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Zatímco loni se prezident Václav Klaus na známý šumperský tenisový turnaj Pro 
Kennex Cup nedostal, letos zamířil do podhůří Jeseníků z Brna. A podařilo se mu 
vyhrát osobnostní týmovou soutěž.  Foto: Fr. Porteš

Bývalí tenisoví ligoví hráči a reprezen-
tanti a také osobnosti kulturního, spo-
lečenského, sportovního a politického 
života  se druhý zářijový víkend sjeli do 
Šumperka, aby změřili své síly ve vyhláše-
ném turnaji Pro Kennex Cup. Ten hostily 
místní tenisové dvorce již podevatenác-
té. Pořadatelé Petr Huťka a šumperský 
T.J. Sokol letos připravili pro diváky 
opravdový bonbonek. V pátek a v sobo-
tu mohli na jednom z kurtů obdivovat 
tenisové umění českého prezidenta Vác-
lava Klause, jenž tento turnaj pravidelně 
navštěvuje.

„Do Šumperka se snažím dostat kaž-
dý rok, v posledních letech mi to však ne 
vždy povinnosti dovolí. Pokaždé se sem 
ale moc těším,“ prozradil prezident Vác-
lav Klaus a dodal, že dodnes vzpomíná 
na svoje první setkání se Šumperáky na 
zimním stadionu v roce 1990. „Turnaj 
beru hlavně jako setkání s přáteli,“ řekl 
Klaus, kterému se v týmu spolu s někdej-

ším reprezentantem Ctislavem Dosedě-
lem a pražským podnikatelem Vladimí-
rem Šimůnkem podařilo vyhrát soutěž 
družstev v kategorii osobností.   -zk-

Jedinečná výstava, jež seznamuje se 
skvosty regionálního církevního umění 
období baroka a rokoka, je od 7. září 
k vidění ve výstavní síni šumperského 
Vlastivědného muzea.  Více na straně 3

Interaktivní CD-ROM s názvem Šum-
perkem pod křídly prodává od minulého 
týdne šumperská radnice. Zájemci si ho 
mohou za osmdesát korun koupit v úřa-
dovně na náměstí Míru a v Regionálním 
a městském informačním centru. 
 Více na straně 3

Již podruhé letos nabídla v aukci šum-
perská radnice zájemcům z řad veřejnos-
ti nalezené a odevzdané věci, které se po 
šesti měsících staly městským majetkem. 
 Více na straně 4

Moderní víceúčelový objekt na stadionu se otevírá
Slavnostní otevření víceúčelové-

ho objektu, který vyrostl v místech 
někdejších tribun na Tyršově stadi-
onu, chystají na úterý 26. září místní 
radnice a fi rma Fortex - AGS. Novou 
moderní stavbu s atletickým rozběho-
vým tunelem a zázemím pro sportov-
ce si bude moci veřejnost prohlédnout 
od 15 hodin, o půl hodiny později je 
pak naplánováno slavnostní přestři-

žení pásky. V doprovodném programu 
vystoupí mažoretky Avanti ze Zábřeha 
a Sany 3 ze Šumperka a také tanečnice 
z kroužku Tornádo z DDM U radnice.

Ve stejný den se pak bude páska 
stříhat ještě jednou, a to v severový-
chodním křídle Pavlínina dvora. Pen-
zion G, který zde vybudovalo město, se 
veřejnosti poprvé otevře o den později 
ve středu 27. září. -red-
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Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 14. září 2006 mimo jiné

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření města 
Šumperka k 30. červnu letošního roku s částkami 
241,682 milionu na straně příjmů a 228,824 milionu 
na straně výdajů. Hospodářská činnost „vynesla“ rad-
nici ke stejnému datu 12,204 milionu korun a  vyžádala 
si náklady 3,83 milionu. Na svých účtech mělo město 
k poslednímu červnovému dni 28,247 milionu korun. 
Zastupitelé současně vzali na vědomí výsledky hospo-
daření příspěvkových organizací města k 30. červnu 
2006.

* schválilo patnáctá rozpočtová opatření, jež mimo 
jiné zohledňují daňové příjmy ve výši 3,2 milionu korun 
a osmisettisícový příspěvek společnosti Hokej Šumperk, 
s.r.o. Z investičních akcí se pak v rozpočtových opatře-
ních objevuje 7,8 milionu korun na modernizaci škvá-
rového fotbalového hřiště a 1,2 milionu na výstavbu 
tribuny v areálu šumperských baseballistů v Temenici. 
Posledně zmíněná suma představuje třicetiprocentní 
podíl města, díky němuž získají Kanibalové více než 
dvoumilionovou dotaci přímo ze státního rozpočtu.

* schválilo směnu pozemků mezi městem Šumper-
kem a Jiřím Komárkem z Bohdíkova s tím, že město 
získá více než deset tisíc metrů čtverečních pozemků 
v sousedství šumperského kamenolomu, jež se stanou 
součástí tzv. Příměstského lesa, a Jiří Komárek dostane 
pozemky pod budovami v někdejším statku v Horní 
Temenici. Rozdíl v ceně pozemků ve výši 173 900 uhra-
dí město do třiceti dnů od podpisu směnné smlouvy.

* schválilo prodej pozemků navazujících na areál 
odtahové služby Milanu Dubovskému. Ten chce plochu 
o rozloze zhruba tři tisíce metrů čtverečních využít pro 
své podnikání. V lokalitě by tak měly vzniknout dvě na 
sobě nezávislé odtahové služby.

* schválilo vydání příslibu prodeje pozemkové par-
cely o výměře 1853 m2 v Horní Temenici manželům 
Šimkovým, kteří zde chtějí postavit rodinný dům.

* schválilo realizaci prodeje pozemků o výměře     
717 m2 nedaleko křižovatky ulice Temenické se Šumav-
skou společnosti Klejerad s.r.o., jež zde vybudovala tzv. 
solnou jeskyni a také parkoviště pro klienty tohoto zaří-
zení.

* schválilo požádat stát o bezúplatný převod pozem-
ku pod budovou Mateřské školy při ulici Gen. Krátkého 
a přilehlého nádvoří a také částí pozemků, jež se nachá-
zejí pod komunikacemi u schodů mezi ulicemi U Sana-
toria a Denisovou.

* schválilo uzavření darovací smlouvy mezi městem 

Letem šumperským zastupitelským světem

Budova bývalé mateřské školy na Temenické ulici 
151, jež před svým uzavřením sloužila jako odloučené 
pracoviště „mateřinky“ Veselá školka, má nového maji-
tele. Společnost Šumperská městská realitní ji koupila 
spolu s pozemky od místní radnice za 2,48 milionu 
korun. Prodej schválili na svém zasedání šumperští 
zastupitelé.

Budovu postavenou počátkem minulého století 
a také přilehlou zahradu o rozloze téměř tisíc metrů 
čtverečních nabídlo město k prodeji nejprve za cenu 
3,2 milionu s možností splátkování kupní ceny, jež 
vycházela ze znaleckého posudku. Letos v červnu 
však zastupitelé vzhledem k vysokým investičním 
nákladům na rekonstrukci objektu snížili tuto část-
ku na 2,4 milionu. Z několika zájemců nakonec 
radní vybrali společnost Šumperská městská realit-
ní, jež za zajímavý objekt v Horní Temenici nabíd-
la 2,48 milionu korun s tím, že tuto částku zaplatí       

ihned po podpisu kupní smlouvy. Nový majitel, kte-
rý musí další využití objektu konzultovat s odborem 
strategického rozvoje, územního plánování a inves-
tic a s odborem výstavby, se přitom pustí do oprav 
nejpozději do jednoho roku.

Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům 
možnost pronájmu obecního bytu č. 7, I. kategorie, ve 
2. nadzemním podlaží v Šumperku na Banskobystric-
ké ulici č.o. 43, č.p. 1275. Byt sestává  z 1 pokoje, kuchy-
ně, předsíně, koupelny s WC a sklepa. Způsob vytápění 
- plynové (gamat). Podlahová plocha bytu je 51,72 m². 
Měsíční nájemné činí 1711 Kč a služby spojené s uží-
váním bytu na jednu osobu činí 219 Kč (každá další 
osoba asi 219 Kč).  

Žádost o přidělení výše uvedeného bytu je mož-
no podat na majetkoprávní odbor,  MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1 (budova radnice) písemně volnou for-
mou nejpozději do středy 11. října do 17 hodin. 
K žádosti je nutné doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumperka k přidělová-
ní obecních bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, 

nám. Míru 1, majetkoprávní odbor). Informace ke 
„Směrnici..“ získá každý zájemce na úřední desce 
Městského úřadu Šumperk, na internetových strán-
kách města (www.musumperk.cz), na MěÚ Šum-
perk, nám. Míru 1 (budova radnice) na informacích 
nebo na majetkoprávním odboru, číslo dveří 25, tel.
č. 583 388 575.

Byt č. 7 na Banskobystrické ulici 43 si mohou 
zájemci prohlédnout ve čtvrtek 5. října ve 13.30 
hodin. Výsledky bodového ohodnocení nebudou 
žadatelům zasílány poštou, ale budou k dispozici 
na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP 
po schválení v Radě města letos v listopadu. Žadatel 
s nejvyšším počtem bodů bude po schválení Radou 
města písemně vyzván k uzavření nájemní smlouvy.
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu obecní byt

a Městskou knihovnou Šumperk, jež se týká asi dese-
ti tisíc knižních titulů v hodnotě čtyřiadvaceti tisíc 
korun. Knihy, které pocházejí ze šumperské Pedago-
gické knihovny při škole na Zemědělské ulici, přitom 
daroval městu Olomoucký kraj.

Závěr zářijového zastupitelstva se nesl ve znamení 
emotivní diskuze. Hovořilo se totiž o změnách územního 
plánu, jež se týkají mimo jiné i lokality kolem temenické 
kotelny, která byla v minulosti majetkem společnosti Jeni-
sej export-import a jež se ocitla v dražbě. V ní vydražila 
pozemky o výměře téměř dvanáct a půl tisíce metrů 
čtverečních spolu se stavbami teplická společnost Horo-
va - Immo, s.r.o. Původní majitel se však odvolal, takže 
vlastnictví areálu zatím není převedeno na nového maji-
tele. Ten již vykoupil od soukromníků i pozemky za tzv. 
panelovou cestou mezi ulicemi Prievidzskou a Pod Roz-
hlednou, jež s někdejší „kotelnou“ sousedí a zamýšlí zde 
postavit pro obchodní řetězec Interspar velké nákupní 
centrum a parkoviště. To se ale nelíbí lidem bydlícím 
v okolí, kteří se obávají, že nové obchodní centrum 

Budova někdejší „mateřinky“ má nového majitele

zásadně naruší jejich dosud klidné bydlení i ráz přírod-
ní krajiny.

Podle stávajícího územního plánu je v současné době 
plocha v této části města za tzv. panelovou cestou urče-
na jako obytná zóna, jejíž součástí mohou být i drobné 
stavby občanské vybavenosti, nikoliv však supermarket 
či hypermarket. Budoucí investor proto podal návrh 
na změnu územního plánu z obytné zóny na smíšenou 
plochu pro bydlení a občanskou vybavenost, kterou 
musí zastupitelstvo v říjnu teprve projednat.

„Domníváme se, že cokoliv, co nahradí stávající 
kotelnu, je lepší než její současný stav,“ řekl zástupce 
teplické společnosti Miloslav Uhlíř a dodal, že investor 
chce najít takové technické řešení, které by minimali-
zovalo dopad na okolí. „Tento jednopodlažní objekt 
se dá zahloubit do terénu a počítáme s vybudováním 
protihlukových stěn a přírodního parku,“ uvedl. Pokud 
však podle něj zastupitelé změnu neschválí, společnost 
od svého záměru neupustí a vybuduje pravděpodob-
ně vícepodlažní objekt přímo v areálu kotelny, v němž 
mělo být pouze parkoviště.

„Umístění hypermarketu do obytné zástavby je holý 
nesmysl. Stavba takového rozsahu s sebou nese vel-
kou dopravní zátěž,“ podotkl Petr Horák z občanské-
ho sdružení Senová, které na protest proti plánované 
výstavbě založili občané bydlící v této lokalitě. „V době, 
kdy jsme se rozhodovali, zda zde budeme stavět své 
rodinné domy, jsme byli ujištěni, že v této oblasti se 
počítá jen s bytovou zástavbou. Doufáme, že to tak 
zůstane,“ zdůraznil Horák a dodal, že investor by měl 
najít řešení, jež odpovídá stávajícímu územnímu plánu. 
„Zpočátku si možná nikdo z nás plně neuvědomil veli-
kost záměru investora. Hlavním problémem totiž je, že 
případná výstavba znehodnotí kvalitu bydlení v nedale-
kých rodinných domech a zejména v bytových domech, 
jež zde realizuje fi rma Fortex - AGS,“ doplnil Horáka 
šumperský starosta Zdeněk Brož. Zastupitelé proto 
vzápětí uložili Radě města, aby při posuzování návr-
hu Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru měs-
ta Šumperka přihlédla k námitkám a připomínkám 
občanů, kteří v lokalitě u temenické kotelny bydlí. V té-
to souvislosti doporučili radním, aby v případě patové 
situace vyloučili zmíněnou lokalitu ze schvalování a aby 
zůstala obytnou zónou, jejíž součástí mohou být pouze 
drobné stavby občanské vybavenosti, a nikoliv super-
market. Zpracovala Zuzana Kvapilová

Zastupitelé přihlédnou 
v otázce Intersparu 

k připomínkám občanů
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Jedinečná výstava, jež prezentuje 
období baroka a rokoka jako umělecké-
ho stylu a zároveň seznamuje se skvosty 
regionálního církevního umění, je od  
7. září k vidění ve výstavní síni šumper-
ského Vlastivědného muzea. Navazuje 
přitom na loni zahájený úspěšný pro-
jekt „Ars longa, vita brevis“, jehož cílem 
je ukázat zejména krásu, bohatost a roz-
manitost sakrálního umění a představit 
umělce daného historického období. 

„Na rozdíl od první výstavy, která se 
věnovala památkám gotiky a renesance, 
bylo pro epochu baroka k dispozici vel-
ké množství exponátů, takže výběr byl 
obtížný. Snažili jsme se proto představit 
předměty svým způsobem jedinečné, jež 
přibližují charakter a výraz doby,“ řekla 
během slavnostního zahájení výstavy 
ředitelka šumperského muzea Marie 
Gronychová. Výstava je podle ní rozdě-
lena do pěti tématických částí. K vidění 
tak jsou liturgické náčiní a předmě-
ty, církevní roucha, kostelní mobiliář 
a samozřejmě obrazy. Návštěvníka pak 
nepochybně zaujme dominantní sta-
tuarium, připomínající barokní moro-
vé sloupy, umístěné ve středu výstavní 
síně. Více než stovka vystavených děl 

přitom pochází převážně z kostelů 
okresu Šumperk, expozici pak doplňují 
předměty z muzejních sbírek.

V souvislosti s touto unikátní výsta-
vou přišlo Vlastivědné muzeum se 
zajímavou nabídkou pro školy a hro-
madné výpravy. Vždy od úterý do čtvrt-
ka v době od 9 do 12 hodin zde bude 
zájemce provázet výstavou historička 
Milena Filipová. „Komentovaná pro-
hlídka je vhodná zejména pro vyuču-
jící historie a výtvarné výchovy a trvá 
maximálně pětačtyřicet minut,“ uvedla 
ředitelka muzea a dodala, že prohlídku 
je nutné telefonicky objednat na číslech 
583 214 070 nebo 583 214 908 v době od 
9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin 
v pracovní dny kromě pondělí. V sobo-
tu pak od 9 do 13 hodin a v neděli od 
13.15 do 17 hodin. „Domnívám se, že 
jde o mimořádnou příležitost seznámit 
se s jedinečnými sakrálními umělec-
kými díly baroka a rokoka, kterou by 
si lidé neměli nechat ujít,“ podotkla 
Gronychová a připomněla, že výstava 
Církevní umění baroka a rokoka na 
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 
bude v muzeu k vidění až do 7. prosin-
ce. -zk-

Muzeum láká na skvosty baroka a rokoka

Výstava Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, 
která navazuje na loni zahájený projekt „Ars longa, vita brevis“, jehož cílem je ukázat 
zejména krásu, bohatost a rozmanitost sakrálního umění a představit umělce daného 
historického období, bude v muzeu k vidění až do 7. prosince.  Foto: -zk-

Interaktivní CD-ROM s názvem 
Šumperkem pod křídly prodává od 
minulého týdne šumperská radnice. 
Rozšířila tak svoji nabídku propagač-
ních materiálů, jež jsou k dostání na 
moderních nosičích. Začátkem roku 
přitom již vyšly pod stejným 
názvem hned dvě pub-
likace a neprodejná 
„cédéčka“, která 
slouží městu k pre-
zentaci na veletr-
zích a výstavách 
a také jako dárek 
pro partnery 
a návštěvy. 

Po vydání sto-
šedesátistránkové 
vázané knihy a méně 
obsáhlé brožované 
tzv. image publikace, jež 
pod názvem „Šumperkem pod 
křídly“ spatřily světlo světa začátkem 
roku, se tak dostávají ke slovu moder-
ní nosiče informací. Místní radnice 
totiž vydala pod stejným názvem i CD-
ROMy, jež si od minulého týdne mohou 
zájemci koupit za osmdesát korun. „Ač 
se CD-ROM jmenuje stejně jako kniha 
a brožura, informace v něm uvedené 
jsou mnohem rozsáhlejší,“ vysvětluje 
šumperská koordinátorka cestovního 
ruchu Lenka Tkadlecová. 

Stejně jako v knize jsou i na „cédéč-
ku“ průvodcem diváka dvě poštolky, 
které svým mláďatům hrdě ukazují 
město. Nechybí zde místní parky, ulič-

ky a zákoutí, zajímavosti a fotografi e 
z různých akcí ve městě, krásy přírody 
a památky v okolí a mnohé další. „CD-
ROM je oproti publikacím bohatší 
o fotodokumentaci a především o his-
torická fakta,“ říká koordinátorka ces-

tovního ruchu. Zájemci zde tak 
najdou podrobné dějiny 

Šumperka a Temeni-
ce, seznam čestných 

občanů, šumper-
ských purkmistrů, 
starostů a před-
sedů někdejších 
národních výbo-
rů. „Tyto podrob-
né informace by 

mohli uvítat nejen 
ti, kteří se intenzivně 

zajímají o místní his-
torii, ale všichni, kteří hle-

dají základní všeobecný přehled 
o šumperských zajímavostech. Navíc 
je „cédéčko“ určitě vhodným dárkem 
pro přátele a známé nejen ze Šumperka 
a okolí, ale i vzdálenějších míst,“ soudí 
Tkadlecová.

Interaktivní CD-ROM, který obsa-
huje kromě informací v češtině také tři 
jazykové verze - německou, anglickou 
a polskou, si mohou zájemci za osm-
desát korun koupit v informacích a na 
stanovišti průvodkyň v přízemí histo-
rické budovy radnice na náměstí Míru 
a v Regionálním a městském informač-
ním centru ve Vlastivědném muzeu.

Zuzana Kvapilová

V prodeji je CD-ROM o Šumperku

Rovných devět kandidátek se bude 
v letošních komunálních volbách, jež 
připadají na pátek 20. a sobotu 21. říj-
na, ucházet o přízeň voličů v Šumper-
ku. Jednotlivé politické strany, hnutí 
a sdružení se přitom představí v příš-
tím čísle Zpravodaje, které vychází        
4. října. 

S jedničkou jde do voleb Strana 
zelených, jejímž lídrem je Milan Mátl. 
Dvojka připadla sdružení politické 
strany Nezávislá volba a  nezávislých 
kandidátů v čele se současným staros-
tou Zdeňkem Brožem, trojka mladému 
uskupení Cesta změny s jedničkou na 
kandidátce Terezou Schreiberovou, 
čtyřka pak Občanské demokratické 
straně se stávajícím místostarostou 
Markem Zapletalem jako lídrem. Pět-
ku v záhlaví mají Nezávislí demokraté 
v čele s Miroslavem Horáčkem, šestku 

Komunistická strana Čech a Moravy 
s lídrem Františkem Mertou a sedmič-
ku Sdružení nezávislých kandidátů - Za 
prosperitu Šumperka, kterou vede do 
voleb Alena Šmotková. Osmička zdo-
bí kandidátku České strany sociálně 
demokratické, která zvolila do čela Jana 
Přichystala. Poslední devítku pak přiř-
klo losování KDU-ČSL, kterou vede 
současný místostarosta Petr Suchomel. 

Lidé na Šumpersku navíc nebudou 
letos volit pouze komunální politiky, 
ale rozhodnou rovněž o senátorovi, 
jenž bude v následujících šesti letech 
zastupovat volební okrsek č. 65 v hor-
ní komoře Parlamentu. O přízeň voli-
čů se tak budou ucházet Josef Janíček 
(KSČM), Zdeněk Muroň (ČSSD), sou-
časný senátor Adolf Jílek (KDU - ČSL), 
Jindřich Němčík (Nezávislá volba) 
a Zdeněk Zerzáň (ODS).  -zk-

O přízeň šumperských voličů 
se uchází devět kandidátek

Dražbu naplánoval soud na příští úterý
Soudní dražba movitých věcí, kterou organizuje Okresní soud v Šumperku, 

proběhne v úterý 26. září v deset hodin dopoledne, a to v jednací síni v prvním 
poschodí soudní budovy na ulici M.R. Štefánika, číslo dveří 15. Dražit se bude 
elektronika, výpočetní technika, mobilní telefony, fotoaparáty, kuchyňské spo-
třebiče, jízdní kola, sportovní potřeby, nářadí, nábytek, starožitnosti a podobně. 

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout ve stejný den od 8 do 9.30 
hodin v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (bývalý 
Školský úřad, vchod z Lautnerovy ulice). Seznam dražených věcí obdrží zájemci 
během jejich prohlídky v den dražby. redakce
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Zisk z koncertu darovali 

studenti postiženým chlapcům
 z olšanského ústavu

Třicet tisíc korun, které pomohou mentálně 
postiženým chlapcům z Ústavu sociální péče pro 
mládež v Olšanech, se podařilo „vydělat“ studentům 
šumperské Obchodní akademie. Šestice letošních 
„třeťáků“ ve složení Michal Maršálek coby hlavní 
pořadatel a iniciátor akce, Mirek Ristovský, Lenka 
Hicková, Lucie Heclová, Dana Heclová a Veroni-
ka Reichlová se totiž v rámci evropského projektu 
„Jugend - Schule - Wirtschaft im Dialog“ rozhodla 
prověřit zpracované ekonomické téma v praxi a uspo-
řádala charitativní koncert.

Do zajímavého projektu, na němž se podílí řada 
polských, českých, slovenských, maďarských, slovin-
ských a samozřejmě německých škol, se studenti míst-
ní Obchodní akademie pod vedením Ludmily Divišo-
vé zapojili již před rokem. Hlavním cílem je přitom 
vzájemná výměna studentů, jež vede k překonávání 
zejména jazykových bariér. „Na projektu, jehož český 
název zní „Mládež - škola - hospodářství v dialogu“, 
pracuje již druhým rokem šest skupin. Ty dostaly za 
úkol vybrat si určité ekonomické téma, rozpracovat 
jej a poté aplikovat přímo v praxi,“ vysvětlila vedoucí 
projektu Ludmila Divišová, jež na škole učí němčinu.

Jedna ze skupin letošních „třeťáků“ si přitom vybrala 
téma Integrace postižených dětí do normálního živo-
ta. „Šéf týmu Michal Maršálek bydlí v Olšanech, takže 
výběr vhodného zařízení byl celkem jednoduchý, stej-
ně jako rozhodnutí, že ve prospěch Ústavu uspořádají 
charitativní koncert,“ řekla Divišová. Daleko složitější 
však byla podle ní fáze příprav. Ty se rozeběhly prak-
ticky již letos na jaře, kdy budoucí obchodníci a eko-
nomové začali shánět sponzory, sepisovali darovací 
smlouvy, zajišťovali vystupující kapely, občerstvení 
i pořadatelskou službu. Výsledkem byl zářijový Mini-
festival v bohutínském areálu Pod Zbovou, na který 
si přišlo poslechnout kapely Regres, Menhet a Dying 
Passion na sto padesát lidí. „Po úhradě všech fak-
tur a symbolickém zaplacení účinkujících zůstalo 
v pokladně třicet pět tisíc korun, které minulý čtvr-
tek předali ředitelce Ústavu sociální péče pro mládež 
v Olšanech,“ prozradila vedoucí projektu.

„Jsem na studenty moc pyšná a ráda bych všem, kte-
ří pomohli, poděkovala. Příprava koncertu i samotná 
akce byla hodně náročná,“ podotkla s úsměvem Divi-
šová a prozradila, že úspěch studenty motivoval nato-
lik, že se rozhodli uspořádat pro obyvatele olšanského 
ústavu další akce. -zk-

Radnice dražila již podruhé 
nalezené věci

Již podruhé se letos dražební místnost v sídle společ-
nosti Moravolen Holding na Krátké ulici 2 stala dějiš-
těm aukce, v níž šumperská radnice nabídla zájemcům 
z řad veřejnosti nalezené a odevzdané věci, které se po 
šesti měsících staly městským majetkem. Zatímco při 
březnové premiéře se prodalo pouze sedmnáct z třia-
padesáti věcí uvedených na seznamu, minulou středu 
projevilo čtrnáct dražitelů zájem o dvacet pět položek 
z celkových jednatřiceti. Z prodeje tak radnice získa-
la po odečtení desetiprocentní provize, jež připadá 
dražebníkovi, necelých osm a půl tisíce korun.

„Zákon č. 359/2005 Sb., který řeší mimo jiné i pro-
blematiku ztrát a nálezů, stanoví lhůtu uložení nale-
zené věci na šest měsíců. Pokud o ni neprojeví majitel 
zájem, stává se po půl roce majetkem obce,“ vysvětlil 
tajemník šumperského Městského úřadu Petr Holub. 
Právě předměty, jež měla radnice více než půl roku 
uložené ve skladu na náměstí Republiky, si mohli 
zájemci koupit minulý týden ve veřejné dobrovolné 
dražbě. Na seznamu přitom bylo jednatřicet věcí, počí-
naje plastovým kufříkem a krumpáčem přes kabelku, 
peněženku, cestovní tašky a batohy až po šestnáct jízd-
ních kol. Právě o ně svedli dražitelé již tradičně největ-
ší „bitvu“, cena dvou z nich se tak například vyšplhala 
z tří set padesáti na patnáct set korun. Jednoznačně 
nejúspěšnější byl pak dražitel s číslem čtrnáct. Ten si 
minulou středu odvezl z městského skladu nejen tři 
kola, ale také plastový kufřík, krumpáč, více než stov-
ku brašniček na dětská kola, batoh, karimatku, bundu 
a dvě cestovní tašky. Výhodný nákup ho přitom přišel 
na osmnáct set šedesát korun. -zk-

Památky přilákaly spoustu 
zájemců

Navštívit památky i běžně nepřístupná místa moh-
li druhou zářijovou sobotu milovníci historie. Dveře 
pamětihodností jim otevřely Dny evropského dědic-
tví, jež se pod záštitou Rady Evropy konají v České 
republice již patnáct let. V Šumperku přitom mohli 
zájemci zamířit hned do osmi objektů.

Své dveře otevřel veřejnosti v sobotu 9. září zrekon-
struovaný klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, 
z něhož mohli lidé vzápětí přejít do běžně nepřístup-
ného tzv. Geschaderova domu, dále do nedalekého 
kostela sv. Jana Křtitele a odtud na radnici, z jejíž věže 
se díky slunečnému počasí mohli pokochat nádher-
nou vyhlídkou. 

Skvostné nástropní malby mohli zájemci obdivovat 

v kostelíku sv. Barbory v Jiráskových sadech, řadu zají-
mavostí se pak dozvěděli v bývalém žerotínském zámku 
a především ve Státním okresnímu archivu, jehož pra-
covnice připravily při této příležitosti výstavu. Na své 
si pak zájemci o historii přišli v místním Vlastivědném 
muzeu, kromě stálé expozice zde na ně čekala například 
i mimořádně atraktivní výstava barokního umění. 

„O šumperské památky byl letos velký zájem. Po 
celý den jsem se téměř nezastavil,“ prozradil šumper-
ský historik Drahomír Polách, který provázel návštěv-
níky v kostelíku sv. Barbory. „Potěšitelné je, že zatímco 
v uplynulých letech chodili převážně „skalní“ návštěv-
níci, letos se zde objevila spousta mladých lidí, kteří se 
velmi zajímali o místní historii a památky,“ podotkl 
Polách. -zk-
 

O konzultace s lékaři byl
 v nemocnici velký zájem

Zájem, který předčil očekávání. Tak by se dal struč-
ně charakterizovat Den otevřených dveří, který minu-
lý týden uspořádala v prostorách rehabilitačního 
oddělení šumperská nemocnice. Možnosti zkonzul-

tovat svůj zdravotní stav s lékaři a podstoupit zdar-
ma některá vyšetření využilo ve středu 13. září na tři 
stovky lidí.

„Zájem lidí nás velice mile překvapil. Zatímco loni 
jich přišlo necelých sto padesát, letos to byl dvojnáso-
bek,“ uvedla odborná pracovnice marketingu šumper-
ské nemocnice Markéta Stržínková. Největší zájem byl 
podle ní o vyšetření krevního tlaku, hladiny choleste-
rolu v krvi a měření glykemie. Doslova nával pak byl 
v kožní ambulanci, v níž podstoupilo tzv. plaetysmo-
grafi i dvaačtyřicet žen a dvanáct mužů. „Toto vyšetře-
ní funkce žil na dolních končetinách trvá kolem deseti 
minut a pak je nutná konzultace s lékařem. Ačkoliv 
byla ambulance otevřená až do půl osmé večer, stejně 
se všichni zájemci na řadu nedostali, takže jsme jim 
nabídli vyšetření v běžných ambulantních hodinách,“ 
podotkla Stržínková. Návštěvníci podle ní využili rov-
něž možnosti konzultace v oblasti prevence onemoc-
nění pohybového aparátu, kožních problémů, srdečně 
cévního a urologického onemocnění, léčby chrápání, 
zdravého životního stylu a výživy, absolvovali funkč-
ní vyšetření plic, posezení s psychologem i konzultaci 
s onkologem. „U tří žen z třiadvaceti objevili lékaři 
anomálie v prsu, takže je objednali na podrobnější 
vyšetření. To jen potvrdilo, že pořádání takových akcí 
má velký smysl. Příští rok tak Den otevřených dveří 
určitě zopakujeme,“ slíbila Stržínková. -zk-

Výtěžek z charitativního koncertu, který uspořádali stu-
denti Obchodní akademie, převzala ředitelka Ústavu 
sociální péče pro mládež v Olšanech.            Foto: -hak-

Během Dne otevřených dveří v šumperské nemocnici 
mohli zájemci absolvovat například i funkční vyšetření 
plic.          Foto: -pk-

Jednou z památek, kterou si mohli zájemci v rámci Dnů 
evropského dědictví prohlédnout, byl i kostelík sv. Bar-
bory.          Foto: -pk-
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První říjnovou sobotu proběhne 
v Šumperku již druhý ročník akce 
nazvané „Pochod proti diabetu“. Jeho 
účastníci si budou moci nechat změřit 
hladinu cukru v krvi nejen na začátku 
asi dvanáctikilometrového putování, 
ale také zhruba v jeho polovině, a to 
přímo na rozhledně na Háji.

„Pochod proti diabetu chce nejen 
upozornit na fakt, že touto chorobou 
onemocní každoročně několik desí-
tek tisíc lidí, ale současně i ukázat, 
že pohyb k léčbě a také ke zdravému 
životnímu stylu každého z nás neod-

myslitelně patří,“ říká předsedkyně 
územní organizace Svazu diabeti-
ků při šumperské nemocnici Alena 
Sucháčková. Trasa neobvyklého 
putování, které odstartuje v sobotu 
7. října mezi osmou a desátou dopo-
lední,  podle ní vede od Vily Doris 
na ulici 17. listopadu a jejím cílem 
je rozhledna na Háji. „Lidé si budou 
moci nechat změřit glykemii jak na 
startu, tak i na vlastní rozhledně. Dél-
ka trasy na Háj a zpět je přitom kolem 
dvanácti kilometrů,“ dodává Sucháč-
ková.  -red-

Pochod proti diabetu zavede zájemce na Háj

Šumperský pěvecký sbor Schola od 
sv. Jana Křtitele, pořadatel tradičních 
šumperských mezinárodních festivalů 
duchovní hudby, odjel v sobotu 16. září 
na koncertní zájezd na Ukrajinu, do 
oblasti známé jako Podkarpatská Rus.

Po dosavadních koncertních zájez-
dech sboru směrem na západ a na Slo-
vensko je to naše první zahraniční cesta 
směrem na východ, za hranice bývalého 
Československa. Navštívíme kraj a mís-
ta známá z díla Ivana Olbrachta, kde se 
odehrával příběh Nikoly Šuhaje a Eržiky, 
tedy Koločavu, navštívíme města Koro-
levo, Vinogradovo, Chust, těšíme se na 
nádhernou přírodní scenérii této oblas-
ti a zejména na setkání s místními lid-
mi. Víme, že životní úroveň obyčejných 
lidí, kteří žijí v této oblasti, je mnoho-
násobně nižší než u nás, a proto se od 
počátku snažíme o to, aby naše cesta 
měla i humanitární rozměr, abychom 
přivezli místním lidem pár užitečných 
věcí. Náš sbormistr Vítek Rozehnal tuto 
oblast osobně navštívil, aby zjistil míst-
ní podmínky a potřeby tamních lidí 
a podle toho jsme směřovali naše další 
počínání.

V rámci šumperské římskokatolické 
farnosti jsme uspořádali mimo rámec 
bohoslužeb jednak fi nanční sbírku, 
jednak sbírku zachovalého použitého 
oblečení pro děti i pro dospělé. Výsle-
dek této sbírky nás velice potěšil a jsme 
našim lidem za jejich štědrost vděčni. 
Podařilo se nám totiž vybrat více než 
čtyřiadvacet tisíc korun. Po zakoupe-
ní televizoru, videa a DVD přehráva-
če, čtyř desítek sad pastelek a stejného 
množství vodových barev nám zůstalo 
asi devět tisíc korun, které vezeme jako 
fi nanční dar šumperské farnosti do 
Koroleva a do školy v Koločavě. Kro-
mě toho se nám podařilo nashromáž-
dit neuvěřitelné množství zachova-
lého oblečení, kterým jsme naplnili 
pětapadesát „banánových“ beden, od 
sponzorů jsme dále získali deset beden 
s kancelářským papírem a sedm beden 
s novými pěknými hračkami pro děti. 

Pěvecký sbor Schola se vydal 
na expedici na Ukrajinu

Název Střední škola, Základní ško-
la a Mateřská škola Šumperk zná ve 
městě patrně jen několik málo zasvě-
cených. Zařízení, jehož zřizovatelem 
je Olomoucký kraj, přitom vzniklo 
již loni v červenci sloučením někdejší 
Speciální základní školy pro žáky s více 
vadami a Speciální mateřské školy na 
Třebízského ulici se Zvláštní školou na 
ulici Hanácké. Právě do jejích prostor 
se více než stovka dětí z původní „spe-
ciálky“ přestě-
hovala.

„Důvodem 
sloučení byl 
fakt, že žáků 
z a ř a z e n ý c h 
do programu 
Zvláštní školy 
znatelně ubylo 
a naopak došlo 
k velkému ná-
růstu dětí ve 
škole na Třebízského ulici,“ říká ředi-
telka obou spojených škol Jana Večeřo-
vá a dodává, že součástí integrace bylo 
i sestěhování většiny školáků do upra-
vených školních prostor na Hanácké 
ulici. V budově u Smetanových sadů 
tak zůstala pouze Mateřská škola, do 
níž dochází pět desítek dětí, internát 
pro dojíždějící školáky, přípravné nulté 
ročníky a první třídy a třída základní 
školy pro žáky s lékařskou diagnózou 
autismus. „Zajišťujeme výchovu a vzdě-
lávání pro děti od tří let. Ty mohou 

plynule přejít z mateřinky do nultého 
ročníku, poté do první třídy a absolvo-
vat u nás všech devět ročníků povinné 
školní docházky,“ podotýká ředitelka.

Školní „život“ někdejší „speciálky“ se 
tak od letošního září odehrává v histo-
rickém objektu na Hanácké ulici, kam 
v rámci základní devítileté docházky 
letos nastoupili žáci do druhého až 
sedmého ročníku. „Stinnou stránkou 
je pouze to, že budova má bohužel stá-

le „nálepku“ 
Zvláštní školy. 
Ale ta už patří 
minulos t i , “ 
z d ů r a z ň u -
je Večeřová. 
Nové zařízení 
totiž posky-
tuje vzdělání 
p ř e d e v š í m 
žákům se 
specifickými 

poruchami učení, s vadami řeči, zraku, 
sluchu a různým zdravotním oslabe-
ním. „Základem je pro nás Komen-
ského Škola hrou, přičemž vyučování 
probíhá v blocích v rodinném prostře-
dí bez stresujícího zvonění. Žáci navíc 
pracují na společných projektech, což 
kolektiv hodně stmeluje,“ popisu-
je ředitelka. Výuka přitom podle ní 
vychází z osnov základní školy a učeb-
nic v nich užívaných, žáci tak mohou 
v kterémkoliv ročníku přestoupit do 
klasické školy. -zk-

Školu na Hanácké 
obsadily děti ze „speciálky“

Sociální služby se představí v letním divadle
Plošná prezentace všech poskytovatelů sociálních služeb 

v Šumperku a k tomu navíc bohatý kulturní program - to 
se ve městě dosud neodehrálo. V rámci Komunitního plá-
nování sociálních služeb se pokusíme navázat na letošní 
květnové setkání s veřejností, kde se za bohatého hudeb-
ního doprovodu již několik poskytovate-
lů služeb představilo (Domov důchodců 
Šumperk, Pontis o.p.s., Charita Šumperk, 
SONS Šumperk, občanské sdružení Lano, 
speciální školy Pomněnka a Hanácká aj.). 
Povedlo se nám tehdy spojit závažnost 
otázky sociálních služeb s atraktivní for-
mou a věříme, že se nám minimálně stejně dobře povede 
i nyní na podzim. Tedy podruhé a v širším měřítku: 

úterý 26. září v čase od 10 do 17 hodin v areálu Vily 
Doris u letního divadla.

K příjemné atmosféře jistě přispějí různá hudební 
a taneční vystoupení, hlavním účinkujícím odpolední-
ho programu přitom bude hudební skupina Hight Time. 
Dopolední program pak mohou využít rovněž šumper-
ské střední i základní školy. Občerstvení bude po celý den 
zajišťovat - vzhledem k zaměření na sociální služby „stylo-
vě“ - Armáda spásy a chybět by neměl ani bezplatně nabí-

zený guláš. Průvodci pestrého programu budou osvědčení 
moderátoři Dušan Ščambura a Vladimír T. Gottwald. Počí-
táme sice se slunečným počasím, přesto máme připravenu 
rovněž „mokrou variantu“, a to v podobě vojenských stanů 
zapůjčených ze základny CO Městského úřadu Šumperk.

A proč prezentaci poskytovatelů sociálních 
služeb v Šumperku vlastně organizujeme? 
V prvé řadě je zapojení veřejnosti do spolu-
vytváření sociálního systému služeb hlavním 
smyslem procesu Komunitního plánování. 
A dalším důvodem je pro nás také zjištění 
agentury Sociotrendy, která pro Komunit-

ní plánování provedla na jaře tohoto roku sociologický 
průzkum. Otázky směřovaly na zkušenosti s využíváním 
sociálních služeb, na služby chybějící  a podobně. Jedna 
odpověď nám lidem pohybujícím se v sociální oblasti však 
nebyla příliš příjemná. Občané se opakovaně vyjadřovali 
k nedostatečné informovanosti o nabídce sociálních služeb. 
Potvrzovali tak bohužel známou zkušenost, že informace 
vyhledáváme až tehdy, když sami pomoc aktuálně potřebu-
jeme. To vše jsme měli na paměti při organizování celé akce 
a těšíme se na shledanou.  Vlastimil Štrpka, 

 člen koordinační skupiny Komunitního plánování  

Bylo zřejmé, že takový náklad náš 
autobus nemůže uvézt. Proto jsme se 
spojili s Arcidiecézní charitou Olo-
mouc, která zajistí dopravu převážné 
části objemného nákladu na místo, 
a to v době, kdy tam budeme pobývat.

Věříme, že tyto věci místním lidem 
poslouží a budou pro ně užitečné. Je 
známou skutečností, že naše život-
ní úroveň je v celosvětovém měřítku 
vysoce nadprůměrná. Myslím si, že 
většina z nás cítí přirozenou potřebu 
pomoci tam, kde může a kde ví, že je 
to zapotřebí. O průběhu a zážitcích 
z putování krajem Nikoly Šuhaje vás 
budeme po návratu rádi informovat.
 Petr Suchomel
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Hrubé krystaly soli pocházející z Mrtvého a Rudé-
ho moře a také z lomů v Pákistánu a polské Wieliczce 
obklopují vnitřní prostory nové umělé solné jesky-
ně, kterou začátkem srpna otevřela v Dolní Temenici 
společnost Klejerad. V Olomouckém kraji jde při-
tom o čtvrtou jeskyni tohoto typu. Kromě Šumperka 
ji mohou lidé navštívit pouze v Olomouci, Teplicích 
nad Bečvou a jesenických Priessnitzových lázních.

Objekt solné jeskyně s nepřehlédnutelnou mod-
rou fasádou vyrostl na původně městských pozem-
cích nedaleko křižovatky ulic Temenické a Šumavské 
během necelých čtyř měsíců. „Blahodárné účin-
ky těchto zařízení jsem vyzkoušel na vlastní kůži 
v Německu, Holandsku i Polsku. Ostatně uznáva-
ným léčebným a dezinfekčním prostředím byly sol-
né jeskyně již v antických dobách,“ říká Adolf Klein, 
v jehož hlavě se nápad otevřít takové zařízení v Šum-
perku zrodil. „Celý život jsem jako chirurg pomáhal 
lidem a jeskynní mikroklima patří mezi pomocné 
léčebné formy. Sehnal jsem si proto veškerou potřeb-
nou literaturu a informace a přesvědčil svého zná-
mého, aby se mnou do projektu šel,“ popisuje lékař.

V solné jeskyni je podle Kleina specifi cké mikrokli-
ma vyznačující se vysokou bakteriologickou čistotou, 
záporně ionizovaným vzduchem, značnou vlhkostí 
a teplotou pohybující se mezi dvaceti až pětadvaceti 

stupni Celsia. „Vlhký vzduch je obohacen o přírodní 
minerály a stopové prvky s výskytem jódu, hořčíku, 
sodíku, draslíku, zinku, selenu a dalších, čímž imituje 
prostředí přímořských oblastí či přírodních solných 
komor,“ vysvětluje lékař. Pobyt v jeskyni tak blaho-
dárně působí na horní a dolní cesty dýchací, pomá-
há astmatikům, lidem trpícím chronickou rýmou, 
záněty nosohltanu či bronchitidou, ale také při poru-
chách nervového systému, kožních onemocněních, 
poruchách obranyschopnosti organizmu, zažívacích 
a revmatických potížích, při vysokém krevním tlaku 
a podobně. „V poslední době neustále přibývá dět-
ských alergiků a astmatiků, kterým může tato pomoc-
ná léčebná forma jen prospět a často se pak nemusí 
přistoupit k radikálnímu řešení,“ soudí Klein a dodá-
vá, že pobyt v jeskyni však není vhodný pro akutně 
nemocné. „Stejně tak nejde o jednorázový efekt, ale 
sezení je třeba opakovat,“ připomíná.

A jak taková hodinová terapie v solné jeskyni 
vypadá? Po vstupu do jeskyně je dobré alespoň pět 
minut chodit po krystalech soli na podlaze, neboť tato 
akupresurní masáž chodidel „naladí“ organizmus na 
optimální příjem vysoké koncentrace iontů v ovzduší. 
Poté již následuje odpočinek na polohovacím lehátku 
s dekou za doprovodu relaxační hudby. „Vlastnosti 
jeskyně příznivě působí na náladu, energii, obrany-

schopnost a zdraví, a to jak na děti, tak dospělé i seni-
ory. Právě mezi starší generací je o nové zařízení velký 
zájem,“ říká Klein. -zk-

V Temenici vyrostla o prázdninách solná jeskyně

Josef Šerý si pobyt v jeskyni pochvaloval. „Přivedla mě 
zvědavost, ale určitě si to zopakuji. Při své práci to beru 
hlavně jako relaxaci,“ řekl s úsměvem Šerý, který již 
jednatřicet let pracuje jako fotograf u místní kriminál-
ky.          Foto: -pk-

Podnět k výstavbě původní rozhled-
ny na Háji dal v meziválečné době šum-
perský odbor Klubu československých 
turistů spolu s vojáky místní posádky. 
Přípravné práce začaly v roce 1933 
a 17.6. 1934 byla slavnostně otevřena 
rozhledna, jež nesla jméno Štefánikova. 
Původně lehká dřevěná, později obed-
něná stavba se brzy stala místem neděl-
ních výletů Šumperáků i lákadlem pro 
turisty ze širšího okolí. V době válečné 
byla v rukou německých vojsk a veřej-
nosti nebyla přístupná. Sloužila jako 
protiletecká pozorovatelna. V pová-
lečných letech se pak střídali správci, 
péče o objekt rozhledny upadala a poté, 
když nebyl včas opraven hromosvod, ji 
v padesátých letech zasáhl blesk a vyho-

řela. Brzy se pak objevily plány na zno-
vuobnovení rozhledny. Vzniklo několik 
návrhů na kovovou věž, které se ale 
vzhledem k nedostatku fi nančních pro-
středků nikdy nepodařilo realizovat. 

Po listopadu 1989 se diskuze o obno-
vení rozhledny rozběhly s mnohem vět-
ší intenzitou. Financování její výstavby 
se ujaly obce, na jejichž katastru se Háj 
nachází - Šumperk, Bludov a Ruda nad 
Moravou společně s fi rmami Eurotel 
a Telecom. Autoři  projektu Vladimír 
Malaska a Ivo Barvíř vytvořili moder-
ní objekt, který zvenčí věrně připomí-
ná původní rozhlednu ze třicátých let. 
Výstavbu rozhledny realizovala šum-
perská fi rma GH Construction ve spo-
lupráci s tesárnou Plumlov.

Nová rozhledna na Háji byla otevřena 
28. září 1996. Přístup pro veřejnost má 
na starosti odbor Klubu českých turistů 
Šumperk. Členové KČT zajišťují dob-
rovolnou prací nejen provoz, ale také 
úklid rozhledny a okolí a v neposlední 
řadě společenské akce pro veřejnost. 

Dlouholetou tradici mají především 
Novoroční výstupy na Háj, kterých 
se každoročně účastní kolem tisícov-
ky návštěvníků, v posledních letech 
pak přibyly další akce zejména pro 
děti,  například Velikonoční putování 
za Toulavým Náprstkem nebo Lou-
čení s létem na Háji. Trámové stěny 
rozhledny pravidelně zdobí práce dětí 
z různých výtvarných soutěží, z nichž 
nejrozsáhlejší byly Kapka vody a Můj 
kamarád strom. Tyto soutěže uspořá-
dali a výstavy instalovali studenti Střed-
ní odborné školy Šumperk. V drobné 
minifotogalerii v prvním podlaží před-

stavila své záběry z přírody a cest již 
řada přátel fotografování. 

Během uplynulých deseti let navští-
vily rozhlednu desetitisíce návštěvní-
ků ze Šumperka, celé republiky, řady 
evropských zemí i z jiných kontinentů. 
Vrcholová kniha obsahuje řadu milých 
zápisů, z nichž je znát, že se návštěv-
níkům u nás líbilo a mnozí z nich se 
opakovaně vrací. Řada lidí přichází se 
záznamníkem tematického turistické-
ho odznaku Rozhledník, který získáte 
pouze tak, že navštívíte vytipované roz-
hledny ČR, včetně rozhledny na Háji. 
Možná i toto sběratelství je důvodem 
toho, že se putování po rozhlednách 
stalo docela častou náplní dovolené, 
zaměřené na turistické aktivity. 

Ve snaze podpořit poznání Šumper-
ka a okolí vydal u příležitosti desátého 
výročí otevření rozhledny Klub českých 
turistů Šumperk oblastní turistický 

odznak se záznamníkem Šumpersko. 
K získání odznaku je třeba navštívit 
nejen Háj, ale také obce a zajíma-
vé objekty v okolí. Záznamník je pak 
možno získat na Háji v otevírací době 
rozhledny. 

Rozhledna se stala za dobu své exis-
tence místem setkání lidí s lidmi a lidí 
s přírodou. Obojí je důležité a krásné, 
doufejme, že cíl rozhledu z výšky při-
vede na Háj a do našeho kraje další 
spokojené návštěvníky.
 Zdeňka Daňková, 
 Klub českých turistů Šumperk

Rozhledna na Háji se otevřela před deseti lety

LOUČENÍ S LÉTEM NA HÁJI
10 let otevření rozhledny na Háji

sobota 23. září 2006

Program: 12 hod. na rozhledně 
na Háji - setkání pamětníků, 

výstavka, čtení z vrcholové knihy 
Háje * 12.30 hod. - křtění nového 
oblastního turistického odznaku 

Šumpersko * 13.30 hod. - předání 
cen účastníkům soutěže 

Cestou na Háj
LOUČENÍ S LÉTEM

Výstup rodičů s dětmi na Háj + 
cestou plnění úkolů 

odchod ve 13 - 13.30 hod. od 
„Zelené školy“ na Temenické ul. 

(zastávka MHD č. 1)
Po celý den volný vstup na rozhled-
nu a příležitostné razítko * Od 12 
do 16 hodin lanové aktivity, hry 

a soutěže * Cestou tam nebo zpět 
možnost opékání špekáčků*
V případě deště se nekoná -
informace na místě startu.

Původní rozhledna byla lehká dřevě-
ná stavba. Později se dočkala obednění. 
 Foto: archiv

Novoroční výstup na Háj má dlouhole-
tou tradici.                 Foto: -pk-
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Šumperská radnice pomůže lidem 
zbavit se odpadu, jenž vzniká zejména 

v souvislosti s podzimním 
úklidem zahrad a zele-
ných ploch. Letos pre-
miérově rozmístí hned 
ve třech termínech do 
vytipovaných lokalit 
kontejnery označené 
samolepkou „Zele-

ný odpad“. Do nich by 
měli občané ukládat výhradně 

biologicky rozložitelné produkty 
rostlinného původu. Město tak reaguje 
na zastupitelstvem nedávno schválenou 
vyhlášku č. 2/2006, která zakazuje spalo-
vání rostlinných materiálů v otevřených 
ohništích, zahradních krbech nebo ote-
vřených grilovacích zařízeních.

„Cílem vyhlášky je zlepšit kvalitu 
ovzduší v Šumperku. Na druhou stra-
nu vyvolává zákaz spalování rostlin-
ných materiálů otázku, kam s ním,“ 
říká Vladimír Hošek z oddělení odpadu 
a ovzduší odboru 
životního prostředí 
Městského úřadu 
a dodává, že ideální 
je samozřejmě domá-

cí kompostování. „Ti, kteří jsou zvyklí 
doma kompostovat, by neměli měnit 
své návyky a v této činnosti pokračo-
vat. Získávají tak kvalitní hnojivo pro 
půdu,“ zdůrazňuje Hošek. Pokud však 
občané nemají pro kompostování vhod-
né podmínky, mohou podle něj letos 
poprvé využít zajímavé nabídky míst-
ní radnice. Ta po tři podzimní víkendy 
rozmístí hned v několika lokalitách 
devět speciálních kontejnerů, do 
kterých budou moci lidé dávat 
biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad, sadů 
a zelených ploch. „Jde 
zejména o trávu, seno, 

slámu, listí, jehličí, piliny, plevel, zbyt-
ky rostlin a také o odpad vzniklý při 
prořezu stromů,“ vysvětluje pracovník 
odboru životního prostředí a zdůrazňu-
je, že právě prořezy stromů či likvidaci 
keřů si mohou občané naplánovat na 
konkrétní víkend, kdy se budou v dané 
lokalitě nacházet kontejnery. Půjde při-
tom o poslední zářijový a říjnový víkend 

a také o druhý víkend v listopadu. 
„Jde o určitý pokus. Pokud totiž 
bude tento odpad znečištěný, 

a tedy nevhodný ke kom-
postování, příští rok tuto 
akci již s velkou pravdě-
podobností nezopakuje-

me,“ přiznává Hošek. 
Sběr biologicky rozložitel-

ného odpadu přitom není 
v Šumperku úplnou novinkou. 
Již před rokem se v lokalitě při 
Zábřežské ulici s převažující 
rodinnou zástavbou objevilo 
„na zkoušku“ dvaapadesát 
speciálních hnědých 
nádob umož-
ňujících 
p ř í s t u p 
vzduchu, 
jež jsou označeny samo- l e p -
kou „Zelený odpad“. „Zkušební roční 
provoz ukázal, že lidé tuto službu víta-
jí. Problematické je pouze odhadnout 
četnost svozu. Pokud se totiž zejména 
v zimních měsících s nádobou delší 
dobu nemanipuluje, odpad v ní je prak-
ticky nekompostovatelný,“ podotýká 
Hošek, podle něhož rozšíření této služ-
by do ostatních částí města zatím brání 
vysoké náklady. Biologicky rozložitelné-
ho odpadu se ale mohou občané zbavit 
i přímo ve sběrném dvoře na Anglické 
ulici. -zk-

Ve městě se objeví kontejnery na zelený odpad

Vážení čtenáři, v tomto a příštích číslech vydání Šumperského zpravodaje chceme poněkud netradiční formou obrátit vaši 
pozornost na možnost kompostování rostlinných materiálů.

Na území města Šumperka je spalování rostlinných materiálů  zakázáno. Rostlinný materiál lze mimo kompostování také uložit 
do speciálních kontejnerů, které budou v nejbližších týdnech rozmístěny ve vybraných částech města (viz. článek a mapa v tomto 
čísle Zpravodaje). Během celého roku pak lze biologicky rozložitelný odpad odkládat na Sběrném dvoře, který se nachází na Ang-
lické ulici č. 1 v Šumperku. Provozní doba Sběrného dvora je: pondělí - pátek 8 - 12 hod. a 13 - 17 hod., sobota 8 - 12 hod.

 Renata Křížová, oddělení ovzduší a odpadů odboru životního prostředí MěÚ Šumperk

Do kontejneru 
s označením 
„Zelený odpad“ patří:

zahradní odpad - tráva, rostliny, 
seno, jehličí, piliny, třísky, prořez 
stromů a keřů

Odpad nelze ukládat ke kontej-
neru! V případě nedostatečné kapa-
city je třeba informovat V. Hoška 
z oddělení odpadu a ovzduší odbo-
ru životního prostředí Městského 
úřadu, tel.č. 583 388 233.

Do kontejneru 
s označením 
„Zelený odpad“ nepatří:

- odpad živočišného původu: mrt-
vá zvířata, kosti, kůže, zbytky masa, 
jiné živočišné tkáně
- tekuté nebo kašovité organické 
odpady
- odpad v obalech: igelitové pytle, 
konzervy, zavařovací sklenice apod.
- jiné než biologicky rozložitelné 
odpady (sklo, kovy, plasty, stavební 
odpad, jiné předměty apod.)

Sběr objemného odpadu 
proběhne v Šumperku 
od 6. do 24. října! 

První kontejnery se na veřejných 
prostranstvích objeví v jižní části 

města. Podrobnou barevnou mapu 
s daty a lokalitami najdete v příštím 

čísle Šumperského zpravodaje, 
který vychází ve středu 4. října!

!
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Rada města Šumperka pracovala po 
celé volební období s tímto dokumen-
tem, průběžně sledovala stav plnění. 
Mnohé body se staly součástí „Strate-
gického plánu rozvoje města“. Na závěr 
volebního období cítíme povinnost 
složit účty všem, kteří přišli k volbám 
v roce 2002. Rada města zdůrazňuje, 
že k plnění pomohla výraznou měrou 
spolupráce Rady a Zastupitelstva, která 
se především v posledních dvou letech 
vyznačovala vysokou věcností a sna-
hou o společné dosažení co nejlepších 
výsledků.

Finance
Zdravé fi nance byly jasnou priori-

tou Rady po celé období. Hospodaření 
města končilo každoročně přebytkem, 
který byl v následujícím roce zapojen 
do investiční části rozpočtu. Podařilo 
se udržet v rozumných mezích provoz-
ní výdaje, a v posledních dvou letech 
tak investovat rekordní částky. 

Podařilo se získat významné zdroje 
z fondů EU a také ze státních fondů. 
Bez problémů byla splacena většina 
starších úvěrů. V letošním roce byl při-
jat úvěr ve výši 70 mil. Kč na investiční 
akce, který je možné v příštích letech 
bezproblémově splácet.

Investice
V této oblasti byly všechny body 

nejen splněny, ale i překročeny, 
např. výstavba kanalizace a vodovo-
du v Temenici bude v letošním roce 
dokončena. Podařilo se realizovat 
mnoho dalších významných investič-
ních akcí - tribuny na Tyršově stadio-
nu a další sportovní plochy, Komunitní 
centrum pro využití volného času na 
ul. Komenského, rekonstrukce seve-
rovýchodního křídla muzea na kva-
litní penzion, městskou galerii a nové 
informační centrum a další menší 
akce. Město významným způsobem 
spolufi nancuje rekonstrukci kanali-
zace ve východní části města, která je 
fi nancována z fondu soudržnosti EU 
a kterou zajišťuje jako investor společ-
nost Vodohospodářská zařízení, a.s.

Školství
Stabilizovala se síť základních 

a mateřských škol ve městě. Podařilo se 
udržet nabídku středoškolského vzdě-
lání a výrazně rozšířit nabídku vzdě-
lání vysokoškolského. Ve spolupráci 
s VŠB TU Ostrava je možné v Šum-
perku v Centru bakalářských studií 
studovat tři strojírenské obory v denní 
a kombinované formě a od letošního 
roku i ekonomiku kombinovanou for-
mou. Město zvýšilo podporu i jiným 
zřizovatelům základních škol a byly 
vyřešeny majetkové vztahy.

Kultura
Nabídka kulturních programů v Šum-

perku se rozšířila. Kromě hlavních pilí-
řů šumperské kultury - Divadla, Domu 
kultury, kina Oko a Městské knihov-
ny podporuje město i aktivity dalších  
pořadatelů kulturních akcí. Šumperk 
je místem významných  festivalů, jejich 
počet i význam se stále zvyšuje (varhan-
ní hudba, Město čte knihu). V rámci 
grantového systému města na podporu 
kulturních aktivit se každým rokem roz-
děluje významná částka.

Tělovýchova, sport,

 volný čas
Hlavní městské sportoviště - Tyršův 

stadion se postupně mění v důstojný 
sportovní areál třetího tisíciletí. Letos 
bude dokončena tribuna se sociálním 
zařízením a hřiště na kopanou s umě-
lým povrchem. Byly vybudovány teni-
sové kurty jako zázemí hotelu Sport, 
které slouží i veřejnosti. Byla podpoře-
na výstavba baseballového hřiště a letos 
bude vybudována první část tribuny.

Byl vypracován systém podpory prá-
ce s dětmi a mládeží a grantový systém, 
který pomáhá při pořádání jednotli-
vých významných akcí.

Byla vybudována hřiště s umělým 
povrchem na sídlištích (Evaldova, 
Finská, Jugoslávská). V letošním roce 
bude vybudováno nové dětské hřiště ve 
Smetanových sadech.

Významně byl podpořen šumperský 
hokej jako nejnavštěvovanější sportov-
ní aktivita ve městě i regionu.

Bydlení
V oblasti bydlení nebyl splněn bod, 

ve kterém se zavazujeme k systému půj-
ček z městského Fondu rozvoje bydlení. 
Důvodem bylo to, že na volném trhu 
a ze strany státu byla tak velká nabídka 
za rozumné úrokové sazby, že jsme se 
rozhodli od tohoto bodu upustit. Urči-
té dluhy také cítíme v přípravě ploch 
pro výstavbu rodinných domů. Na ten-
to bod se bude třeba  výrazně zaměřit 
v následujícím období.

Ostatní body byly splněny. V letoš-
ním roce bude učiněn první krok k revi-
talizaci panelových sídlišť zahájením 
investiční akce na ulici Prievidzské.

Podnikání
Ve spolupráci s městem vyrostly 

v průmyslové zóně další tři význam-
né investice. SHM - PIVOT, NUGET 
a SPIKAS. Všichni investoři mají 
významnou vazbu na město a těmito 
investicemi rozvinuli své dosavadní 
aktivity. Jde tedy o významnou pod-
poru „domácích“ investorů. Investiční 
aktivita města měla významný vliv na 

zaměstnanost ve stavebních fi rmách ve 
městě i regionu a na jejich ekonomic-
kou bilanci.

Doprava
Přes veškeré úsilí se prozatím nepo-

dařilo významně urychlit výstavbu 
čtyřproudé komunikace Šumperk 
- Mohelnice. Přesto byl uveden do 
provozu obchvat Postřelmova a letos 
je zahájen „malý obchvat Rájce“. Byla 
vybudována ulice Havlíčkova, včetně 
světelného řízení a kruhového objez-
du. V letošním roce budou defi nitiv-
ně upraveny povrchy komunikací po 
rekonstrukci vodovodů a kanalizací 
(U Sanatoria, Denisova, Riegrova, Boh-
díkovská). Pokračovat se bude v rekon-
strukci ulice Temenické.

Byl vybudován nový kruhový objezd 
na ulici Jesenické pro zlepšení dopravní 
obsluhy nově vybudované průmyslové 
zóny.

Bezpečnost
V oblasti bezpečnosti byl kladen 

velký důraz na prevenci a spolupráci 
všech složek Integrovaného záchranné-
ho systému s veřejností. Městská poli-
cie nadále plní program prevence kri-
minality (dnes nazvaný „Partnerství“), 
spolupracuje se státní policií i s veřej-
ností s cílem udržet pořádek ve městě  
a potlačovat co nejvíce negativní jevy.

Zdravotnictví 

a sociální služby
Nejtěžším úkolem bylo vyřešení pro-

blematiky nemocnice. To se podařilo za 
spolupráce města, Olomouckého kraje 
a nového vlastníka a provozovatele.

Podařilo se zprovoznit stacionář 
a další dům s pečovatelskou službou 
pro starší občany na Bohdíkovské ulici.

Do provozu byl uveden objekt chrá-
něného bydlení s osmi byty pro mentál-
ně postižené občany v Temenici.

Podařilo se též rozvinout činnost 
protidrogové poradny.

Současný systém sociální péče 
v Šumperku je předmětem zájmu mno-
ha jiných města a je svým způsobem 
ojedinělý. Bohužel se nepodařilo najít 
spolufi nancování léčebny pro dlouho-
době nemocné občany, kteří potřebují 
trvalou péči.

Komunikace s občany, 

městský úřad
Byla dokončena přístavba budovy 

úřadu na Rooseveltově ulici z důvodu 
lepší dostupnosti většiny agend pro 
občany a vytvoření důstojného prostře-
dí pro jejich vyřizování.

RM se pravidelně zabývala hodno-

cením počtu pracovníků úřadu, byl 
vypracován audit nezávislou fi rmou.

RM vydávala informační čtrnácti-
denník Šumperský zpravodaj (dříve 
Horizont) a 1x za měsíc Kulturní život 
Šumperka.

Byly organizovány schůzky s občany 
na aktuální témata (rekonstrukce kana-
lizací, postup prací v Temenici  atd.)

Cestovní ruch
RM se trvale snaží o to, aby vzhled 

města byl atraktivní pro obyvatele 
i turisty. Před otevřením je nové infor-
mační centrum v budově Vlastivědného 
muzea. V rámci rekonstrukce severního 
křídla muzea byl vybudován tříhvězdič-
kový penzion s kapacitou 30 míst. Byla 
vydána reprezentativní publikace o měs-
tě a množství dalších zajímavých propa-
gačních materiálů pro turisty, cyklisty 
i další návštěvníky města a regionu.

RM spolupracuje na rozvoji turistic-
kého ruchu se Sdružením cestovního 
ruchu Šumperk - Jeseníky. Byla zpřístup-
něna radniční věž jako součást prohlíd-
kových okruhů po památkách města.

Zahraniční spolupráce
Rozvíjí se spolupráce se všemi zahra-

ničními partnery. Nejintenzivnější 
kontakty máme v posledních letech 
s městy Bad Hersfeld, Nysa a Prievid-
za. Pokračují ale i kontakty s městy 
Maarssen a Ebreichsdorf. Pokračují 
kontakty s okresem Würzburg v rámci 
partnerství Olomouckého kraje s tímto 
regionem. Zaměřujeme se především 
na výměnné pobyty mládeže a také na 
kontakty v oblasti sportu a kultury. 

Životní prostředí
Během posledního volebního obdo-

bí se podařilo čtyřnásobně zvýšit objem 
separovaného odpadu na každého 
občana města. 

Zvýšila se četnost údržby městské 
zeleně, travnaté porosty se sekají častěji 
i v okrajových částech města.

Město podpořilo projekty zaměřené 
na osvětu v ekologické oblasti.

 Rada města Šumperka

Plnění programového prohlášení Rady města 2002 - 2006 

Městská knihovna 
Šumperk srdečně zve na

„Čteme si… 
pohádky s babičkou“ 

v úterý 26. září od 17 hodin 
v půjčovně pro mládež knihovny 

na ulici 17. listopadu.

Klub podvečerního čtení: 
Z čajové konvičky pohádkové babičky

ve čtvrtek 5. října od 17 hod. 
v knihovně Sever na Temenické 5.

Součástí  každého klubového setkání  
bude soutěž Literární perličky.
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Každý pátek a sobota  Rubi 90,0 FM Night Fever
ve 21 hodin v D 123
21.9. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd 
 se skupinou
24.9. v 19.30 hodin IV. Mezinárodní dny varhanní hudby 
v kostele sv. Jana Křtitele - Radim Diviš
27.9. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Gambrinus Party: Děda Mládek Illegal
 Band + Lucie Revival + Nirvana Revival 
 Band + Zlatý Voči Roxette Revival
27.9. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Význam relaxace pro citový rozvoj
 a duševní zdraví dítěte
1.10. v 15 hodin ve velkém sále DK  Káťa a Škubánek  Pohádka
6.10. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Mezinárodní slet bubeníků
8.10. v 10 hodin ve velkém sále DK   Františkovo čarování s Majdou
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 Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, 
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu Ars longa, 
 vita brevis potrvá do 7. prosince. 
Galerie Václava Hollara Jaroslav Jelínek - Sama v moři 
 Výstava potrvá do 5. listopadu.
Rytířský sál Dánské umělecké setkání 
 Výstava potrvá do 12. října. 
 Houby v muzeu 
 Pravidelná výstava živých hub 21. - 22. září.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel Cyril Urban - výběr z díla 
Koncerty a akce v kostele:  28.9. - Den vzniku českého státu - vstup zdarma

Čtvrtek 28. září od 9 do 17 hodin 
Den vzniku českého státu - vstup zdarma

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je ote-
vřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.

FILMY
Kino Oko
20.9. jen v 17.30 hodin  Účastnící zájezdu, ČR
20.9. jen ve 20 hodin  Krajina přílivu, VB, Kanada  Artvečer
21.-22.9. jen v 16 hodin  Auta, USA  Hrajeme pro děti
21.-22.9. jen v 18 hodin  Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, USA
21.-22.9. jen ve 20.30 hodin  Miami Vice, USA
23.-24.9. jen v 15 hodin  Auta, USA  Hrajeme pro děti
23.-24.9. jen v 17 hodin  Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, USA
23.-24.9. jen v 19.45 hodin  Miami Vice, USA
25.-26.9. jen v 18 hodin  Tommyho peklo, Norsko 
 Současná evropská kinematografi e
25.-26.9. ve 20 hodin  Miami Vice, USA
27.9. jen v 17.30 hodin  Miami Vice, USA
27.9. jen ve 20 hodin  Amarcord, Itálie, Francie  Artvečer
28.9.-4.10. jen v 16.30 hodin  Mravenčí polepšovna, USA  Hrajeme pro děti
28.9.-4.10. v 18.15 a ve 20 hodin  Prachy dělaj člověka, ČR
5.-8.10. jen v 18 hodin  Let´s Dance, USA
5.-8.10. jen ve 20 hodin  Kráska v nesnázích, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
21.9. v 19 hodin v D 123  Samaritánka Korea 2004
28.9. v 19 hodin v D 123  Capote, USA, Kanada 2005
5.10. v 19 hodin v D 123  Bezesné noci ČR 2003
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz,www.spkakce.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
21.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
3.10. od 16 hodin  Klub fi latelistů 
5.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
a od 14.30 do 17.15 hod. 
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod.   Plavání batolat - začátečníci
na krytém bazéně v Zábřeze
Každou středu od 16.45 hod.  Plavání batolat - pokročilí
na krytém bazéně v Zábřeze
Každý čtvrtek a pátek  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
vždy od 9.30 hodin
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

DŮM KULTURY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
29.9. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr
5.10. od 16 hodin  Krásy a kulturní památky Mexika
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

VILA DORIS
21.9. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 Lekce „Texty v PC
23.9. od 10 hodin  Cannibals Šumperk - Skokani Olomouc
na baseballovém hřišti Utkání mladších kadetů
23.9. ve 13 - 13.30 hodin odchod  Loučení s létem
od „Zelené školy“ v Temenici
25.9. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006
 Lekce „Internet a e-mail“
27.9. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové gramotnosti 2006 
 Lekce „Sám sobě úředníkem“
2.10. od 16 hodin v učebně VT Národní program počítačové gramotnosti 2006
 Lekce „Jak na PC“
5.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006
 Lekce „Texty v PC
5.-7.10. vždy od 8 do 18 hodin  Ptačí festival   Ukázky odchytu a kroužkování ptáků 
na Třemešských rybnících
9.10. od 16 hodin v učebně VT  Národní program počítačové gramotnosti 2006
 Lekce „Internet a e-mail“
Bližší info: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, www.doris.cz

DDM U RADNICE
4.10. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis  Pro děti od 9 let
v kasárnách
4.10. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Karomail + malování na sklo
7.10. od 13 hodin v DDM  Žijeme na jedné planetě - Světový den
 zvířat nejen pro  děti a mládež 
 Vstup - pamlsek pro zvířata (starý chléb, 
 piškoty)
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, 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 - 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)

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

20.9. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Orlová
28.9. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Blansko
4.10. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Hodonín
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VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Petr Zinke - „Oči vlčí“ (kontaktní fotografi e) 
 Výstava potrvá do 1. října.
 Tomáš Švéda - V záři barev (malba) 
 Výstava, která bude zahájena 4.10. v 18 hodin, 
 potrvá do 29.10.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Děti z druhé polokoule 
 Výstava potrvá do 9. listopadu.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Divadlo Šumperk Zdeňka Rambousková - „Letní imprese“ 
 Výstava potrvá do 10. listopadu.

H-CLUB
22.9.  Zvěřinové hody s kandidátem 
 do senátu Zdeňkem Muroněm
27.9.  3. Vodácký bál  Hraje Větrolam
6.10.  Slza  Country kapela Zábřeh
7.10. v 19 hodin  Spievanky  Ženský sbor Piešťany
Bližší informace: www.h-club.cz

DIVADLO ŠUMPERK
23.9. v 19.30 hodin  Hello, Dolly  B, VK, X    
4.10. v 17 hodin  Hello, Dolly  VK
8.10. v 19.30 hodin  6. Jazzový podvečer - 100. výročí J. Ježka 
 s L. Kerndlem a Teens Jazz Bandem Velké Losiny  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

Blížící se víkend bude na Šumper-
sku patřit adrenalinovému sportu, a to 
horským kolům. Na Rapotínskou stráň 
u Šumperka se v sobotu 23. a v neděli 
24. září sjedou hvězdy 
českého fourcrossu.

Four Cross neboli 
4X je nejmladší dis-
ciplínou MTB - aktu-
álně mezinárodně 
nejúspěšnější cyklis-
tické odvětví v rámci 
ofi ciálních struktur 
Českého svazu cyk-
listiky. V sobotu 23. 
září se přitom poje-
de fi nálový závod 
ze série Hobby Cup 
2006 a o den později 
se představí nejlepší 
jezdci v závodě o titul 
Mistra České republiky. Účast přislíbil 
mimo jiné i dvojnásobný vítěz světo-
vého poháru a úřadující mistr světa 
Michal Prokop, olomoucký Kamil Ta-

tarkovič a nestárnoucí Michal Maroši. 
Z domácích borců nastoupí například 
Jaroslav Peškar a Marek Černý.

Po oba dny nebude chybět ani kul-
tura. V sobotu 
od sedmé večerní 
zahrají pražská 
macho-metalová 
skupina Status 
Praesents, šum-
perský hip-hopový 
Pán a Pán a hard-
corový Tainted. 
Během nedělního 
závodu pak pro-
běhne poslední 
závod ze série Dirt 
Mountain bike 
Jam 2006, v němž 
diváci spatří tako-
vé kousky, jako 

jsou backfl ipy, 360 či suicide v podání 
nejlepších českých skokanů. Závody 
začínají po oba dny vždy ve 12 hodin 
kvalifi kací, vstup je zdarma.  -mč-

Na Rapotínské stráni 
se o víkendu jedou horská kola

Zajímavou akci nazvanou Týden 
pro duševní zdraví pořádá v Šumperku 
začátkem října místní Poradna zdraví, 
jež je součástí Zdravotního ústavu se 
sídlem v Olomouci. Smyslem osvětové-
ho a kulturního projektu, který probíhá 
v podzimních měsících v mnoha měs-
tech v celé republice, je přitom informo-
vat veřejnost o problematice duševního 
zdraví a také o aktivitách organizací 
zaměřených na tuto oblast.

V Olomouckém kraji bude Týden 
pro duševní zdraví probíhat od pondělí 
9. do neděle 15. října. Kromě Olomou-
ce, Prostějova a Přerova se letos poprvé 
k této aktivitě připojí i Šumperk a místní 
Poradna zdraví nabídne zájemcům hned 
tři zajímavé akce.

V pondělí 9. října bude v jižním křídle 

Domu kultury zahájena autorská výsta-
va fotografi í Lukáše Horkého nazvaná 
Mentální anorexie a bulimie - dvě hlu-
boké propasti. Výstava, která potrvá 
až do konce října, bude přístupná den-
ně od 8 do 17 hodin a v souvislosti s ní 
mohou zejména školy využít nabídky 
přednášek na téma „anorexie a bulimie“, 
jež lze domluvit telefonicky na číslech 
583 300 455, 583 219 518 a 732 960 137. 
Úterý 10. a středa 11. října se pak ponesou 
ve znamení Relaxace zdarma. Po oba dny 
vždy od 8 do 16 hodin si mohou zájemci 
v sídle Poradny zdraví ve Vikýřovicích 
(Ke Splavu 318) zdarma vyzkoušet nácvik 
relaxačních technik i samotnou relaxaci, 
a to na základě telefonického objednání 
na číslech 583 300 455, 583 219 518 nebo 
732 960 137. -red-

Týden pro duševní zdraví se nese 
ve znamení výstavy a relaxace

Městská policie Šumperk 
oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa 

Požadavky: věk nad 21 let * státní občanství ČR * bezúhonnost a spolehlivost 
* dobrý zdravotní stav * tělesná a duševní způsobilost * řidičský průkaz sk. B * 
zbrojní průkaz sk. D vítán * ukončené střední odborné vzdělání s maturitou

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

datum a podpis
K přihlášce přiložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším 

dosaženém vzdělání.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, 5. platová třída a po získání 

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu 
povinností a oprávnění podle zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii  
6. platová třída, dle nař. vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech 

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

1.11. 2006. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk k rukám ředitele MP Ing. Zdeňka Dočekala 
nejpozději do 29.9. 2006. Informace k pozici podá Ing. Josef Mikulec, 

zástupce ředitele MP, tel.: 583 388 103.

strážníka Městské policie v Šumperku

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

referenta na  oddělení interního auditu a kontroly 
Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), způsobilost k právním úkonům, 
ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání - 

bakalářský studijní program (VŠ - Bc.)
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * 

občanská a morální bezúhonnost
* znalost práce na PC * znalost právních předpisů a norem vztahujících k oblasti 
fi nanční kontroly a účetnictví * praxe v oboru účetnictví výhodou * 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 - originál (ne starší než              

3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: výkon fi nanční kontroly
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 
č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací, v platném znění. Nástup od 1.1.2007. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 

Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději 

do pondělí 9.10.2006.  Informace k pozici podá  Ing. Marcela Adámková, 
vedoucí oddělení interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, Šumperk, 

tel. 583 388 636. Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ 
Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

Městský úřad Šumperk oznamuje
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