu 
u restaurace U Zeleného stromu až ke křižovatce s uli-
cemi Hrabenovskou a Bohdíkovskou  bude potřeba 

jednatřicet milionů. Původně jsme přitom počítali 
s celkovou částkou kolem sedmnácti milionů,“ podo-
týká Suchomel. Rozšíření a celková rekonstrukce 
Temenické ulice v tomto úseku tak podle něj nakonec 
přijde město na sedmnáct milionů, jež půjdou částeč-
ně z nedávno přijatého sedmdesátimilionového úvěru, 
dalších čtrnáct milionů připadá na Olomoucký kraj, 
který tuto silnici III. třídy vlastní. „Olomoucký kraj 
však na stavbu letos vyčlenil šest milionů korun, kterou 
nelze navýšit, takže budeme nuceni přistoupit k rozdě-
lení rekonstrukce tohoto úseku na etapy. V současné 
době probíhají jednání s vedením kraje o možnostech 
fi nancování této stavby v příštím roce. V každém pří-
padě začneme s první etapou rekonstrukce začátkem 
září u mostu u restaurace U Zeleného stromu a bude-
me pokračovat směrem nahoru k hasičské zbrojnici. 

Kromě celkové rekonstrukce tělesa komunikace při-
tom dojde k úpravě jejího směrového vedení ve smyslu 
zvětšení poloměrů oblouků. Součástí osm metrů širo-
ké komunikace budou dva metrové pruhy pro cyklisty, 
které nahradí původně zamýšlený jednostranný pojez-
dový chodník pro smíšený provoz pěších a cyklistů,“ 
vysvětluje místostarosta a dodává, že součástí celého 
projektu je i vybudování dešťové kanalizace, přeložky 
inženýrských sítí, přeložení potoka Temence na dvou 
místech v horní části rekonstruovaného úseku a vybu-
dování jednostranného chodníku pouze pro pěší. 

Nový asfaltový koberec by měl již v září pokrýt 
rovněž asi dvoukilometrový úsek Bohdíkovské uli-
ce směrem od křižovatky s ulicemi Hrabenovskou 
a Temenickou po konečnou a točnu autobusů nad 
pískovnou. „Vznikne zde šest metrů široká komuni-
kace,“ uvedl ředitel šumperské pobočky Správy silnic 
Olomouckého kraje Roman Bednář, podle něhož při-
jde nový povrch komunikace asi na 3,2 milionu korun. 
„Město přitom na nový povrch komunikace v tomto 
úseku přispěje ze svého rozpočtu částkou 744 tisíce 
korun formou poplatku za věcné břemeno za uložení 
sítí,“ dodává Suchomel. Další ulice v této části města se 
pak podle něj dočkají defi nitivního povrchu až během 
několika let. „Jde o poměrně nákladnou investici, 
takže úpravy budou probíhat postupně v návaznosti 
na fi nanční možnosti města, navíc je potřeba majetko-
právně dořešit mnohé pozemky pod komunikacemi. 
Po dokončení výstavby kanalizace se tak cesty postup-
ně zpevní asfaltovou drtí,“ ujišťuje místostarosta. 
„V souvislosti s probíhajícími i chystanými stavební-
mi pracemi prosím občany o trpělivost a pochopení. 
Zkoordinovat jednotlivé činnosti je totiž poměrně 
náročné a složité,“ dodává Suchomel. -zk-

Kanalizace v Temenici je před dokončením

Poměrně velké fi nance „spolkne“ připravovaná rekon-
strukce části Temenické ulice v úseku od restaurace 
U Zeleného stromu po křižovatku s ulicemi Bohdíkov-
skou a Hrabenovskou.  Foto: -pk-

TJ Šumperk oddíl 1. ZŠ basketbal 
otevírá v měsíci září přípravku dívek 
ročníků 1995, 1996 a 1997.

První trénink proběhne 12. září 
v tělocvičně 1. ZŠ (u soudu). 

Pravidelné tréninky pak budou kaž-

dé úterý od 15.30 do 17 hodin a čtvr-
tek od 15 do 16.30 hodin v tělocvičně 
1. ZŠ. Sportovní obuv a cvičební oděv 
s sebou.

Informace: tjsumperk@seznam.cz, 
http://tjsumperk.sweb.cz.

Škola láká dívky do basketbalu 
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Rozhledy z radniční věže
V měsíci srpnu 

pondělí - pátek, neděle 9 - 17 hod., 
v sobotu pouze 26.8. od 9 do 17 hod.

V měsíci září 
pondělí - pátek, neděle 9 - 12 hod. a 12.30 - 15 hod.,

v sobotu pouze 9.9. 9 - 12 hod. a 12.30 - 15 hod.
Bližší informace: Regionální a městské informační centrum Šumperk, tel.č.  83 214 000, 

e-mail: icsumperk@seznam.cz, popř. písemně RMIC Šumperk, VM Šumperk Hlavní 
třída 22, 787 31  Šumperk.

Kulaté narozeniny slaví v letošním roce šumperský 
Aeroklub. Od jeho vzniku totiž uplynulo již neuvěři-
telných šest desítek let. Bohatou historii si připome-
nou všichni příznivci létání již o tomto víkendu na 
místním letišti. To se v sobotu 26. srpna stane dějištěm 
Velkého leteckého dne, během něhož nabídnou pořa-
datelé veřejnosti letové ukázky historických i sou-
časných moderních strojů, akrobatických speciálů, 
seskoky parašutistů či vyhlídkové lety, chybět nebude 
ani společné létání, ukázka hašení požáru, vystoupení 
modelářů a zábavný program pro děti.

„Chystáme pro veřejnost maximálně pestrý pro-
gram, během něhož si přijdou na své jak dospělí, tak 
i děti,“ říká Pavel Vlček ze šumperského Aeroklubu. 
Ačkoliv hlavní „lákadla“ jsou podle něj naplánována 
až na sobotní odpoledne, ti, kteří přijdou na míst-
ní letiště o něco dříve, se nudit rozhodně nebudou. 
V deset dopoledne odstartují domácí piloti přehlídku 
své letecké techniky, tři stroje pak budou po celý den 
připraveny pro zájemce o vyhlídkové lety, svůj „koní-
ček“ přiblíží veřejnosti i modeláři a zejména děti pak 
nepochybně ocení aktrakce v podobě skákacího hra-
du, skluzavek či horolezecké stěny.

Zatímco zakladatelé šumperského Aeroklubu 
„poslali do oblak“ na podzim roku 1946 v rámci prv-

ního poválečného leteckého dne patnáct motorových 
letadel a dva větroně, o šedesát let později vzlétne nad 
Šumperk hned několik desítek strojů, včetně historic-
kých a bojových. „K vidění bude nejlepší akrobatické 
letadlo na světě SU - 29, dále Zlín Z 50 LS,  akroba-
tický větroň Fox, ultra lehká letadla a také „klenot“ 
bezmotorového létání - nejmodernější větroň v naší 
republice Duo - Discus,“ prozrazuje Vlček. Kromě 
nejlepších českých akrobatů z Akrobatického centra 
v Moravské Třebové a domácích pilotů se během dvou 
a půlhodinového programu, který začne ve 14 hodin, 
představí rovněž bojový vrtulník letecké základny 
v Přerově a obratný armádní letoun Zlín 
Z 142. Chybět nebudou ani hromad-
né seskoky parašutistů s vlajkami a hašení 
požáru známým „Čmelákem“ Z 37.

„Současnost chceme propojit s historií. Lidé 
budou moci na vlastní oči spatřit plně funkč-
ní stroje, na nichž po válce létali zakladatelé našeho 
Aeroklubu,“ podotýká Vlček. Lahůdkou mezi veterá-
ny tak nepochybně bude původně průzkumný a spo-
jovací letoun americké konstrukce Piper Cub, který si 
za války vysloužil přezdívku „létající Jeep“ a jenž po 
válce sloužil někdejšímu účelu - sportovnímu létání. 
Kromě Piperu přiletí z Moravské Třebové do Šumper-

ka také poslední v Československu sériově vyráběný 
dvouplošník Aero C - 104, který nejprve sloužil vojen-
skému letectvu k výcviku pilotů a poté také aeroklu-
bům jako školní a akrobatický letoun. K vidění budou 
rovněž poválečný větroň Z - 24 Krajánek, akrobatický 
speciál LF - 107 Luňák, který se vyráběl v letech 1948 
- 1951, dvojsedadlovka LG - 130 Kmotr z roku 1950 
a cvičná dvojsedadlovka LF - 109 Pionýr, jež sloužila 
bezpečnému výcviku pilotů a kterou později nahradi-
ly modernější Blaníky.

Během srpnového Velkého leteckého dne, nad nímž 
převzali záštitu hejtman Olomouckého kraje Ivan 
Kosatík a šum- perský starosta Zdeněk Brož, se 
představí také modeláři, modely letadel a lite-

raturu s leteckou tematikou 
si pak budou moci zájemci 
koupit v některém ze stán-

ků, chybět nebude ani 
o b č e r s t ve n í a odvážlivci budou moci 
shlížet na svět z ptačí perspektivy v rámci vyhlídko-
vých letů. Ty navíc obdrží devět šťastlivců zdarma, 
neboť vstupenky jsou slosovatelné. „Rádi bychom, aby 
Letecký den nebyl jen setkáním současných a bývalých 
členů Aeroklubu, ale všech, kterým je létání alespoň 
trochu blízké,“ uzavírá Vlček. -zk-

Aeroklub slaví o tomto víkendu šedesátiny

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází 
v současné době stoková síť ve východ-
ní části Šumperka. V rámci projektu 
Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy - I. fáze, jenž je z velké 
části fi nancován z Fondu soudržnos-
ti Evropské unie, ji už v loňském roce 
rozjela společnost Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. „Ve hře“ je více 
než šest tisíc metrů potrubí ve třinácti 
ulicích, kromě hlavního kanalizačního 
řadu se navíc mění i domovní kanali-
zační přípojky, jejichž technický stav 
je nevyhovující. Rekonstrukce splaš-
kové kanalizace se přitom dotýká ulic 
J. z Poděbrad, U Sanatoria, Kosmo-
nautů, Reissovy, Denisovy, Pod Lesem, 
náměstí Jana Zajíce, ulic Bratrušovské, 
Šumavské, Gen. Svobody, Riegerovy, 
Gen. Krátkého a Pod Vyhlídkou.

Ulice U Sanatoria, Riegrova a Deni-
sova se nové splaškové kanalizace 
dočkaly jako první již loni, koncem 
srpna se fi rma Strabag pustí do defi -
nitivní úpravy jejich povrchu, počínaje 
podkladními vrstvami až po nový asfal-
tový koberec. V ulicích se položí nové 
obrubníky a chodníky, upraví se pří-
stupy k bytovým domům, prostory pro 
sběrné nádoby na odpad a v horní části 

ulice U Sanatoria vznikne nové parko-
viště s kolmým stáním pro devětatřicet 
aut. Součástí rekonstrukce ulic Deniso-
vy a Riegrovy pak je i vybudování nové 
dešťové kanalizace. Veškeré práce, na 
které je vyčleněno z nedávno přijatého 
úvěru třináct a půl milionu, skončí do 
konce letošního 
listopadu. 

„ D e š ť o -
vá kanaliza-
ce z Denisovy 
a Riegrovy uli-
ce se napojí do 
potrubí dešťo-
vé kanalizace 
v Reissově ulici. 
Tento zatrubně-
ný potok, který 
začíná u plo-
tu Sanatorky podél cesty od Nových 
Domků a pokračuje pod zelení Reisso-
vou ulicí směrem k Bratrušovské ulici 
a dále až do Bratrušovského potoka, je 
značně poškozený. Při klasické rekon-
strukci výměnou potrubí by vzala zasvé 
prakticky veškerá zeleň mezi domy 
na Reissově ulici a komunikací, a to 
by nám bylo velice líto. Proto jsme se 
rozhodli pro vyvložkování stávajícího 

Povrchy dostanou ulice ve východní části města postupně
potrubí, tedy pro bezvýkopovou tech-
nologii opravy, jež je daleko šetrnější 
k zeleni a životnímu prostředí obyvatel 
této části města a navíc je ekonomic-
ky srovnatelná s klasickými výkopy,“ 
vysvětluje šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Do vyvložkování nece-

lých šesti set 
metrů poško-
zeného potru-
bí, jež přijde 
městskou kasu 
na 11,4 mili-
onu korun, 
se pustí v září 
olomoucká fi r-
ma BMH, jež 
vyšla vítězně 
z veřejné sou-
těže, a dokončí 

jej do poloviny října.
Ulice, v nichž společnost VHZ letos 

rekonstruuje stokovou síť, se nové-
ho povrchu dočkají příští rok. „Tento 
princip se osvědčil již u zmíněných 
ulic U Sanatoria, Riegrovy a Deniso-
vy. Po uložení sítí je totiž třeba, aby se 
povrch přes zimu usadil,“ říká Sucho-
mel a dodává, že v některých případech 
město přistoupilo k provizornímu 
řešení již letos. V části Reissovy ulice od 
křižovatky s ul. Vítěznou po křižovatku 
s ul. Riegrovou se rýhy po kanalizaci 
a vodovodu zaplnily asfaltem s tím, že 
rekonstrukce jejího povrchu a vybudo-
vání nového chodníku jsou napláno-
vány na příští rok. V současné době se 
pak zpracovává projekt na úpravu ulic 
Reissovy, Pod Vyhlídkou a Pod lesem.

Podobná situace nastala i v případě 
ulice Gen. Krátkého, kde je již hotová 
první etapa rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Žižkovou a Vítěznou. „V této 
části jsme museli přistoupit k odfrézo-
vání komunikace v celé šíři, neboť při 
pokládání páteřního kanalizačního 
řadu, vodovodu a plynového vedení 
se prakticky celý povrch komunika-
ce narušil. V současné době zde jsou 
již uloženy nové dešťové uliční vpus-
ti, přídlažba, obrubníky a přeskládán 
chodník. Komunikace je nachystána 
v podkladních vrstvách a recyklá-
tu, který by měl být po opakovaném 
uválcování a dosypání asfaltové drti 
dostatečně pevný. Na jaře se pak položí 
nový asfaltový povrch,“ vypočítává 
místostarosta. Stejný postup město 
zvolilo i v další etapě rekonstrukce uli-
ce Gen. Krátkého v části mezi křižovat-
kami s ulicemi Vítěznou a Pod lesem, 
kde je nutné uložit vedle sebe kanali-
zační sběrač a dva velké vodovodní 
řady. Tato část ulice přitom dostane 
nový konečný asfaltový povrch rovněž 
příští rok na jaře. „V případě dalšího 
úseku rekonstrukce kanalizace v ulici 
Gen. Krátkého směrem k ulici Reis-
sově nebude pravděpodobně potřeba 
odfrézovat komunikaci v celé šířce, 
neboť se zde bude pokládat kanalizač-
ní potrubí o menším průměru a jeden 
menší vodovodní řad. Firma Fortex 
AGS, která kanalizaci rekonstruuje pro 
společnost VHZ, každopádně letos na 
podzim upraví v rozumné kvalitě jak 
povrch vozovky v rýhách po výkopech, 
tak přístupy k jednotlivým nemovitos-
tem. Konečná úpravu povrchu komu-
nikace i chodníků v této horní části 
ulice Gen. Krátkého, v ulici Pod lesem 
a Pod Vyhlídkou je plánována na příští 
rok,“ dodává Suchomel. -zk-
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Každý pátek a sobota  Rubi 90,0 FM Night Fever
ve 21 hodin v D 123
4.-7.9. vždy od 18 hodin  Týden s aerobicem
ve velkém sále DK
4.-7.9. vždy od 17 hodin  Týden s pilates 
v sále pohybové výchovy DK Týden ukázek nabízených kurzů 
 (4.9. Pilatesova metoda, 5.9. Cvičení na velkých
  míčích a s overbally s využitím techniky Pilates, 
 6.9. Jógalates, 7.9. Kalanetika)
10.-24.9. vždy v 19.30 hodin  IV. Mezinárodní dny varhanní hudby
10.9. v 19.30 hodin v klášterním kostele 
 Kamila Klugarová
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Puška a terč Výstava potrvá do 31. srpna.
 Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku,  
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu Ars longa, 
 vita brevis, která potrvá do 7.12., bude zahájena
  7.9. v 18 hodin.
Galerie Václava Hollara Pozor, vyletí ptáček 
 Výstava o fotografování potrvá do 31. srpna.
 Jaroslav Jelínek - Sama v moři 
 Výstava bude zahájena 7.9. v 18 hodin společně 
 s výstavou Církevní památky a potrvá do 5.11.
Rytířský sál Jana Budíková - „Ohlédání“ 
 Práce na papíře, malba, kresba, grafi ka. 
 Výstava Galerie J. Jílka potrvá do 3.9.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel Proměny klášterního kostela Výstava fotografi í
 Cyril Urban - výběr z díla 
 Výstava bude zahájena vernisáží 1. září v 17 hodin.
Koncerty a akce v kostele:  9. září od 9 do 17 hodin (muzeum i kostel) - Den 
evropského kulturního dědictví - vstup zdarma * 10.9. v 19 .30 hodin - Meziná-
rodní varhannní festival
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je otevřeno: 
Út - Pá 9 - 12, 12.30 - 17 hod., So 9 - 13 hod., Ne 13.15 - 17 hod.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jana Budíková - „Ohlédání“ 
 Práce na papíře, malba, kresba, grafi ka. 
 Výstava potrvá do 3.9.
 Petr Zinke - „Oči vlčí“ (kontaktní fotografi e) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.10., 
 proběhne 6.10. v 18 hodin.
Městská knihovna Polské děti ilustrují české pohádky 
 Výstava potrvá do 31. srpna.
 Jana Čižmářová - Děti z druhé polokoule 
 Výstava fotografi í z Brazílie bude zahájena 7.9. 
 a potrvá do 9.11.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
 Výstava probíhá v měsíci srpnu a září.
Divadlo Šumperk Zdeňka Rambousková - „Letní imprese“ 
 Výstava bude zahájena 9. září.

FILMY
Kino Oko
Do 3. září   kino uzavřeno (rekonstrukce)
4.-6.9. jen v 18 hodin  Sky Fighters: Akce v oblacích, Francie
4.-6.9. jen ve 20 hodin  Rychle a zběsile: Tokijská jízda, USA
7.-10.9. jen v 16 hodin  Kouzelná chůva Nanny McPhee, USA, VB
7.-13.9. v 17.45 a ve 20 hodin  Kráska v nesnázích, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
7.9. v 19 hodin v D 123 Utajený, Francie, Rakousko, SRN, Itálie 2004
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz,www.spkakce.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
24.8. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce   
5.9. od 16 hodin  Klub fi latelistů
7.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce   
Mateřské centrum v době prázdnin 
uzavřeno, provoz zahájen 4.9.:
Každé pondělí a úterý vždy od 9.30 hod.  Mateřské centrum 
Každou středu od 15 hodin  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 hodin  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

DŮM KULTURY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
25.8. od 14 hodin  Hraje Vašek a Petr ze Zábřehu
7.9. od 17 hodin  Petra Sochrová - Peru mýma očima
8.9. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

VILA DORIS
9.9. v 10 hodin na baseballovém hřišti  Cannibals Šumperk - Arrows Ostrava 
 Utkání mladších kadetů
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, 
www.doris.cz

DIVADLO ŠUMPERK
9.9. v 19.30 hodin  Hello, Dolly  P, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

DDM U RADNICE
4.-7.9. vždy od 18 hodin ve velkém sále DK  Týden s aerobicem
4.-8.9. vždy od 9 do 17 hodin  Týden otevřených dveří 
 na oddělení přírodovědy (zvěřinec) 
 Spojeno s náborem do kroužků
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

pondělí 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 10 - 12, 13 - 17

úterý 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 10 - 12, 13 - 17

středa 8 - 11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 10 - 12, 13 - 17

čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

pátek 8-11, 12 - 17 8 - 11, 12 - 16 10 - 12, 13 - 17

sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v srpnu 2006

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

po, út, st 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

sobota 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

MUSIC MACHINE
24.8. ve 20 hodin na hřišti SZŠ  Support Lesbiens  Live koncert
Bližší informace: Hlavní třída 10,www.musicmachine.cz
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Nabídka kroužků DDM U radnice Šumperk
Přírodověda a ekologie

PO
 �Chovatelský 14.00-15.30 200,-
 �Botanický - přírodovědný 16.00-17.30 200,-
ÚT 
 �Chovatelský 14.30-16.00 200,-
 �Salamandr 16.00-17.30 200,-
 �Agility 16.00-17.30 200,-
ST
 �Skarabeus entomologický 14.00-15.30 200,-
 �Skarabeus entomologický 16.00-17.30 200,-
ČT 
 �Přírodovědně expediční 16.00-18.00 200,-
 �Agility 16.00-18.00 200,-
PÁ
 �Chovatelský 14.00-17.00 200,-
 �Salamandr 14.00-17.00 200,-

Technika
PO
 �PC - internet 14.00-16.00 400,-
ÚT
 �Fotografi cký 15.00-18.00 200,-
 �Modeláři 15.00-17.00 200,-
ČT
 �Železniční modeláři 15.00-17.00 200,- 
  

Sport, hry, programy
PO
 �Posilovna ženy 09.00-11.00 300,-
 �Posilovna pro dívky 14.30-16.00 200,-
 �Aerobik profi  začátečníci 15.00-16.00 200,-
 �Aerobik profi  pokročilí 16.00-17.00 200,-
 �Aerobik profi  17.00-18.00 200,-
 �Bojové umění 19.00-21.00 300,-
ÚT
 �Posilovna pro ženy 09.00-11.00 300,-
 �Aerobik profi  začátečníci 14.30-15.30 200,-

 �Aerobik profi  15.30-16.30 200,-
 �Orientační běh 16.00-18.30 200,-
 �Aerobik mix 16.30-18.00 300,-
ST
 �Aerobik pro školky 09.00-11.00 100,-
 �Cvičeníčko Motýlek 10.00-11.00 200,-
 �Posilovna pro dívky 14.30-16.00 200,-
 �Aerobik profi  začátečníci 15.00-16.00 200,-
 �Hlavolamy, křížovky 15.30-17.00 150,-
 �Aerobik profi  16.00-17.00 200,-
 �Stolní tenis 16.00-17.00 200,-
 �Gymnastika profi  18.00-19.00 200,-
 �Folklorní tanec 18.00-20.00 200,-
ČT
 �Posilovna ženy 09.00-11.00 300,-
 �Aerobik profi  začátečníci 14.30-15.30 200,-
 �Aerobik profi  15.30-16.30 200,-
 �Posilovna pro dívky 14.00-16.00 200,-
 �Aerobik mix 16.30-18.00 300,-
 �Vaření pro začátečníky 17.00-19.00 200,-
 �Cvičeníčko a hraníčko 16.00-17.00 200,-
PÁ
 �Aerobik profi  15.00-16.00 200,-
 �Aerobik profi  pokročilí 16.00-17.00 200,-
 �Rybářský 16.00-17.30 200,-
 �Aerobik profi  17.00-18.00 200,-
 �Sebeobrana 18.00-19.30 300,-

Malování, divadlo,tance, flétny,
keramika, výtvarná řemesla

PO
 �Malování 09.30-10.00 150,-
 �Sluníčko 09.30-10.00 150,-
 �Keramika 14.00-15.30 350,-
 �Výtvarný 14.00-15.30 350,-      
 �Výtvarně keramický 16.00-17.30 350,-
 �Divadelní 16.00-17.30 250,-   
 �Keramika dospělí 17.00-20.00 450,-

ÚT
 �Hraníčko 09.00-10.00 200,-
 �Malování 09.30-10.00 150,-
 �Hraníčko 10.30-11.30 200,-
 �Přípravná angličtina 14.00-15.00 200,-
 �Keramika 14.00-15.30 350,-
 �Výtvarně keramický 16.00-17.30 350,-
 �Malování 16.00-17.00 300,-
 �Keramika dospělí 17.30-20.00 450,
 �Tkaní, krosienky, zapjastky 17.30-20.00 350,-
 �Tornádo středně pokročilí 17.00-18.00 200,-
 �Tornádo starší 18.00-19.00 200,-
ST
 �Výtvarný klub 14.00-16.00 350,-
 �Keramika 14.00-15.30 350,-
 �Divadelní 15.30-17.00 250,-
 �Flétničky s rytmikou 15.15-15.45 200,-
 �Flétničky začátečníci 16.00-16.45 200,-
 �Základy uměl. řemesel 17.00-21.00 400,-
 �Keramika dospělí 16.00-18.30 450,-
 �Keramika dospělí 18.30-21.00 450,-
ČT
 �Klubíčko 09.00-10.00 200,-
 �Klubíčko 10.30-11.30 200,-
 �Malování 10.15-11.00 200,-
 �Výtvarný klub 16.30-18.00 350,-
 �Keramika 16.00-17.30 350,-
 �Keramika dospělí 17.30-20.00 450,-
 �Tornádo 16.00-16.45 200,-
 �Malování 15.00-16.00 300,-
 �Dramatická přípravka 16.45-17.45 200,-
 �Tornádo  17.00-18.00 200,-
 �Tornádo  2 x 18.00-20.00 200,-

Informace (CENA KROUŽKŮ JE ZA JEDNO POLOLETÍ)
Přírodověda a ekologie B. Malec 583 215 395
Technika Z.Formánek  583 214 076
Sport, hry, programy V. Formánková 583 214 076
Výtvarné kroužky, tanec M. Sobková  583 215 395

H-CLUB
1.9. od 17 hodin  Loučení s prázdninami - hraje Teens Jazz Band 
8.9. od 20 hodin  Koncert bluegrassové kapely „MY“ 
9.9. ve 21 hodin  „George & Beatovens“ - Karel Kahovec, Viktor Sodoma a spol.
Bližší informace: www.h-club.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
přípravná utkání 2006/2007

24.8. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Minor 2000 Přerov
31.8. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Chrudim
5.9. v 18 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - Blansko

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

územních samosprávných celků, na obsazení místa

referenta oddělení matriky odboru správního a vnitřních věcí  
Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), způsobilost k právním úko-
nům, ovládání jednacího jazyka,ukončené střední vzdělání s maturitou 

Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost 
* občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * praxe ve 
správním řízení výhodou * matrikářské zkoušky vítané * řidičské oprávnění 
skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * 
datum a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo 
občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * 
ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. 
vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací, v platném znění. Nástup od 1.10. 2006. 

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do pondělí  11.9. 2006 včetně do 
17.00 hod.  Informace k pozici podá Vlasta Vitásková, vedoucí odboru správ-
ního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 650.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo mís-
to neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk 
bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

Šumperská nemocnice rozšířila nabídku svých služeb. Od července letošního 
roku nabízí svým klientům také vyšetření řidičů z povolání. 

Nový silniční zákon zavádí povinnost profesionálních řidičů podrobit se 
dopravně psychologickému a neurologickému vyšetření, včetně EEG. To musí 
absolvovat před zahájením činnosti, další potom před dosažením padesáti let 
věku a dále pak každých pět let. Psychologická a neurologická vyšetření řidičů 
provádí nově také šumperská nemocnice. K vyšetření není potřeba doporučení 
obvodního lékaře. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle 583 334 590 
nebo i e-mailem: valek@nemspk.cz. „Při vyšetření používáme moderní psycho-
diagnostické metody s využitím výpočetní techniky. Zaměřujeme se především na 
oblasti, které nejvíce souvisejí s prací řidiče z povolání. Z výsledků tohoto vyšetře-
ní vyhotovíme písemný záznam, který je podkladem k posudku o zdravotní způ-
sobilosti,“ vysvětlil klinický psycholog šumperské nemocnice Petr Válek. Náklady 
na vyšetření si přitom hradí řidič sám.  

 Simona Součková, tisková mluvčí Nemocnice Šumperk

Nemocnice nabízí testování 
řidičů z povolání


	Text7:       Inzerce:724 521 552
	Text8:       Inzerce:724 521 552


