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Tip na výlet: Z Koutů 
přes Dlouhé Stráně 

a Skřítek  do Šumperka

Náročná trasa jižní částí Hrubého 
Jeseníku s velkým převýšením, vhodná 
pro horská, trekkingová i silniční kola, 
dlouhá 47 km, procházející unikátním 
areálem přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně.

Ze Šumperka jedeme vlakem do 
Koutů nad Desnou. Po hlavní silnici 
směr Jeseník dojedeme k rozcestí Kouty 
n/D. most, kde odbočíme vpravo a po 
silnici stoupáme k rozcestí Pod Medvědí 
horou, pokračujeme údolím ke křižo-
vatce, odbočíme vlevo a prudkým stou-
páním dosáhneme hráze dolní nádrže 
elektrárny. Po jejím břehu jedeme k mos-
tu, za ním silnice prudce vystoupá kolem 
rozcestí U Kamenné chaty až k ostré 
zatáčce Pod Zámčiskem, kde odbočíme 
doprava, stoupáme k rozcestí Pod horní 
nádrží a pokračujeme vlevo po silnici 
k závoře u horní nádrže elektrárny. 

Od horní nádrže odbočíme vlevo na 
nejprve panelovou, později šotolinovou 
cestu. Obtočíme vrchol Vřesníku a sjíž-
díme svahy Homole k rozcestí Branka. 
Zde začíná asfaltová silnice, která nás 
dovede do údolí Merty. Na křižovatce 
silniček Pod Zadním Hutiskem odbo-
číme vlevo a stoupáme úbočím Špičáku 
a Kočičí skalky, po čtyřech a půl kilome-
trech sjíždíme k silnici do Klepáčova.

Po silnici vlevo vyjedeme k motorestu 
Skřítek. Pokračujeme asi sedm set met-
rů a zabočíme vpravo na lesní silničku. 
Zelená turistická značka nás dovede ko-
lem skalního útvaru Krtinec k rozcestí 
Hvězda. Pokračujeme sjezdem k vyho-
řelé chatě Traťovka. Na křižovatce od-
bočíme vlevo a po silnici sjíždíme přes 
Hraběšice okolo vodní nádrže Krásné 
a letiště na okraj Šumperka. 

 Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 2004

Výhled od horní nádrže elektrárny 
Dlouhé Stráně.  Foto: -zk-

Sedmé Klášterní hudební slavnosti v červenci vyvrcholí

Sedmý ročník Klášterních hudebních 
slavností pokračuje v červenci hned 
několika koncerty. V těchto dnech zde 
v jejich rámci koncertuje světoznámá 
česká houslistka Gabriela Demeterová, 
která je patronkou festivalu. Ve čtvrtek 
4. července pak přivítá festival první za-
hraniční hosty.

„Gabriela Demeterová vystoupí dnes 
v mohelnickém kostele sv. T. Becketa 
a zítra v sále KKC v Rapotíně. Se svým 
souborem Collegium Gabriely Deme-
terové nabídne posluchačům program 
nazvaný Andělé a démoni v hudbě,“ 
říká tvůrce Klášterních hudebních slav-
ností Roman Janků. Vzápětí podotýká, 
že ve čtvrtek 4. července přivítá festival 
první zahraniční hosty. Na koncertě 
v kapli v Jeseníku vystoupí současné 
nejlepší slovenské smyčcové Moyzeso-
vo kvarteto. Soubor zahraje od sedmé 
podvečerní skladby L. van Beethovena, 
L. Burlase a A. Dvořáka. V neděli 7. čer-
vence pak bude poutní kostel v Hedeči 
u Králík od 15 hodin hostit Poznaňský 
chlapecký sbor z Polska. „Jeden z nej-
lepších pěveckých sborů Evropy přive-
ze skladby starých evropských mistrů, 
stejně jako novější duchovní skladby,“ 
podotýká intendant festivalu. 

V šumperském klášterním koste-
le vystoupí v pondělí 8. července od 
20 hodin maďarská varhanice Katalin 
Mali. Pro milovníky tohoto nástroje 
si umělkyně připravila program s díly 
J.S. Bacha, J.J. Frobergera, G. Fresco-

baldiho, W.A. Mozarta, Z. Kodalyho 
a dalších. 

Zámecké dostaveníčko je podtitul 
koncertu, jenž je naplánován na úterý 
9. července na zámku v Bludově. Od 
19 hodin budou znít jeho koncertním 
sálem „Sbírky smíšených klavírních 
a zpěvních skladeb pro zkušené a ne-
zkušené hráče“ v podání cembalistky 
Edity Keglerové a sopranistky Ivany 
Bilej Broukové. O dva dny později, ve 
čtvrtek 11. července, nabídne barok-
ní hudbu osvěžující soubor Barocco 
Sempre Giovane. Po celém světě zná-
mé Čtvero ročních dob A. Vivaldiho 
zazní od 19 hodin v kulturním domě 
v Loučné. 

Tečkou za letošním ročníkem Klášter-
ních hudebních slavností bude koncert 

v neděli 14. července v klášterním koste-
le v Šumperku. Requiem W.A. Mozarta 
je skladatelovou poslední a nedokon-
čenou skladbou. „Současně zazní také 
Requiem českého skladatele Jana Zacha, 
od jehož narození si letos připomíná-
me tři sta let,“ prozrazuje Janků. Obě 
skladby uvedou od osmé večerní Praž-
ský barokní soubor, Pražský komorní 
sbor a sólisté Alena Hellerová (soprán), 
Markéta Cukrová (alt), Dušan Růžička 
(tenor) a Tomáš Král (bas) pod vedením 
dirigenta Vojtěcha Jouzy.

Vstupenky na koncerty si mohou zá-
jemci koupit v obvyklých předprodejích. 
Informace o festivalu a účinkujících lze 
najít na adrese www.klasternihudebni-
slavnosti.cz, kde lze rovněž rezervovat 
vstupenky on-line. -zk-

Requiem W.A. Mozarta a českého skladatele Jana Zacha uvedou Pražský ko-
morní sbor (na snímku), Pražský barokní soubor a sólisté.  Foto: archiv

ROZHLEDNA NA HÁJI 
U ŠUMPERKA 

je otevřena za příznivé 
viditelnosti

červenec, srpen: út, st, čt, pá, 
so, ne 10-17 hodin
Hromadné návštěvy 

(min. 25 osob) mimo otevírací 
dobu lze sjednat na tel. 

774 664 648, 737 886 278 
nebo na e-mailu klubturistu.
sumperk@seznam.cz alespoň 

dva dny předem.
Vstupné 20 Kč, děti, 

studenti 10 Kč
Informace o akcích Klubu 
českých turistů Šumperk 
na www.kctsumperk.cz.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Školákům začaly vytoužené 
dvouměsíční prázdniny

V závěru minulého týdne nastalo 
pro děti školou povinné nejšťastněj-
ší období roku. Odstartovaly dvou-
měsíční letní prázdniny. Školáci ze 
šumperské školy ve Vrchlického ulici 
je mají dokonce o týden delší. Rekon-
strukce budovy zavřela jejich školu již 
v pondělí 24. června.

Školní budova ve Vrchlického uli-
ci ožila stavebním ruchem poslední 
červnové pondělí. Společnost Omlux 
spol. s r.o. z Ostravy-Mariánských 
Hor, jež uspěla ve výběrovém řízení 
v konkurenci deseti firem, se zde pus-
tila do výměny oken a zateplení fasá-
dy hlavní budovy, spojovacího krčku 
a tělocvičny. Vše by měla zvládnout 
do konce září. Rekonstrukce přijde 

i s daní na 10,678 milionu korun. 
Nejen budova základní školy, ale 

také objekty „mateřinek“ se v Šum-
perku postupně zateplují. Místní 
radnice uspěla se žádostí o dotace 
z Evropské unie a z Operačního pro-
gramu Životní prostředí a získala více 
než osm milionů korun na snížení 
energetické náročnosti budov ma-
teřských škol v ulicích Prievidzské, 
Šumavské a Temenické. Ve školce 
v Prievidzské ulici, kterou do konce 
prázdnin zateplí místní firma Fortex-
AGS, jež nabídla cenu 7,238 milionu 
korun, se navíc za 912 tisíc korun re-
konstruují elektroinstalace a podhle-
dy, což má na „triku“ brněnská firma 
QDS Communication, s.r.o. Zateple-

ní a nových oken se do konce srpna 
dočká i „mateřinka“ v Šumavské ulici, 
dodavatelem je brněnská firma Hane-
va s.r.o., jež nabídla cenu 3,219 mili-
onu korun.

Další více než tří a půlmilionová 
dotace, tentokrát z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava, 
putuje do školky v Nerudově ulici. 
V místě stávající přístavby, která do-
sud sloužila jako tělocvična a kotelna, 
vyrůstá nová budova, v níž kromě 
sociálního zařízení a kotelny vznikne 
jedna nová třída „mateřinky“. Kapaci-
ta školky se tak zvýší asi o dvacet míst. 
Vše by měla mít místní firma Fortex-
AGS hotovo do konce listopadu, in-
vestice přijde na 6,575 milionu. -zk-

Školáci ze šumperské školy ve Vrchlického ulici mají letošní prázdniny o týden delší. Rekonstrukce budovy totiž zavřela 
jejich školu již minulé pondělí. Pro vysvědčení si tak děti přišly v pátek 21. června.  Foto: P. Kvapil

Rovný půlmilion dá šumperská rad-
nice na výrobu celovečerního snímku 
Krásno.     Strana 3

Domácí Motýli Šumperk a cášský Jane 
Lupini kvintet vyzpívali pro Český 
Krumlov dvacet tisíc korun.    Strana 5

Šumperští lyžaři se ohlížejí za sezo-
nou.     Strana 7
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Informace ze zastupitelstva

Nákladnou rekonstrukci a výměnu kanalizace ve vý-
chodní části města rozjela společnost Vodohospodář-
ská zařízení Šumperk, a.s. před osmi lety. Šumperští 
zastupitelé tehdy schválili soubor pravidel o podpoře 
města při rekonstrukci, obnově či výměně kanali-
začních přípojek v letech 2005–2007, které vlastní 
soukromé osoby. Obdobná pravidla pak odsouhlasili 
pro další ulice v roce 2009 a naposledy letos v březnu 
v souvislosti s  další obnovou stokové sítě v rámci pro-
jektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Mora-
vy – II. fáze, jenž je z velké části financován z Fondu 
soudržnosti Evropské unie. Nyní je „ve hře“ splašková 
kanalizace v ulicích Temenické, Javoříčko, Pod Seno-
vou, Sluneční, Západní, Sokolské, Anglické, Zábřež-
ské, Vančurově, Alšově, Dobrovského, Majakovského, 
Gagarinově a Dolnostudénské. Na svém červnovém 
jednání pak zastupitelé schválili platnost zásad nejen 
pro zmíněné ulice, ale také pro rekonstrukce či vybu-
dování kanalizačního řadu, jež VHZ ve městě realizo-
vala z vlastních zdrojů v letech 2008-2012 a při nichž 
majitelé napojených domů vyměnili celé přípojky 
splaškové kanalizace na vlastní náklady.

Každému, kdo na vlastní náklady obnovil u stavební 
nemovitosti kanalizační přípojku, tak vyplatí radnice 
finanční příspěvek ve výši tisíc korun za běžný metr, 

maximálně však v délce šedesáti metrů. Nabídka se 
přitom vztahuje na rekonstrukci celé splaškové kana-
lizační přípojky bez ohledu na to, zda je vedena ve ve-
řejné či soukromé části pozemku. Vlastník napojené 
nemovitosti musí městu předložit potvrzení o řádném 
napojení přípojky na kanalizační řad a také potvrze-
ní o skutečné délce přípojky splaškové kanalizace, jež 
představuje vzdálenost mezi domovní revizní šachtou 
a bodem napojení přípojky v hlavním řadu.

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 20. června 2013:

* schválilo časový a obsahový program svých za-
sedání v době od července do konce letošního roku. 
Nejbližší jednání je naplánováno na 26. září.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu investiční 
výstavby ke konci letošního května. 

* vzalo na vědomí zprávu o stavu životního pro-
středí v Šumperku v loňském roce. Předložený ma-
teriál vychází z hodnot naměřených na monitorovací 
stanici, jež se nachází ve dvoře městské úřadovny 
v Jesenické ulici. Přehled ukazuje, že průměrné kon-
centrace oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, ozonu 
a polétavých prachových částic PM10 nepřekročily sta-
novené roční imisní limity. 

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření systému 
nakládání s odpady v loňském roce a plán hospoda-
ření na rok letošní.

* schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství, jež nabude účinnosti 10. července. 
Více na str. 5.

* schválilo zřízení dočasného peněžního fondu 
města na příjem prostředků z veřejné sbírky ve pro-
spěch Českého Krumlova v souvislosti s odstraňová-
ním povodňových škod a také statut fondu povodně, 
v němž příjmy tvoří prostředky přijaté od občanů a or-
ganizací a výdaje pak příspěvek městu Český Krumlov 
na odstranění povodňových škod. Vyhlášení veřejné 
sbírky, jejíž výtěžek půjde na likvidaci škod na tamním 
povodněmi poničeném sportovišti, jež bylo teprve 
nedávno opraveno, schválili šumperští radní na svém 
jednání 6. června. Přispět libovolnou částkou mohli 
lidé do kasiček, umístěných v městských úřadovnách, 
do neděle 30. června. Jaká suma se v nich sešla, nebylo 
v době uzávěrky Zpravodaje známo.

Pomocnou ruku podalo Českému Krumlovu i sa-
motné město Šumperk. Na svém červnovém zasedání 
schválili zastupitelé půlmilionovou finanční výpomoc 
na rekonstrukci již zmíněných sportovišť. 

* schválilo rozpočtový výhled města Šumperka na 
léta 2014-2015. 

* schválilo přidělení finančních částek nad padesát 

tisíc korun určených na dotace z městského rozpočtu 
na činnost organizací působících v soutěžích výkon-
nostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců pro 
rok 2013. Více v příštím čísle.

* schválilo pořízení 1. změny územního plánu 
Šumperka. Více na str. 3.

 Pokračování na str. 5

S finanční podporou ve výši tři a půl milionu korun 
může pro příští sezonu počítat místní mužský hokej, 
který se udržel v první národní hokejové lize. „Zele-
nou“ tomuto plánu dali zastupitelé na svém červno-
vém zasedání. Svým rozhodnutím současně odmítli 
tvrzení, že tato podpora je v rozporu s pravidly Evrop-
ské unie.

„O příspěvku společnosti Hokej Šumperk 2003, 
s.r.o. jsme ve finančním výboru dlouze jednali. Ze 
všech diskuzí vyplynulo, že není nikde doloženo, že by 
byl u nás někdo stíhán za to, že podporuje profesionál-
ní sport,“ uvedl František Merta, zastupitel a předseda 
finančního výboru. Jeho členka Tereza Schreiberová 
totiž vznesla dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, zda poskytování dotací prvoligovému hoke-
jovému klubu nepředstavuje veřejnou podporu, jež 
by podle Evropské unie mohla narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňuje určitý podnik. Podle Úřadu 
jsou s vnitřním trhem v rámci Evropské unie nesluči-
telné ty podpory, jež splňují kumulativně čtyři násle-
dující podmínky – podpora je poskytnuta z veřejných 
prostředků, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví 
podnikání, narušuje nebo hrozí narušením hospodář-
ské soutěže a konečně ovlivňuje či hrozí ovlivněním 
obchodu mezi členskými státy Unie. Ve své odpovědi 
pak Úřad konstatoval, že obecný náhled Evropské ko-
mise je, že největší potenciál narušit soutěž a ovlivnit 
obchod mají sportovní kluby působící v prvních dvou 
nejvyšších ligových soutěžích, neboť se zapojují do 
ekonomických činností, jakými jsou přestupy hráčů, 

uzavírání reklamních a sponzorských smluv, prodej 
vysílacích práv a podobně. Dotace profesionálním 
sportovním klubům by tak podle něj měly být posky-
továny v souladu s evropskými předpisy upravujícími 
poskytování veřejné podpory. S tímto právním názo-
rem ovšem město nesouhlasí. 

„Zástupce šumperského klubu Radek Kučera byl 
vyzván, aby sdělil, zda se klub účastní mezinárodních 
soutěží, nakupuje zahraniční hráče či zda provádí jinou 
činnost, která by mohla vést k narušení obchodu mezi 
členskými státy. Podle jeho vyjádření hokejový klub 
obchodně se zahraničím na poli akvizic s hráči dlou-
hodobě nespolupracuje a neúčastní se mezinárodních 

soutěží,“ uvedl šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a zdůraznil, že v případě finanční podpory spo-
lečnosti Hokej Šumperk 2003 tak nejsou kumulativně 
naplněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Podle 
Františka Merty podporuje město ze svého rozpočtu 
jak neziskové, tak profesionální sportovní organizace, 
stejně jako ty z oblasti kultury, jež také vytvářejí zisk. 
„Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
je pouze úvahou bez právního podkladu, stejného ná-
zoru je i naše oddělení vnitřního auditu. Každý ze čle-
nů finančního výboru se mohl svobodně rozhodnout, 
zda tento subjekt podpoří,“ podotkl Merta a dodal, že 
proti schválení smlouvy byla nakonec pouze Tereza 
Schreiberová.

Zatímco loni šly z městské kasy na dospělý hokej tři 
miliony korun, letos to je o půl milionu více. A stejně 
jako v uplynulém roce musí společnost Hokej Šumperk 
2003, s.r.o.  do konce června prokázat, že sehnala po-
třebné sponzory, a má tak zajištěné financování. Pokud 
by městu nepředložila uzavřené smlouvy se sponzory, 
jež pokryjí náklady hokejistů ve výši minimálně osm 
milionů korun, peníze od radnice nedostane. „Hoke-
jový klub nám již doručil kopie sponzorských smluv 
na podporu přesahující devět milionů. Podmínku 
tedy splnil,“ podotkl Suchomel a dodal, že současně 
se společnost musí zavázat, že městu zpřístupní své 
účetnictví a na požádání mu kdykoliv umožní finanč-
ní kontrolu. Respektovat pak samozřejmě musí další 
podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z městského rozpočtu.

Letem šumperským zastupitelským světem
Radnice lidem přispěje i na již hotové kanalizační přípojky

Mužský hokej dostane pro příští prvoligovou sezonu od města tři a půl milionu korun

Šumperští hokejisté v uplynulé sezoně účast v první 
lize obhájili.  Ilustrační foto: archiv

Společnost VHZ v současnosti mimo evropský pro-
jekt rekonstruuje kanalizaci v ulicích Prievidzské 
a Evaldově.                                                        Foto: -zk-
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Informace/Zpravodajství

Město podpoří film Krásno půlmilionem, 
jeho tvůrci budou lákat k návštěvě Šumperka

Zastupitelé schválili 
pořízení 1. změny 
územního plánu
Pořízení první změny územního 

plánu Šumperka schválili na svém 
červnovém jednání zastupitelé. Pro ve-
řejnost se tak otevírá možnost vyjádřit 
se k funkčnosti nového územního plá-
nu či vznést požadavky na jeho případ-
nou změnu. Ty přijímá odbor rozvoje 
města, územního plánování a investic 
minimálně do konce letošního roku. 
Novinkou přitom je, že žádosti o změ-
nu mohou občané podávat prostřed-
nictvím formuláře, který lze stáhnout 
na internetových stránkách města.

Nový územní plán města Šumper-
ka vydali před dvěma lety v září šum-
perští zastupitelé. Dokument, který 
má digitální podobu a jenž podrobně 
řeší celé katastrální území města, tedy 
i Horní a Dolní Temenici, nahradil 
územní plán sídelního útvaru z roku 
1998. Pro město ho zpracovala brněn-
ská firma Knesl-Kynčl. „Územní plán 
stanovuje určitá pravidla pro budoucí 
rozvoj města. Vyhlášení první změny 
je výzvou pro širokou veřejnost, aby se 
zapojila do procesu územního pláno-
vání v našem městě. Z podaných pod-
nětů chceme zjistit pohled občanů na 
funkčnost územního plánu, co by chtěli 
vylepšit nebo případně s čím mají pro-
blém,“ říká vedoucí oddělení územní-
ho plánování šumperské radnice Ivana 
Kašparová. Lidé, firmy i organizace tak 
budou mít minimálně půl roku na to, 
aby se mohli vyjádřit, případně vznést 
požadavky na změnu. 

 Pokračování na str. 4

Rovný půlmilion dá šumperská rad-
nice na výrobu celovečerního sním-
ku Krásno. Rozhodli o tom na svém 
červnovém jednání zastupitelé, kteří 
schválili uzavření trojstranné smlouvy 
o propagaci mezi městem, organizací 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 
a pražskou společností LOVE.Frame, 
která je producentem Krásna. Filmový 
debut šumperského rodáka, režiséra 
a herce, Ondřeje Sokola se téměř z de-
vadesáti procent odehrává ve městě 
a jeho okolí. Oplátkou za peněžní pří-
spěvek by měla být propagace Šumper-
ka v různých médiích, a pokud snímek 
uspěje, má město šanci stát se jedním 
z cílů takzvané filmové turistiky. 

„Finanční příspěvek je podmíněn 
propagací města, mimo jiné vytvoře-
ním audiozdravice se dvěma hlavními 
protagonisty filmu, v níž budou lákat 
k návštěvě Šumperka a Jeseníků,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a dodal, že kromě místní radnice 
a producenta je třetí smluvní stranou 
také Sdružení cestovního ruchu Jesení-
ky, které pro Olomoucký kraj vykoná-
vá funkci regionální filmové kanceláře. 
Město si od podpory slibuje, že film 
Krásno by mohl Šumperk zatraktivnit 
a nalákat do něj více turistů, podobně 
jako snímek Alois Nebel zpropagoval 
některá místa na Jesenicku.

Krásno je především částečnou au-
tobiografií nejlepšího kamaráda z dět-
ství Ondřeje Sokola Martina Fingera. 
Oba hrají ve filmu hlavní roli. Tu třetí 
pak ztvárňuje samotné město, jež má 

v příběhu zásadní význam. „Lokace 
jsou reálná místa spjatá s historií v ži-
votě obou autorů, takže jinde by film 
ani natáčet nešel,“ uvedl producent 
filmu Vojtěch Frič a připomněl, že 
na plátně se objeví šumperské ulice, 
náměstí Míru, hotel Grand, Kavárna 
Svět, krematorium, místní špitál i „Sa-
natorka“, chybět nebude ani vodní 
nádrž Krásné, v níž našli utopenou 
maminku Michala, jedné z postav 

scénáře snímku. Ve filmu navíc hrají 
na dvě stovky místních komparsistů. 
Padesátičlenný filmový štáb se zde 
pohyboval téměř celý květen, nyní 
pracuje v pražské střižně a na jeden 
den se do Šumperka vrátí ještě v čer-
venci. Premiéra je přitom plánována 
na leden příštího roku, předpremié-
ra pak na prosinec. Ta první by měla 
proběhnout v Šumperku, stejně jako 
premiéra. -zk-

Novým ředitelem šumperského di-
vadla je dosavadní herec souboru Ma-
těj Kašík. Do funkce ho jmenoval od 
pondělí 24. června jednatel společnosti 
Tomáš Potěšil. Minulý týden pak obdr-
žel výpověď umělecký šéf scény Ondřej 
Elbel. Důvodem je zrušení této pracovní 
pozice.

Jednatel společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o. Tomáš Potěšil, který letos v květnu 
vystřídal ve funkci starostu Zdeňka Bro-
že, učinil před třemi týdny první perso-
nální změnu. V úterý 11. června obdržel 
výkonný ředitel divadla René Sviderski, 
jenž působil v Šumperku od roku 2007, 
výpověď. O devět dnů později jmeno-
val na jeho místo Matěje Kašíka, který 
je členem místního ansámblu od roku 
2010 a jenž se nové funkce ujal v pondělí 
24. června. „Jedním z důvodů odchodu 
René Sviderskiho byly i sílící hlasy, že 
šumperské divadlo ztrácí svoji kultur-
ní úroveň,“ uvedl jednatel společnosti 
Divadlo Šumperk, s.r.o. Tomáš Potě-
šil, podle něhož bývalý ředitel již nebyl 
schopný vnést do fungování tohoto kul-

turního stánku nové impulsy. Matěje Ka-
šíka jmenoval do funkce bez výběrového 
řízení, což je v jeho kompetenci. „Učinil 
jsem tak na základě vlastní intuice a vzal 
na sebe zodpovědnost za jmenování 
nového ředitele, který, doufám, divadlo 
zviditelní. Smlouva je samozřejmě po-
stavena tak, že pokud by se Matěj Kašík 
ve funkci neosvědčil, přistoupím k výbě-

rovému řízení,“ zdůraznil Potěšil, podle 
něhož je divadlo třešničkou na šum-
perském kulturním dortu, která si svoji 
existenci zaslouží. „V žádném případě 
nejde o začátek likvidace scény. I když 
finanční situace divadla není jednodu-
chá, tento krok by ji měl pozvednout,“ 
podotkl jednatel společnosti.

Absolvent brněnské JAMU Matěj 
Kašík, jenž před šumperským angažmá 
působil v opavském Slezském divadle, 
bere podle vlastních slov novou funkci 
jako poslání. „Jsem v Šumperku tři roky 
a troufám si tvrdit, že divadlo zevnitř 
opravdu znám. Mám koncepci a lidi 
a doufám, že to společně zvládneme. 
Osobně toto divadlo miluji, mám rád 
toto město a věřím, že vás nezklamu,“ 
řekl zastupitelům těsně po svém jmeno-
vání ve čtvrtek 20. června nový ředitel 
divadla Matěj Kašík.

Druhá personální změna se v šum-
perském divadle odehrála minulý tý-
den. Výpověď obdržel Ondřej Elbel, 
jenž působil v Šumperku jako umělecký 
šéf scény poslední dva roky, před tím 

s divadlem spolupracoval jako drama-
turg a režisér. „Důvodem výpovědi je 
zrušení pracovní pozice uměleckého 
ředitele. Od této chvíle tak bude divadlo 
spolupracovat pouze s externími režisé-
ry na smlouvu,“ vysvětlil Potěšil, který 
nevyloučil ani menší úpravu dramatur-
gického plánu na příští sezonu.    -zk-

Poznámka na závěr: Rozhovor s jed-
natelem společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o. Tomášem Potěšilem a novým ředi-
telem divadla Matějem Kašíkem přine-
seme v příštím čísle.

Krásno je především částečnou autobiografií nejlepšího kamaráda z dětství Ond-
řeje Sokola Martina Fingera. Oba šumperští rodáci hrají ve filmu hlavní roli. 
 Foto: LOVE.Frame

Matěj Kašík je novým ředitelem di-
vadla.  Foto: DŠ

Divadlo nově řídí herec Matěj Kašík, končí umělecký šéf scény
          V žádném případě 
nejde o začátek likvidace 
scény. I když finanční 
situace divadla není 
jednoduchá, tento krok 
by ji měl pozvednout.

T. Potěšil, jednatel společnosti
 Divadlo Šumperk, s.r.o.
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Pít alkohol v některých lokalitách 
v Šumperku není možné od roku 2008. 
Tehdy zastupitelé schválili vyhlášku 
zakazující konzumaci alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, kon-
krétně ve dvanácti vyjmenovaných lo-
kalitách, o rok později pak přidali další 
dvě. A letos v červnu počet míst, kde 
se alkohol nesmí popíjet, opět rozšířili. 
Reagovali tak na petici rozzlobených 
občanů, kteří bydlí v ulici Čsl. armády 
a jimž vadí nepořádek, který po sobě 
nechávají v blízkosti vietnamské večer-
ky opilci a bezdomovci. 

V petici, která koncem května do-
razila na šumperskou radnici, žádali 
lidé bydlící v ulici Čsl. armády zrušení 
zdejší vietnamské večerky. „Od doby 
jejího otevření se tu sdružují party 
bezdomovců a mladistvých, kteří se 
zde opíjejí, malují po zdech, močí všu-
de kolem, dělají nehorázný nepořádek, 
a když jsou napomenuti, tak se vám 
vysmějí, jsou drzí a sprostí,“ stojí v pe-

tici, kterou podepsaly desítky lidí. Pe-
ticí se začátkem června zabývali radní. 
Vzhledem k tomu, že prodejnu místní 
radnice zrušit nemůže, neboť prostory 
patří soukromníkovi, navrhli rozšířit 
městskou vyhlášku, jež zakazuje po-
píjení alkoholu na veřejných prostran-
stvích. Současně doporučili přemístit 
kontejnery na elektroodpad a textil, 
které se nacházejí nedaleko večerky 
a z nichž bezdomovci vytahují odlo-
žené věci. Využít by se pro ně mohla 
zpevněná plocha před domem v ulici 
Čsl. armády 9A.

Nová vyhláška o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, kterou schválili zastupitelé 
20. června, začne platit 10. července. Ke 
stávajícím čtrnácti lokalitám tak při-
byl právě prostor ohraničený ulicemi 
Lidickou, 8. května, Šmeralovou a Re-
voluční. Kromě něj zakazuje vyhláška 
konzumaci alkoholu v Sadech 1. máje, 
ve Smetanových a Jiráskových sadech 

a Sadech B. Martinů, dále v centru měs-
ta, na Dvořákově náměstí, v prostoru 
při náměstí Republiky, v okolí panelo-
vého domu v Čajkovského ulici a v pro-
storu ohraničeném ulicemi 8. května, 
Zborovskou, Bezejmennou a Bachmač-
skou, na vlakovém i autobusovém ná-
draží a v prostoru před nimi, včetně 
areálu Penny marketu, a také před su-
permarkety Kaufland, Albert, Billa, Lidl 
a v areálu Obchodního korza. Zákaz 
pití alkoholu se vztahuje rovněž na se-
dmnáct krytých autobusových zastávek 
na Husově náměstí, náměstí Republiky 
a v ulicích Zábřežské, M.R. Štefánika, 
Žerotínově, Temenické, Reissově, Bra-
trušovské, Husitské a Lidické. 

Zákaz neplatí na povolených předza-
hrádkách a alkohol mohou lidé popíjet 
i během kulturních a společenských 
akcí na veřejném prostranství, které 
místní radnice předem povolí. Výjimka 
platí rovněž pro první a poslední den 
v roce.  -zk-

    Pokračování ze str. 3
„Každý požadavek, který projde 

přes podatelnu, posoudí projektant 
a dotčené orgány. Výsledky posouze-
ní budou zpracovány do zadání první 
změny územního plánu a předloženy 
ke schválení zastupitelstvu,“ popisuje 
postup Kašparová.

Žádosti o změnu mohou občané 
podávat prostřednictvím formuláře, 
který lze stáhnout na www.sumperk.
cz/cs/sprava-mesta/formulare-a-
tiskopisy.html nebo www.sumperk.
cz/cs/mapy/uzemni-plan-sumperk.
html pod názvem Formulář - poža-
davky na I. Změnu ÚP Šumperka. 
„Podání na formuláři není samozřej-
mě podmínkou. Podněty již nyní při-
jímáme v jakékoliv písemné formě, 
žádost ale musí projít přes některou 
z podatelen,“ zdůrazňuje vedoucí 
oddělení a dodává, že podněty a po-
žadavky bude odbor rozvoje měs-
ta, územního plánování a investic 
přijímat pravděpodobně do konce 
letošního roku. Příští rok v květnu 
by pak mohly být hotovy výsledky 
posouzení, které by odbor předložil 
zastupitelům o měsíc později. Od 
srpna příštího roku do prosince roku 
2015 by pak následovalo projednání 
první změny územního plánu. „Zmí-
něné termíny jsou pouze orientační 
a mohou se samozřejmě změnit,“ 
podotýká Kašparová. -zk-

Město omezilo pití alkoholu v další lokalitě       Do města se 
opět sjedou farmáři

Již počtvrté budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo od 
výrobců. V pátek 5. července obsadí 
prodejci dvě desítky stánků roze-
setých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, 
které připravila místní Okresní Ag-
rární komora ve spolupráci s měs-
tem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.
 -red-

      Kupte si KŽŠ 
a získejte zdarma 
vstup pro dvě osoby 
na rozhlednu na Háji

Klub českých turistů Šumperk při-
chází při příležitosti letní turistické 
sezony v měsíci červenci s akcí na-
zvanou Vstup pro dvě osoby zdarma. 
Každý, kdo si koupí červencové číslo 
Kulturního života Šumperka a před-
loží na rozhledně na Háji kupon 
z jeho zadní strany, získá vstup pro 
dvě osoby zdarma. KŽŠ je k dostání 
pouze za 12 Kč v knihkupectvích, 
v knihovně, v divadle, kině Oko, 
v Informačním centru, v informa-
cích městské úřadovny a v novino-
vých stáncích. -zk-

      Česká televize 
vyzývá veřejnost: 
Pátrejte s námi!

Česká televize připravuje ke stému 
výročí vyhlášení první světové války 
dokumentární cyklus Raport o Velké 
válce. Staňte se jeho spolutvůrci a po-
skytněte dokumentaristům deníky, 
dopisy, fotografie i další památky va-
šich dědečků - vojáků, kteří se zúčast-
nili bojů. Pátrejte společně s historiky 
po jejich osudech a pište na adresu: 
Velká válka, Česká televize, Dvořáko-
va 18, 728 20 Ostrava, e-mail: velka-
valka@ceskatelevize.cz.  -red-

Zřizovatelem naší příspěvkové orga-
nizace je Olomoucký kraj. Organizace 
se společným názvem Sociální služby 
Šumperk vznikla v roce 2007 spojením 
Penzionu pro důchodce a Pečovatelské 
služby. Posláním chráněného bydlení je 
poskytovat individuální pomoc a pod-
poru lidem s chronickým onemocně-
ním nebo tělesným postižením, kteří 
již nemohou žít ve svém přirozeném 
rodinném prostředí. V penzionech 
chráněného bydlení jim vytváříme do-
mácí prostředí a usilujeme o zlepšení 
stávajících schopností a jejich dovednos-
tí v péči o sebe sama tak, aby mohli žít 
plnohodnotným životem. 

Posláním pečovatelské služby je po-
moci seniorům a dospělým lidem s chro-
nickým onemocněním nebo tělesným 
postižením při zvládání běžných život-
ních potřeb, které si tito lidé vzhledem 
ke svému věku nebo zdravotnímu stavu 
nemohou zabezpečit sami, aby moh-
li setrvat co nejdéle ve svém domácím 
prostředí, žít plnohodnotný život, popří-
padě jim pomoci k návratu do běžného 
života. Chceme poskytovat účinnou po-
moc a podporu také rodinám, v nichž se 
narodily současně tři a více dětí a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Naším prioritním cílem je po-
skytování kvalitní a odborné péče. Toho 
chceme dosáhnout zvýšením odbornos-
ti a rozvíjením dovedností pracovníků 
služeb. V penzionech chráněného byd-

lení (které se nacházejí mimo Šumperka 
také v Bludově a Nových Losinách) jsou 
kromě ubytování poskytovány souvisejí-
cí sociální služby, a to poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, výchov-
né a vzdělávací činnosti, zprostředková-
ní kontaktu se společenským prostředím 
a pomoc při uplatňování práv a při ob-
starávání osobních záležitostí.

Pečovatelské služby zajišťujeme v ob-
lasti Šumperka a některých dalších 
obcích na území bývalého okresu. Kli-
entům v současnosti nabízíme dovoz 
stravy, kde mají možnost výběru ze tří 
jídel, nebo svého typu diety. V domác-
nostech klientů je pečovatelkami po-
skytována pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně a pomoc při zajištění 
chodu domácnosti - například pomoc 
s nákupy, úklidem domácnosti, s praním 
a žehlením. Je také poskytována pomoc 
při uplatňování práv a zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. 
Pečovatelskou službu v současnosti 
podporují svými dotacemi také obce, na 
jejichž území působí - Vikýřovice, Rapo-
tín, Petrov nad Desnou, Dolní Studénky, 
Moravičany a Zábřeh. Tyto dotace jsou 
důležitým příspěvkem pro provozování 
pečovatelských služeb a obcím za jejich 
poskytování děkujeme.

V. Janíček, ředitel 
Sociálních služeb Šumperk, p.o.

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Zastupitelé schválili 
pořízení 1. změny 
územního plánu

BJB Šumperk zve na 
Setkání pod širým 

nebem u příležitosti 
1150. výročí příchodu Cyrila 

a Metoděje do české země
v neděli 7. července v 10 hodin 

na letní scéně 
u Vily Doris v Sadech 1. máje
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Informace ze zastupitelstva/Zpravodajství

Hazardním hráčům pomáhá 
ambulance adiktologie

Koncert Nad hladinou, jenž ve středu 26. června uskutečnili Motýli Šumperk a je-
jich hosté Jane Lupini kvintet z německých Cách s vedoucím Rostislavem Chudo-
bou, vynesl 20 214 korun. Peníze byly převedeny na účet, který město Šumperk 
zřídilo ve prospěch Českého Krumlova, na obnovení tamějšího záplavami zniče-
ného sportovního areálu. Motýli Šumperk velmi děkují všem návštěvníkům kon-
certu, kteří svým finančním příspěvkem Českokrumlovským pomohli.  Foto: ŠDS

Zprávu o vývoji daňových a neda-
ňových příjmů od obyvatelstva vzali 
ve čtvrtek 20. června na vědomí šum-
perští zastupitelé. Ke konci letošního 
května vybrala místní radnice na da-
ních, správních a místních poplatcích 
a ostatních odvodech a poplatcích 
124,394 milionu korun. To je ve srov-
nání se stejným obdobím loňského 
roku o 17,466 milionu více.

Na daních vybrala radnice během prv-
ních pěti měsíců letošního roku 122,237 
milionu, což je ve srovnání s loňskem 

o 17,755 milionu více, na správních 
poplatcích to pak bylo 4,796 milionu 
(loni 3,74). Místní poplatky, jež zahrnu-
jí platby za komunální odpad a psy, se 
na konci letošního května zastavily na 
částce 5,709 milionu, což je v porovná-
ní s loňskem o 1,894 milionu více. Za 
zkoušky z odborné způsobilosti zaplatili 
řidiči 276 tisíc (loni 362 tisíce) a odvody 
z loterií se 31. května zastavily na částce 
9,272 milionu (loni 3,517 milionu), na 
celý rok má přitom v rozpočtu město 
naplánováno patnáct milionů. Neda-
ňové příjmy pak dosáhly 2,157 milionu 
korun, loni přitom byla tato částka o dvě 
stě osmdesát devět tisíc vyšší.

* ZM vzalo na vědomí informaci 
o aktuálním dění ve společnosti Vo-
dohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
a rezignaci Hany Répalové na pozici 
zástupce města na řádných, mimořád-
ných a náhradních valných hromadách 
VHZ. Na tuto pozici poté schválilo de-
legovat až do odvolání místostarostu 
Petra Suchomela a uložilo mu při nej-
bližší příležitosti a v případě nutnosti 
na kterékoliv další řádné, mimořádné 
či náhradní valné hromadě společ-
nosti VHZ předkládat návrh na volbu 
místostarosty Petra Suchomela členem 
představenstva této společnosti místo 
neplatně zvoleného Zdeňka Kunrta. 
Současně uložilo starostovi města za-
jistit podání žaloby na neplatnost řád-
né valné hromady společnosti VHZ, 
konané 28, května 2013, a to v části 

týkající se volby člena představenstva 
společnosti Z. Kunrta.

* ZM schválilo prodej malometráž-
ního bytu v domě v ulici B. Němcové 6 
Davidu Procházkovi z Nového Malína. 
Ten za něj nabídl v dražbě čtyři sta pat-
náct tisíc korun.

* ZM schválilo prodeje pozemků, 
jež slouží jako zahrady, vstupy či zá-
zemí k domům v ulicích Reissova 23 
a 27, Nemocniční 18, Komenského 12, 
Denisova 6 a Gen. Krátkého 2. Za metr 
čtvereční pozemku zaplatí kupující tři 
sta korun.

* ZM schválilo prodej částí pozem-
kových parcel o výměře 310 m2 při uli-
ci Žerotínově šumperské společnosti 
Likama, s.r.o. Za pozemky, jež budou 
sloužit k zajištění vjezdu a parkování 
u objektu společnosti, zaplatí kupující 
600 Kč/m2.

* ZM schválilo dohodu o ukončení 
smlouvy o závazcích investorů výstav-
by komunikace a inženýrských sítí pro 
plánovanou výstavbu rodinných domů 
v Horní Temenici, kterou před třemi 
lety uzavřeli manželé Glozovi a město 
Šumperk. Smlouva se týkala plánované 
výstavby rodinných domů v prostoru 
za hostincem U Hniličků, na dvě de-
sítky z nich by přitom měly vyrůst na 
městských pozemcích, dalších šest pak 
na soukromých parcelách. Vzhledem 
k tomu, že nový územní plán počítá 
v této lokalitě s bytovou výstavbou, 
město zde již v minulosti vykoupilo ně-
které pozemky a zastupitelé již schvá-
lili výstavbu developerským způsobem. 
Majitelé sousedních pozemků, manželé 

Martina a Jaromír Glozovi a Milena Po-
schová, navíc plánují rovněž výstavbu 
rodinných domů. Město se proto s Glo-
zovými dohodlo, že vybudují účelovou 
komunikaci, jež se napojí na obslužnou 
komunikaci, kterou spolu s veřejným 
osvětlením a odvodem povrchových 
vod zrealizuje město, a na své náklady 
vybudují i společné inženýrské sítě.

Na svém letošním červnovém jed-
nání zastupitelstvo schválilo investiční 
záměr výstavby komunikace a inže-
nýrských sítí pro zmíněnou výstavbu 
s tím, že jeho podmínky budou upra-
veny ve smlouvě uzavřené mezi měs-
tem, manželi Glozovými a Milenou 
Poschovou. Komunikaci by přitom 
měla místní radnice vybudovat do 
července příštího roku, inženýrské sítě 
pak druhá strana do konce roku letoš-
ního. 

Zastupitelé současně schválili po-
skytnutí finanční půjčky manželům 
Glozovým v maximální výši 750 tisíc 
korun na vybudování inženýrských 
sítí, tedy splaškové kanalizace, vodo-
vodu a plynu. Zmíněnou částku spolu 
s úroky musejí splatit během tří let. 
V souvislosti s obslužnou komunikací 
pak schválili uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní, na jejímž zákla-
dě město pro její vybudování koupí 
od manželů Glozových asi 110 m2 po-
zemku. Zastupitelstvo rovněž uložilo 
Radě města zapracovat do letošního 
rozpočtu sedm set padesát tisíc korun, 
které představují půjčku manželům 
Glozovým.

 Zpracovala Z. Kvapilová 

Hazardní hraní je téma neustále ak-
tuální. Je přitom evidentní, že chorobné 
hráčství přináší pouze negativní jevy, 
což si vynucuje potřebu systematicky se 
věnovat lidem zasaženým tímto problé-
mem. Také toto je cílem práce neziskové 
organizace Sdružení Podané ruce, o.s. 
To pomáhá lidem v obtížných životních 
situacích poskytováním preventivních, 
podpůrných a intervenčních služeb. 
Před čtyřmi lety otevřelo v Olomouci 
ambulanci adiktologie, jež se věnuje pří-
mé práci s osobami, které mají problém 
s hazardním hraním nebo jsou ohrože-
ny návykovými látkami. 

V květnu 2011 v ambulanci, která sídlí 
v Michalské ulici 2, odstartoval evropský 
projekt, který vznikl jako reakce na stá-
le se zvyšující poptávku ze strany osob 
potýkajících se s hráčstvím. Ambulance 
pracuje na základě dvou hlavních prin-
cipů - anonymitě a bezplatnosti. Služba 
nabízí klientům terapeutickou a sociál-
ní pomoc. Sezení s psychologem spočí-

vá v dvanácti setkáních, kdy klienti po-
stupně pracují na zbavení se hráčského 
návyku. Sezení mohou být individuální 
či skupinová, s rodinnými příslušníky 
či jinými blízkými osobami. Terapie je 
doprovázena prací s odborným porad-
cem, který pomáhá klientovi v oblasti 
sociální, právní a ekonomické. Služba 
je dostupná pět dní v týdnu. Součástí 
projektu je také vytvoření svépomocné-
ho webu www.gambling.podaneruce.cz 
pro hazardní hráče a jejich blízké, který 
je založen na principech svépomocných 
skupin, kdy si hráči pomáhají navzájem. 
Web funguje od ledna 2012 a nabízí ná-
vštěvníkům praktické informace z ob-
lasti dluhového poradenství, podpůrná 
psychologická doporučení a podobně. 
Na webu je diskuzní fórum a anonymní 
poradna. Bližší informace lze získat na 
tel.č. 608 229 528 nebo na e-mailu am-
bulance@podaneruce.cz. 

K. Jurášová,  odb. poradkyně 
ambulance adiktologie

Za pět měsíců vybralo 
město na daních 

a poplatcích více než sto 
dvacet čtyři miliony

Z majetkoprávního světa

Letem šumperským zastupitelským světem

Mezi místní poplatky patří i platby 
za svoz komunálního odpadu. 
 Foto: -zk-
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Kaleidoskop událostí

Lepší kvalitu obrazu i vyšší kvali-
tu jednotlivých vyšetřovacích metod 
nabízí nový ultrazvukový přístroj, 
který zavedla do provozu šumperská 
nemocnice. Pacientům tak umožňuje 
ještě kvalitnější sonografická vyšetře-
ní. Nemocnice do přístroje investovala                    
1,7 milionu korun.

„Zakoupený ultrazvuk je velmi mo-
derní, disponuje vynikajícím softwaro-
vým vybavením a nabízí vyšší kvalitu 
obrazu než dosud používaný přístroj. 
Ve vybavení je nově například speciál-
ní zobrazení pomalých toků v cévách 
či možnost zobrazení dlouhého úseku 
vyšetřované oblasti pomocí automa-
tického spojování jednotlivých částí 
obrazu,“ vysvětlil přínos nového ul-
trazvukového přístroje pro pacienty 
primář radiodiagnostického oddělení 
šumperské nemocnice Jiří Gerold. Šká-
la onemocnění, kterou mohou lékaři 
díky přístroji lépe diagnostikovat, je 
široká. „Velmi zjednodušeně lze říci, že 
pomocí ultrazvuku můžeme diagnos-
tikovat onemocnění od kamínků ve 
žlučníku až po onemocnění nádorová,“ 
upřesnil primář a dodal, že místní špi-
tál plánuje, že pomocí nového přístroje 
vyšetří ročně více než dvanáct tisíc pa-
cientů. -zk-

Koncem května se Šumperanům 
představili klienti ze šternberského 
Vincentina. Protože se již příští rok sta-
nou někteří z nich obyvateli města, ná-
sledující řádky toto  zařízení představí.

Vincentinum je příspěvkovou or-
ganizací Olomouckého kraje, která 
poskytuje službu domov pro osoby se 
zdravotním postižením. Kapacita zaří-
zení je dvě stě sedm klientů.   V rámci 
Projektu MPSV „Podpora transforma-
ce sociálních služeb“ (dále transforma-
ce) se osmašedesát klientů odstěhuje 

ze stávající služby a osmnáct z nich se 
připravuje na stěhování do Šumperka. 
Službu poskytujeme osobám se zdra-
votním a mentálním postižením od 
dětského do seniorského věku.

Poskytována je ve dvou objektech 
v ulicích Sadové a Bezručově. Objekty 
v ulici Bezručově jsou v neutěšeném 
stavu, proto je v rámci pilotního projek-
tu obyvatelé opustí. Někteří se přestěhu-
jí do jiných měst nebo obcí, jiní využijí 
služby ve Šternberku a nevyhovující bu-
dovy budou vráceny zřizovateli.

Pro běžný život nás všech je typické, 
že se přirozeně člení náš den – dopo-
ledne jsme mimo domov (práce, ško-
la), odpoledne se scházíme doma, kde 
máme svá útočiště, soukromí. V tak 
velkém zařízení jako je naše, lze tento 
rytmus a soukromí zařídit jen těžko. 
Proto plánujeme v rámci transforma-
ce zřizování menších bytových domů 
s využitím nabídky služeb ve městech, 
které umožní našim obyvatelům přiro-
zený život.

V Šumperku je plánovaná rekon-
strukce objektů dvou vilek, jež nám 
nabídl zřizovatel – jedna bude poskyto-
vat službu dvanácti klientům (DOZP) 
ve dvou domácnostech a druhá bude 
službou chráněné bydlení pro šest kli-
entů. Díky zřízení služeb Vincentina 
v Šumperku nabídneme asi patnáct 
pracovních míst a později i možnost 
ubytování žadatelů z lokality Šumper-
ska. Naši klienti budou využívat ná-
vazné služby, které ve městě již působí. 
Více se o nás dozvíte na www.vincen-
tinum.cz, a pokud chcete vědět, jak 
se nám žije ve Šternberku, přijeďte se 
k nám podívat 4. září na Den otevře-
ných dveří. B. Čáslavová, 

Vincentinum Šternberk

Na pozvání SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk 
v Hanácké ulici a agentury Elegance in 
detail se za aktivní pomoci koordináto-
rek obecně prospěšné společnosti Celé 
Česko čte dětem a Městské knihovny 
Šumperk v úterý 18. června žáci a stu-
denti šesti šumperských škol seznámili 
s projektem Lukáše Hejlíka LiStOVáNí. 
Ten představuje dětem i dospělým kni-
hu „trojrozměrně“ a umožňuje prožít 
příběh více smysly. 

„Projekt LiStOVáNí, cyklus scénic-
kých čtení, si vzal na sebe neskromný 
úkol - představovat každý měsíc zají-
mavé, aktuální knihy, které se objevují 
na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či 
přímo specifická kniha jsou pak před 
diváky interpretováni v podobě scénic-
kého čtení. Jde vždy přibližně o hodi-
nové divadelní vystoupení, ve kterém 
je přenášen děj knihy, jazyk autora 

a atmosféra dané literatury na obecen-
stvo. Jde přitom o dýchající představení 
s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začát-
kem a koncem,“ přibližuje projekt jeho 
autor Lukáš Hejlík. Žákům a studen-
tům šumperských škol se výše uvedené 
potvrdilo na vlastní oči. Kdybyste v jis-
tých chvílích v divadle upustili špend-
lík, bylo by to slyšet… až tak dokázali 
herci Lukáš Hejlík a Lenka Janíková 
uchvátit přítomné účastníky. 

Čtyři dopolední představení pro 
školy navštívilo celkem 726 žáků, kteří 
pomohli vytvořit kouzelnou atmosféru 
v prostorách sálu Divadla Šumperk. 
„Ze všech projektů, které mají podpořit 
čtenářství u dětí, je projekt LiStOVá-
ní jeden z nejzdařilejších. Soudím tak 
nejen ze samotných reakcí svých žáků 
na představení, ale i z jejich následu-
jícího zájmu o koupi knihy. S ní pak 
dále pracujeme ve škole v rámci hodin 
literatury a českého jazyka. V dnešní 
době není rozhodně kniha pasé, nad-
šení žáků na představeních LiStOVáNí 
to jasně dokazuje,“ reaguje na proběhlá 
představení Ludmila Beránková ze ško-
ly v Hanácké ulici. Vzápětí upřesňuje, 
že podvečerní vystoupení pro mládež 
a dospělé představilo knihu úspěšného 
autora Roberta Fulghuma - Co jsem to 
proboha udělal.

I když počet návštěvníků nebyl tak 
vysoký jako při dopoledních předsta-
veních, atmosféra v sále byla úžasná. 
Další „prožití knihy všemi smysly“ by 
se mohlo odehrát již na podzim.

 R. Žáková, SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk

Nenápadný, skromný a velice pra-
covitý s obrovským tvůrčím potenciá-
lem. Tak by se dal charakterizovat žák 
druhého ročníku šumperské „průmys-
lovky“ oboru technické lyceum Štěpán 
Hýbl. V rámci Celostátní přehlídky 
prací středoškolské odborné činnosti, 
jež proběhla v areálu Ekonomicko-
správní fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně od 14. do 16. června, získal dru-
hé místo v oboru historie.

Odborné porotě pod vedením pro-
fesora Jaroslava Vaculíka z Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity 
Brno prezentoval svoji práci o historii 
zaniklé osady Josefová, jež se nachá-
zela mezi Brannou a vrcholem Vozka. 
„Zájem o toto místo ve mně vzbudila 
novela Vladimíra Körnera Zánik sa-
moty Berhof, jež se v prostoru mezi 
Brannou a Vozkou odehrává. Analý-
zou archivních a veřejně dostupných 
materiálů jsem zjistil, že osada byla 
v 18. století úspěšnou sklárnou tehdej-
šího lichtenštejnského panství, později 
horskou zemědělskou osadou s vlastní 
školou. Její obyvatelé nacházeli obživu 
také jako lesníci a vytěžené dřevo z je-
senických svahů dopravovali odváž-
nými technickými vynálezy, jako byly 
lesní železnice a svážnice,“ říká Štěpán 
Hýbl, autor odborné práce, jejíž sou-
částí je i částečný popis zmíněných 
dopravních systémů, které z dnešního 
pohledu působí archaicky. 

„Zaujaly mne svojí jednoduchostí 
a účelností. Vidím zde ukázkový pří-
klad šetrného využití techniky, který 
je ohleduplný vůči přírodě,“ podotýká 
Hýbl a dodává, že při analýze dostup-
ných materiálů o osadě mu pomohli 
Jana Lněničková ze Státního okres-
ního archivu v Šumperku a histo-
rik Drahomír Polách. „V práci bych 
chtěl pokračovat a dokončit analýzu 
sčítacích operátů obyvatel uložených 
v Národním archivu v Praze. S učiteli 
šumperské průmyslovky bych pak rád 
vytvořil i počítačový model, pokud to 
dochovaná fotodokumentace osady 
dovolí,“ prozrazuje své plány úspěšný 
autor, který ve skvělé umístění v celo-
republikovém kole vůbec nedoufal.

Celostátní přehlídky prací středo-
školské odborné činnosti se také zú-
častnili žáci oboru elektrotechnika 
Jiří Doležel a Vojtěch Hamáček, kteří 
odborné porotě představili své práce 
z oboru elektrotechnika, elektronika 
a telekomunikace – Univerzální CNC 
stolní vrtačka a Čtyřnohý kráčející ro-
bot. Jejich práce byly oceněny pátým 
a desátým místem v této kategorii. 

 P. Mareš

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Nový ultrazvuk nabízí mimo jiné 
i vyšší kvalitu obrazu než dosud po-
užívaný přístroj.  Foto: archiv

Žákům druhého stupně nabídli herci 
Lukáš Hejlík a Lenka Janíková před-
stavení Dračí polévka.  Foto: archiv

Nový ultrazvuk zajistí 
kvalitnější vyšetření

Klienti šternberského 
Vincentina se představili 

v Šumperku

Projekt LiStOVáNí 
zavítal do Šumperka

Badatel z „průmyslovky“ 
uspěl v celonárodní soutěži
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Zpravodajství /Kulturní okénko

Šumperští lyžaři se ohlížejí za sezonou
V neděli 2. června proběhlo v Karlově pod Pradě-

dem vyhodnocení letošního ročníku Jesenického po-
háru kategorie přípravky a předžactva ve sjezdovém 
lyžování. K tomuto datu mohla skupina mladých sjez-
dařů Ski klubu Šumperk uzavřít bilanci úspěšné se-
zony. Díky technickému sněhu na svazích v blízkém 
okolí a hlavně díky dobrému zázemí na domovském 
Červenohorském sedle se naplnil cíl tréninků na sně-
hu alespoň čtyřikrát týdně, a to prakticky bez absence 
ve školní docházce. K tomu je třeba přičíst průběžnou 
fyzickou přípravu. Družstvo tak výrazným bodovým 
rozdílem zvítězilo v Jesenickém poháru před TC Pra-
děd a SKG Vrbno.

V jednotlivcích ve svých věkových kategoriích 
v tomto pětidílném seriálu zvítězila Vendula Hejt-
mánková, Matěj Bank obsadil 2., Petra Nováková 3., 
Nikola Křenková 4., Michaela Mazáková, Jakub Ba-
bor 5. a Jan Mazák 6. místo. Bodovali i další - Michal 
Kunert, David Novák, Jirka Březina, Ema Kotzman-
nová, Ema Banková a Štěpán Hejtmánek. Výborných 
výsledků v prestižním seriálu Madeja CUP (převážně 
se soutěžilo v Beskydech, hodnoceno 240 závodní-
ků) dosáhla Nikola Křenková celkovým vítězstvím 
a Matěj Bank 3. místem. Nikola vyhrála navíc seriál 
Poháru Orlických hor. Absolutní vítězkou prestižního 
závodu O velikonoční vajíčko na Pradědu se pak stala 
Hejtmánková, v kategoriích zde zvítězili Bank a No-
váková. Přeborníky Olomouckého kraje se stali Bank 
a Křenková, druhé byly Hejtmánková a Nováková 
a třetí Mazáková a Kunert.

Jmenovaní sportovci, jejichž věk se pohybuje od 
šesti do jedenácti let, stanuli devětatřicetkrát na stup-
ních vítězů v dílčích závodech, z toho čtrnáctkrát na 
prvním místě. Technicky i výkonnostně došlo u vět-
šiny závodníků k významnému zlepšení. Je zde před-
poklad navázání na úspěšná léta sjezdového lyžování 
Šumperka, reprezentovaného Ondrou Bankem, Mar-
tinem Vráblíkem, sourozenci Kotzmannovými, Kup-
covými, Petrem Poláchem, Evou Peterkovou, Nicol 
Hanákovou a dalšími.

Významná je příkladná spolupráce s rodiči svěřen-
ců, sponzory a hlavně dobré a stále se lepšící technic-
ké zázemí mateřského Ski Klubu Šumperk.

 Vítězslav Peterka, trenér

Nad další výstavbou v lokalitě u náměstí Republiky 
visí otazník. Místní firma SAN-JV, která zde v minu-
losti vystavěla palác Schönberg a dva přilehlé domy, 
včetně obnoveného schodiště směrem k ulici Na 
Hradbách, původně plánovala stavbu dalších objektů. 
Do té se ale zřejmě hned tak nepustí. Se současnými 
záměry společnosti seznámil její jednatel Josef Vyma-
zal zastupitele na červnovém jednání. Ti nakonec po 
delší diskuzi schválili prodloužení lhůty pro předlože-
ní přepracovaného záměru dostavby Langrovy ulice 
a dalšího postupu prací, včetně odhadu finančních 
nákladů, do konce letošního roku.

Změnu svých usnesení z ledna a dubna roku 2010, 
jež se týkala vydání příslibu prodeje částí pozemko-
vých parcel při Langrově ulici šumperské společnosti 
SAN-JV, která zde chce postavit tři vzájemně propo-
jené polyfunkční objekty a parkovací dům, k nimž už 
město vybudovalo přípojky, schválili zastupitelé loni. 
Vzhledem k tomu, že společnost SAN-JV nepředložila 
v dohodnutých termínech územní rozhodnutí, ani sta-
vební povolení, vyzvala ji tehdy místní radnice k plnění 
závazků. Vedení společnosti vzápětí sdělilo, že pláno-
vaná výstavba je vzhledem ke složitému a finančně 
náročnému řešení nereálná a současně nabídlo zpra-
cování studie na dostavbu celé ulice nově a její před-
ložení zastupitelstvu. Učinilo tak na jednání 20. června. 
„První etapu výstavby, která odstartovala v roce 2007 
a zahrnovala palác Schönberg, na něj navazující poly-
funkční dům, nárožní objekt při Lužickosrbské ulici 
a vybudování nového schodiště k ulici Na Hradbách, se 
nám podařilo dokončit v dubnu roku 2012,“ zrekapi-
tuloval dosavadní vývoj jednatel společnosti Josef Vy-
mazal a dodal, že firma do zmíněných objektů dosud 
investovala sto patnáct milionů. 

Druhá zamýšlená etapa, která počítá se zástavbou 
v místě dnešního parkoviště naproti hotelu Hansa 

a v sousedství někdejší Základní umělecké školy, měla 
zahrnovat komplex tří čtyřpodlažních objektů s neby-
tovými prostorami a byty a parkovací dům. A právě 
ten se ukazuje jako problematický. „Sešlo se zde něko-
lik složitých věcí. Kromě toho, že prostorem protéká 
potok, jehož revitalizace by byla nákladná, je to fakt, 
že podle dnes platné technické normy musí k vjezdu 
do čtyřpodlažního parkoviště se 153 odstavnými mís-
ty, která jsou v projektu, vést odbočovací pruh. S tím 
jsme v době, kdy náš záměr vznikal, nepočítali,“ při-
znal Vymazal. Řešením by podle něj bylo vybudování 
kruhového objezdu v místě křižovatky ulic Langrovy, 
Lužickosrbské a Jiřího z Poděbrad. 

„Okružní křižovatka samozřejmě celou investici 
značně prodraží. Chceme vás proto požádat, zda byste 
zvážili možnost, že by ji vybudovalo město,“ obrátil se 
na zastupitele jednatel společnosti SAN-JV. „Vždycky 
jsem hlasovala pro to, abychom město posunuli dál. 
Když ale přijde někdo po dvou letech revitalizace ulice 
s návrhem, abychom její část změnili, měli bychom si 
nalít čistého vína a říci, zda je tento záměr stále efek-
tivní a potřebný. Zda bychom ho neměli vzájemně 
přehodnotit,“ reagovala zastupitelka Alena Šmotková. 

Problémem je nejen to, že ulice J. z Poděbrad pro-
šla rozsáhlou rekonstrukcí, ale hlavně fakt, že na re-
vitalizaci celé lokality při ulici J. z Poděbrad přispěla 
Evropská unie. V rámci udržitelnosti projektu se zde 
nesmějí provádět až do konce roku 2016 žádné změ-
ny. V opačném případě by město muselo vrátit část 
dotace. „Jde o strategické rozhodnutí, zda budeme 
v záměru pokračovat. Prodlužme tedy firmě SAN-
JV termín do 30. října, aby měla čas na dopracování 
záměru a předložení všech potřebných stanovisek,“ 
navrhl  starosta Zdeněk Brož. Po kratší diskuzi pak 
zastupitelé schválili prodloužení termínu do konce 
letošního roku. -zk-

Klub podvečerního čtení nabízí 
Prázdninovou nenudu
Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku v Te-

menické ulici 5 pořádá spolu s Klubem podvečerního 
čtení Leporelo již osmý ročník soutěží a her nazvaný 
Prázdninová nenuda. Až do 31. srpna tak vždy v pon-
dělí, úterý, středu a pátek v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici probíhají nejrůznější soutěže, vědo-
mostní kvizy, rébusy a hry, nechybějí ani společenské 
hry, křížovky, čtení knih a časopisů a počítačové hry, 
a to v čase od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Bližší 
informace na www.knihovnaspk.cz/sever. -red-

Výstavní síň zaplní ryby, 
ptáci a savci

Ve čtvrtek 4. července bude ve výstavní síni šum-
perského muzea zahájena výstava nazvaná Příroda 
kolem nás. Představí ryby, ptáky a savce Šumperska 
a Jesenicka pomocí dermoplastických preparátů z de-
pozitáře místního muzea a Lovecko-lesnického mu-
zea na zámku v Úsově. Kromě vlastních preparátů 
zde návštěvníci najdou i informační texty v lisovacích 
souborech o jednotlivých ekosystémech. 

Interaktivnost výstavy je podtržena jak instalací do-
tykového panelu, jenž obsahuje obrázky ptáků a jejich 
hlasy, tak i další praktické aktivity, zaměřené na dopl-
nění znalostí žáků základních i středních škol. Výsta-
va bude zahájena první červencový čtvrtek v 9 hodin 
a potrvá do 29. září. -md-

Sbormistři budou koncertovat 
v klášterním kostele

Celostátní letní seminář sbormistrů dětských pěvec-
kých sborů, který letos již podruhé proběhne v Louč-
né nad Desnou, vyvrcholí koncertem, jehož program 
v průběhu týdenního setkání připraví účastníci - čle-
nové Klubu sbormistrů. Pestrý program v podání pa-
desátičlenného tělesa zazní v sobotu 13. července od 
16 hodin v klášterním kostele. Srdečně zvou dětský 
sbor Loučňáček, Taptýda, Základní škola Loučná nad 
Desnou, Klub sbormistrů Česká republika a NIPOS 
ARTAMA Praha.  -tm-

Knihovna Sever vyhlásila 
výtvarnou soutěž pro děti, 
chystá i Pohádkový batůžek
Knihovna Sever v Temenické ulici 5 vyhlásila vý-

tvarnou soutěž pro děti. Nese název Můj dům, ulice 
a město (vesnice) aneb tady bydlím, tady žiji... Práce 
kreslené libovolnou technikou na formát A4 je třeba 
odevzdat v knihovně Sever do soboty 31. srpna. Uve-
deno by na nich mělo být i jméno a příjmení, bydliště 
a věk dítěte.

O prázdninách pak tato knihovna pořádá pro ote-
vřené Mateřské školky a školní družiny základních 
a speciálních škol akci nazvanou Pohádkový batůžek 
aneb čtvrtky s knihomolkou Alkou plné pohádkové-
ho čtení, hraní, malování, povídání, literárních her 
a soutěží. Probíhat budou 11. a 25. července, 1., 8., 
22. a 29. srpna vždy od 9 do 14 hodin. Bližší informa-
ce podá Alena Laštůvková, tel. 583 215 530, e-mail: 
lastuvkova@knihovnaspk.cz. -red-

Kulturní okénko

Mladí sjezdoví lyžaři stanuli v uplynulé sezoně devě-
tatřicetkrát na stupních vítězů.  Foto: archiv

Nad další výstavbou u náměstí Republiky visí otazník
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Městská knihovna Pontis Šumperk

Centrum pro rodinu

H-club

4.7. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
12.7. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
18.7. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hodin v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.
knihovnaspk.cz. Ve státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny uzavřeny.

Půjčovní doba v období prázdnin - od pondělí 1. července do soboty 31. srpna

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každé úterý od 8.30  Herna s hlídáním pro nejmenší
do 11.30 hod. ve „FS“ Pro maminky na RD
Každý čtvrtek od 16 hodin ve „FS“  Veselé pískání 
 Pro předškolní děti a prvňáčky
8.-12.7. vždy v 9 hod. sraz ve „FS“  Prázdninové povyražení s Cyrilem 
 a Metodějem  Program pro školní děti 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Sobota * zavřeno zavřeno zavřeno

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

6.7. od 15 hod. na nádvoří  Beerpong Turnaj v nové pivní soutěži 
11.7. od 20 hodin na nádvoří  Omicron + Ivan Hajnyš
12.7. od 20 hodin na nádvoří  Fleksible Šumperk
25.7. od 20 hodin na nádvoří  Swing Q Šumperk
26.7. od 20 hodin na nádvoří  Boneville Šumperk
Bližší informace: Rooseveltova 17, www.h-club.eu.
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční uvnitř H-clubu.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
www.utulekosoblazsko.cz/.

Staré Město hostilo šampionát 
v orientačním běhu na krátké trati 

O víkendu 22.–23. června, za účasti 
více než jedenácti set závodníků z Čes-
ké republiky a ze zahraničí, proběhlo 
velmi úspěšné Mistrovství ČR v orien-
tačním běhu na krátké trati v Kunčicích 
u Starého Města pod Sněžníkem. Pořa-
datelé z klubu Severka Šumperk vybrali 
náročný horský terén plný kamenných 
kupek, skalek a bažin, který byl po 
technické stránce pro krátkou trať jako 
dělaný. Sobotní semifinále se běželo 
v oblasti Kuního vrchu, nedělní finále 
pak na Kunčické hoře.

Perfektně zpracovanou mapu nejlep-
šími českými mapaři využili stavitelé 
k postavení orientačně zajímavých tra-
tí. Martin Poklop, který připravoval so-
botní kvalifikaci, a Vojtěch Král, stavitel 
nedělního finále, zvládli nelehký úkol 
na výbornou - závodníci přibíhali z lesa 
s bohatými sportovními zážitky a plni 
dojmů z netradičního terénu.

Mistrovství republiky mělo vytvo-
řenu atraktivní diváckou atmosféru. 
Aréna závodu okolo chaty Junior nabí-
zela vše, co k vrcholným závodům patří. 
Velkoplošná obrazovka přinášela prů-
běžné mezičasy z lesa, výsledky, mapy 
s jednotlivými tratěmi, ale i fotky přímo 
ze závodu. V neděli atmosféra závodu 
vygradovala, komentátoři měli k dispo-
zici hned několik radiových mezičasů 
z elitních tratí a dramatické boje z lesa 
tak přenášeli přímo do centra závodu. 
Diváci pak mohli povzbuzovat favority 
závodu jak na divácké kontrole, tak na 

závěrečném těžkém bažinatém doběhu. 
Mistrovství bylo zakončeno tradičně 

vyhlášením vítězů ve veteránských i mi-
strovských kategoriích. Bohaté ceny od 
místních sponzorů, ale i od sportovních 
firem byly doplněny nádherným výhle-
dem do krajiny Staroměstska ze stupňů 
vítězů. Úsilí a snahu pořadatelů ocenili 
svou účastí na vyhlášení nejlepších zá-
vodníků také starostka Starého Města 
p. Sněžníkem Vlasta Píchová a starosta 
Šumperka a senátor Zdeněk Brož. Fa-
vorité závodu své role potvrdili, vítězi 
v hlavních kategoriích se stali reprezen-
tanti ČR v současné době se připravují-
cí na nadcházející mistrovství světa. 

Kategorie D21 – 1. Duchová Iveta 
(OK Lokomotiva Pardubice) 28:14,        
2. Brožková Radka (Sportcentrum Ji-
čín) 30:23, 3. Knapová Jana (OK Loko-
motiva Pardubice) 30:29. 

H21 – 1. Nykodým Miloš (SK Žabo-
vřesky Brno) 33:02, 2. Chromý Adam 
(SK Žabovřesky Brno) 33:23, 3. Krajčík 
Michal (Akademik TU Košice) 35:07. 

Další mistrovské kategorie D16 –        
1. Novotná Klára (OK 99 Hradec Krá-
lové) 20:14, H16 – 1. Netuka Vojtěch 
(TJ Slavia Hradec Králové) 22:13, D18 
– 1. Štičková Anna (TJ Loko Liberec) 
23:20, H18 – 1. Hubáček Jonáš (OOB 
TJ Slovan Luhačovice) 23:13, H20 –                        
1. Chloupek Adam (SK Žabovřesky 
Brno) 26:40, D-20 1. Knapová Lenka 
(OK Lokomotiva Pardubice) 23:48.

 Z. Králová

POZVÁNKA NA ZÁPAS AMERICKÉHO FOTBALU
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Konzultační středisko 
Šumperk stále přijímá přihlášky do bakalářského (Bc.) studijního 

oboru  Veřejná spráVa a regionální rozVoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

 • NOVĚ OTEVŘENA TŘÍDA AJ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

pomaturitní studium angličtiny a němčiny ve školním roce 2013/2014

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 5.7. 2013 do 25.7. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec ........................................................................................... 89,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb sedlácký 500 g ............................................................................................................  20,90 Kč
Rohlík graham 60 g ................................................................................................................... 1,90 Kč
Kobliha nugátová 60 g ............................................................................................................ 5,90 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Mražené výrobky Everest 
Naše zahrádka - Venkovská směs 300 g ............................................................................................. 13,- Kč
Naše zahrádka - Hříbková směs 300 g ............................................................................................. 15,90 Kč
Kuřecí polévková směs mražená ..................................................................................................25,- Kč/1 kg
Ruská zmrzlina s pravou smetanou 220 ml ....................................................................................  7,90 Kč
Nanuk Valibov (jahody v bílé polevě) 50 ml ...................................................................................  6,50 Kč
Nanuk Sosin (kokosový) 50 ml ..............................................................................................................  6,50 Kč
Makrela kuchaná ................................................................................................................................. 79,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Dětský klíč Šumperk o.p.s. – projekt 
„Autismus není překážkou“

Dětský klíč Šumperk o.p.s. k 30.6. 2013 ukončil projekt „Autismus není překážkou – 
program pro mladistvé s autismem a osoby pečující o osobu blízkou s autismem“. Projekt 
č. CZ.1.04/3.1.02/43.00002 byl zahájen k 1.7. 2010. 
Projekt byl zaměřen na podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 
do společnosti a na trh práce. V průběhu tří let se podařilo naplnit hlavní cíl projektu - 
postupné odstraňování bariér, které brání mladistvým s diagnostikovanou poruchou 
autistického spektra (dále jen PAS) v přístupu ke vzdělání a zaměstnání a umožnit sociální 
začleňování osob pečujících o osobu blízkou s PAS. Projekt byl určen mladistvým osobám 
od 15 let s PAS a rodičům pečujícím o osobu blízkou s PAS.
Nejzajímavější aktivitou projektu ať už 
z pohledu klientů či pečujících osob 
bylo otevření tréninkového bydlení pro 
osoby s PAS, v rámci kterého docházelo 
k nácvikům sebeobsluhy, komunikace, 
sociálních a pracovních dovedností. 
Tradicí se stalo setkávání pečujících osob 
nejen v rámci pravidelných rodičovských 
klubů, ale také při motivačních 
kurzech, na kterých se vedle práce na 
PC seznámily se základy autogenního 
tréninku, prevencí proti vyhoření, naučily 
se základy první pomoci a nezbytná relaxační cvičení. 
V rámci projektu vznikly dvě interní metodiky „Nácvik sebeobslužných a sociálních 
dovedností“ a „Nácvik pracovních dovedností a pracovního chování“. Pro mladistvé 
s autismem, osoby pečující a budoucí zaměstnavatele byla vytvořena brožura „I já chci 
pracovat“. Brožura poskytuje ucelené informace, jak se orientovat na trhu práce.
Do aktivity bylo v průběhu projektu zapojeno pět mladistvých osob a 20 osob pečujících 
o osobu blízkou. Realizovaný projekt byl bezesporu přínosem nejen pro klienty Dětského 
klíče, ale také pro osoby pečující. 

Dětské centrum 
Pavučinka Šumperk, p.o.
Dr. E. Beneše 13, Šumperk

Vyhlašuje výběrové řízení na místo 

PSYCHOLOGA
Nástup možný 
od 1.10. 2013
Bližší informace na 
tel.č.: 724 977 762

PSYCHOLOGA
Vyhlašuje výběrové řízení na místo 

PSYCHOLOGA
Nástup možný 
od 1.10. 2013
Bližší informace na 
tel.č.: 724 977 762

Dětské centrum 
Pavučinka Šumperk, p.o.
Dr. E. Beneše 13, Šumperk

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY
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Sub-projekt je realizován od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014

- odlehèovací byt

- rodièovská skupina

- klubovna

Více informací
o sub-projektu

získáte na:
www.detskyklic.cz

DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk, o.p.s. 

Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk realizuje sub-projekt 

Cílem sub-projektu je pomoc rodinám peèujícím o 
dítì s handicapem pøi zabezpeèování rovných podmínek ve 
spoleènosti, vytváøet vhodné podmínky pro skloubení nárokù 
péèe o nezaopatøené dítì s handicapem s osobním životem, 
podpoøit individuální službu osobní asistence a zapojit rodiny 
s handicapem do bìžného spoleèenského života. Dílèím 
cílem je zkvalitnìní a rozšíøení nabídky sociálních služeb.

Pro osoby peèující a osoby s diagnózou 
poruchy autistického spektra jsou v sub-projektu 
pøipraveny následující aktivity:

Pracovníci v sociálních službách se díky sub-
projektu budou moci zúèastnit vzdìlávacích aktivit dle svých 
profesních potøeb a zároveò budou zapojeni do èinností 
zamìøených na posilování kvality poskytovaných služeb. 
Dalšími z nástrojù k posilování kvality služeb je rozvoj PR a 
fundraisingu, vytvoøení marketingové strategie a nastavení 
systému péèe o sponzory.

 
 

Podpoøeno z Programu švýcarsko - èeské spolupráce.
www.swiss-contribution.cz                                                  www.nadacepartnerstvi.cz ... prodám, vyhledám 

i pronajmu vaši nemovitost

Email: 
zdenek.supina@remax-czech.cz

Tel: 737 729 446
Zdeněk Šupina

Váš certi� kovaný regionální makléř

POTŘEBUJETE PORADIT 
ČI POMOC PŘI PRODEJI 
NEBO NÁKUPU 
NEMOVITOSTI ??? 
NABÍZÍM VÁM 
SCHŮZKU 
A  KONZULTACI 
,,ZDARMA,,

Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!Studentům garantujeme nejnižší ceny!

Skvělé ceny pro vás

Zábřeh–PrahaZábřeh–Praha

www.regiojet.czvíce na

Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti Studenti ododod  139139139139139139 KčKčKčKč

od 185 Kč

NAŠE VLAKY JSOU ZPĚT

130527_RJ_210x140_Sumpersky_zpravodaj.indd   1 5/27/2013   3:32:53 PM
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14. 7. 2013 / 20:00 
Šumperk / klášterní kostel
Vstupné: 180,- / 230,- (před koncertem)
Předprodej vstupenek:
IC Šumperk tel. 583 214 000 v pracovní dny od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 12 h, IC Rapotín v pracovní
dny od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 13 h, tel. 583 212 211

www.klasternihudebnislavnosti.cz

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013

J. ZACH /
W. A. MOZART
REQUIEM
ALENA HELLEROVÁ - SOPRÁN 
MARKÉTA CUKROVÁ - ALT
DUŠAN RŮŽIČKA - TENOR 
TOMÁŠ KRÁL - BAS
PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
DIRIGENT: VOJTĚCH JOUZA

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. Zdeňka Brože 
a pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka.
Patronkou festivalu je světoznámá česká houslistka Gabriela Demeterová.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

11. 7. 2013 / 19:00 
Loučná / kulturní dům
Vstupné: 100,-
Předprodej vstupenek:
KKC Rapotín, tel.: 583 284 883 a 45 min před začátkem koncertu. 
Rezervace na www.klasternihudebnislavnosti.cz

www.klasternihudebnislavnosti.cz

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013

ANTONIO
VIVALDI:
ČTVERO
ROČNÍCH
DOB
IVA KRAMPEROVÁ - HOUSLE
BAROCCO SEMPRE GIOVANE

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. Zdeňka Brože 
a pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka.
Patronkou festivalu je světoznámá česká houslistka Gabriela Demeterová.

KONCERT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY LOUČNÉ ING. PAVLA MARTÍNKA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

1. 7. 2013 – KRNOV
2. 7. 2013 – MOHELNICE
3. 7. 2013 – RAPOTÍN
GABRIELA DEMETEROVÁ – housle
COLLEGIUM GABRIELY
DEMETEROVÉ

4. 7. 2013 - JESENÍK
MOYZESOVO KVARTETO (SK)

7. 7. 2013 – KRÁLÍKY
POZNAŇSKÝ
CHLAPECKÝ SBOR (PL)

8. 7. 2013 – ŠUMPERK
KATALIN MALI varhany (HU)

9. 7. 2013 – BLUDOV
ZÁMECKÉ DOSTAVENÍČKO
KEGLEROVÁ – cembalo
BROUKOVÁ zpěv

11. 7. 2013 – LOUČNÁ
VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH DOB
BAROCCO SEMPRE GIOVANE

14. 7. 2013 – ŠUMPERK
ZACH / MOZART: REQUIEM
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR, 
PRAŽSKÝ KOMORNÍ SBOR

 – 

88888DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ČIŠTĚNÍ PÁROU Najdete nás na adrese 
Lidická 48 (vedle supermarketu Billa), 787 01 Šumperk. 

Tel. 583 215 479. Mobil: 731 107 811. E-mail: sumperk@rea-cz.cz
www.rea-karcher.cz

UŠETŘETE SVÉ PENÍZE! Čistěte chytře a efektivně 
parními čističi bez chemie a čisticích 
prostředků.

Pára čistí šetrně vůči životnímu prostředí – bez čisticích 

prostředků a s malou spotřebou vody.

Pára čistí hygienicky čistě – i na těžko přístupných 

místech.

Pára čistí bez námahy – bez drhnutí a leštění.

Pára čistí zdravěji – bez čisticích prostředků.

Páru lze použít mnohostranně – k čištění kuchyní, 

koupelen nebo oken a dále k žehlení a péči o textilie.

Pára šetří čas – neboť čištění probíhá rychleji.

Pára šetří peníze – neboť nejsou potřeba žádné 

čisticí prostředky.

Pára nezanechává žádné zbytky vodního kamene – neboť 

při tvorbě páry dochází k demineralizaci vody.

Parní čističe již od 1.590,- Kč

®
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mob.: 724 950 883, autosalon@fortex-ags.cz, skoda@fortex-ags.cz, www.fortexauto.cz
Prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

Nová
ŠKODA Octavia

RAPID FRESH
s bohatou výbavou

cena s DPH od

334.900,– Kč

cena s DPH

249.900,– Kč

Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto
Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682, mob.: 724 845 964

autosalon@fortex-ags.cz, www.fortexauto.cz

SIMPLY CLEVER

Nová ŠKODA Octavia
od 334 900 Kč

Zveme k předváděcím jízdám!

Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto
Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682, mob.: 724 845 964

autosalon@fortex-ags.cz, www.fortexauto.cz

Nová ŠKODA Octavia
od 334 900 Kč

Zveme k předváděcím jízdám!

S 0% navýšením od ŠkoFINu

S fi nancováním od ŠkoFINu

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

kuchyně
nábytek

okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
ev

a
NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ 

LAKOVANÉ KUCHYNĚ V REGIONU INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)
telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK

Dům kultury Šumperk

PRONAJME
kancelář o rozloze 18,63 m2

 v nástavbě nad hlavní 
budovou DK

Bližší informace:
Mgr. Vladimír Rybička
 ředitel Domu kultury 

Tel.: 775 652 074 
E-mail: rybicka@dksumperk.cz

Hledáme spolehlivou 
paní na pravidelný 
úklid domácnosti 

1x týdně 
Požadujeme spolehlivost, 

dovednost, pečlivost (zaměření 
na detail), diskrétnost, předchozí 
zkušenost s úklidem domácností, 

bezúhonnost. Nabízíme 
dlouhodobou splupráci a dobré 

finanční podmínky. 

Volejte 724 521 552




