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Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registraÿní ÿíslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

"Tento projekt je financován z prostŐedkŢ Evropského sociálního fondu prostŐednictvím Operaÿního programu 
Lidské zdroje a zamĚstnanost a státního rozpoÿtu þR." 

Vážení spoluobÿané, 
do rukou se Vám dostává druhý vložený list s pŐehledem sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním 
postižením, které jsou poskytovány ve mĚstĚ Šumperku. Cílovou skupinou jsou osoby s tĚlesným, mentálním, 
duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. 

Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních vĚcí MĚÚ Šumperk  
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY registrované podle zákona ÿ. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znĚní pozdĚjších pŐedpisŢ, 
poskytované ve mĚstĚ Šumperku pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením  

¾ DĚtský klíÿ, o.p.s. 

Osobní asistence - terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sobĚstaÿnost z dŢvodu vĚku, 
chronického onemocnĚní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je 
poskytována v pŐirozeném sociálním prostŐedí osob a pŐi ÿinnostech, které osoba potŐebuje. 
adresa: ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 a Kozinova 35/5, Šumperk  
 tel.: 608 784 226 e-mail DKtkadlecova@seznam.cz  www.detskyklic.cz 
provozní doba: po-ÿt: 13:00-16:00 Cena 80 Kÿ/hod. Bezbariérovost NE 
Odlehÿovací služby - jsou poskytovány osobám, které mají sníženou sobĚstaÿnost z dŢvodu vĚku, chronického 
onemocnĚní nebo zdravotního postižení, o které je jinak peÿováno v jejich pŐirozeném sociálním prostŐedí; cílem 
služby je umožnit peÿující fyzické osobĚ nezbytný odpoÿinek. 
adresa: Kozinova 5, Šumperk tel.: 608 784 226 e-mail: DKtkadlecova@seznam.cz 
x Ambulantní odlehÿovací služba - klubovna na ul. Kozinova 5 a ul. 28. Őíjna 1, Šumperk 

provozní doba: út a pá:  13:00-17:00 Cena: dle aktuálního ceníku Bezbariérovost NE 
x Terénní odlehÿovací služba 

provozní doba: po a pá:  15:00-18:00 Cena dle aktuálního ceníku 
x Pobytová odlehÿovací služba - odlehÿovací byty: Kozinova 35/5 a Jeremenkova 52, Šumperk 

provozní doba: po-pá:  15:00-9:00 následujícího dne 
so:  0:00-11:00 Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost NE 

Sociální rehabilitace - je soubor specifických ÿinností smĚŐujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
sobĚstaÿnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návykŢ a nácvikem 
výkonu bĚžných, pro samostatný život nezbytných ÿinností alternativním zpŢsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálŢ a kompetencí. 
adresa: Kozinova 35/5, Šumperk 
 tel.: 731 516 593 e-mail: DKzamecnikova@seznam.cz www.detskyklic.cz 
provozní doba: ambulantní: po-pá: 7:00-19:00 
 terénní: po-ne: 7:00- 20:00 Cena zdarma Bezbariérovost NE 

¾ Diakonie þCE – stŐedisko v SobotínĚ 

Odlehÿovací služby - poskytují lidem s projevy demence péÿi v dobĚ odpoÿinku peÿující osoby a pomáhá jim 
zvládnout období, kdy nemohou být ve svém domácím prostŐedí, nabízí podporu peÿujícím pro další péÿi o svého 
blízkého s projevy demence. 
adresa: Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: sloncikova@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: ambulantní: po-pá: 7:00-17:00 
 terénní: dennĚ:  6:00-20:00 
 pobytová: nepŐetržitĚ  Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ANO 
Peÿovatelská služba - posláním peÿovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem co 
možná nejdéle v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí. 
adresa: Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: dennĚ: 6:00-20:00 Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ANO 

¾ Domov dŢchodcŢ Šumperk, p.o. 

Domovy se zvláštním režimem - posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem od 50 let vĚku, 
kteŐí nemohou žít ve svém domácím prostŐedí a kteŐí mají v dŢsledku onemocnĚní demencí sníženou 
sobĚstaÿnost - ocitli se v nepŐíznivé sociální situaci. 
adresa: U Sanatoria 2631/25, Šumperk  www.ddspk.cz 
 tel.: 583 215 518 e-mail: info@ddspk.cz 
provozní doba: nepŐetržitĚ  Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ÿásteÿná 

Součástí čísla je příloha představující so-
ciální služby poskytované v Šumperku

Odstartovala revitalizace 
okolí Jiráskových sadů

Zábřežská stavební firma Ekozis ob-
sadila nedávno Husitskou ulici v cent-
ru Šumperka a minulý týden také ulici 
Puškinovu. Pustila se totiž do výmě-
ny kanalizačních a vodovodních sítí,  
kterou realizuje společnost Vodohos-
podářská zařízení Šumperk. Odstarto-
vala tak revitalizace Jiráskových sadů 
a přilehlého okolí, na kterou loni šum-
perská radnice získala dotaci ve výši  
12,4 milionu korun z Regionálního 
operačního programu Střední Mora-
va. Obnova osvětlení, cest a mobiliáře 
v parku a rekonstrukce ulic, které se 
v lokalitě nacházejí, začne letos v srp-
nu. Nejprve je totiž potřeba opravit již 
zmíněnou kanalizaci, vodovod a také 
rozvody plynu.

„Máme za sebou poměrně složitá 
jednání se síťaři, jejichž výsledkem je, 

že VHZ již zahájila rekonstrukci ka-
nalizace a vodovodu, na niž v červen-
ci a srpnu naváží plynaři. Současně se 
domlouváme na přeložkách s firmou 
ČEZ,“ uvedla vedoucí odboru rozvo-
je města Irena Bittnerová. Práce na 
hlavním kanalizačním a vodovodním 
řadu přitom probíhají po jednotlivých 
asi dvacetimetrových úsecích tak, aby 
byl zaručen přístup k nemovitostem 
i svoz komunálního odpadu. 

„Samozřejmě víme, že to nebude 
lehké období, už jen vzhledem ke slo-
žitým podmínkám především v Kozi-
nově ulici, která je úzká a v níž jsou 
domy po obou stranách. Uděláme 
maximum pro to, aby váš život byl co 
nejméně nepříjemný. Ale nezastíráme, 
že se musíte připravit na prach, hluk, 
bláto a provoz těžkých vodidel. Chci 

vás proto požádat o velkou trpělivost 
a toleranci,“ řekl minulý týden staros-
ta Zdeněk Brož na setkání s občany 
bydlícími ve zmíněných ulicích. Pře-
devším ty, kteří zde podnikají, přitom 
trápí fakt, že lidé do rozkopané ulice 
nezajdou. Chtějí proto na pěší zóně 
umístit reklamní poutač, který upo-
zorní na to, že provozovny a prodejny 
jsou otevřené. V souvislosti s rekon-
strukcí navíc již nelze podélně parko-
vat v Kozinově ulici.

Koncem dubna by měly být polože-
ny nové kanalizační a vodovodní řady 
v ulici Puškinově a části ulice Kozino-
vy po křižovatku s ulicí Terezínskou, 
v květnu obsadí Ekozis ulici Terezín-
skou a v červnu se rekonstrukce přesu-
ne do zbývající části ulice Kozinovy. 

 Pokr. na str. 5

Výměna kanalizačních a vodovodních sítí, kterou realizuje společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, odstartovala 
v Husitské ulici. Jakmile firma práce dokončí, přijdou na řadu plynaři.  Foto: -pk-

Viklající se dlažba v blízkosti sochy cí-
saře Josefa II. na Hlavní třídě se v sou-
časnosti vyměňuje.     Strana 3

V knihovně se sešli senioři, jimž je v prů-
měru devětaosmdesát let.    Strana 3

Guna Leite představí svoji fotogra-
fickou tvorbu na výstavě nazvané „Le 
Festin / Hostina“.    Strana 6



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace ze zastupitelstva

7246 přestupků, trestných činů a dal-
ších událostí řešili v loňském roce stráž-
níci Městské policie v Šumperku. To je 
o 444 případy více než loni. 

Nejvíc práce měli strážníci již tradič-
ně s dopravními přestupky (2116 přípa-
dů), zabývali se například i krádežemi 
v obchodech (256 případů) a rušením 
nočního klidu (33 případy), zadrželi 
devatenáct hledaných osob a šestnáct 
podnapilých řidičů, policii pak předa-
li třiatřicet osob podezřelých z trestné 
činnost a v šumperských ulicích odchy-
tili osmdesát tři zatoulané psy, z nichž 
dvaadvacet vrátili majitelům a tři pře-
dali do péče nových majitelů. Zbývající 
psy pak převezli do útulku ve Slezských 
Pavlovicích.

V blokovém řízení loni uložili přísluš-
níci Městské policie 2166 pokut v cel-
kové výši 844 400 Kč. Průměrná výše 
pokuty přitom byla 390 korun. V třech 
stech čtyřiceti dvou případech pak řešili 
strážníci přestupek domluvou. 

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 3. dubna 2014

* schválilo přidělení grantů a do-
tací na vyjmenované akce a činnosti, 
jež přesáhly částku padesát tisíc korun, 
a současně schválilo snížení původně 
odsouhlasené finanční částky na vy-
jmenované akce a dotace na činnosti 
o pětapadesát tisíc korun na částku 
2,045 milionu. Zastupitelé dále schváli-
li navýšení původní stotisícové finanční 
rezervy na 155 tisíc korun a její využití 
v rámci veřejné finanční podpory na 
pokrytí žádostí, jež nelze zahrnout do 
grantů a dotací, ale které svým obsa-
hem odpovídají zájmům města. Více 
v příštím čísle.

* schválilo časový harmonogram, 
který určuje postup a termíny pro 
rozdělení veřejné finanční podpory 
vyčleněné na činnost organizací pů-
sobících v soutěžích výkonnostního 
sportu seniorů, juniorů a dorostenců. 
Podrobné podmínky jsou zveřejně-
ny na internetových stránkách města 
www.sumperk.cz, žádosti již podatelny 
městských úřadoven přijímají od pon-
dělí 7. dubna. Více v čísle.

* vzalo na vědomí zhodnocení čin-
nosti Městské policie a její součin-
nost s Policií ČR v roce 2013 a také 
zprávu o činnosti obvodního odděle-
ní státní policie v loňském roce. Více 
v čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti požární ochrany v loň-
ském roce. Temeničtí hasiči v něm 
zasahovali celkem čtyřiačtyřicetkrát, 
nejvíce - v deseti případech - v měsíci 
srpnu. V patnácti případech přitom šlo 
o požár a v devětadvaceti o technickou 
pomoc. Bližší informace na www.hasi-
cisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce.

Milion dvě stě deset tisíc korun posílá 
letos do Šumperka Ministerstvo kultu-
ry na obnovu památek, z nichž tři jsou 
majetkem města. Dvěma majitelům 
historických objektů v centru města pak 
místní radnice přidá na opravu fasád sto 
čtrnáct a půl tisíce.

Milion dvě stě deset tisíc korun obdr-
želo letos od státu město v rámci Pro-
gramu regenerace městské památkové 
zóny. Z nich šest set devadesát čtyři  
tisíce dá do vlastních památek. Dvě 
stě jedenapadesát tisíc tak půjde na 
chemické ošetření krovů proti dřevo-
kaznému hmyzu a houbám v kostele 
Zvěstování Panny Marie a v domini-
kánském klášteře, v němž sídlí Střed-
ní zdravotnická škola, a sedmatřicet 
tisíc na restaurování vstupních dve-
ří z Kladské ulici, jimiž se do obou 

objektů vstupuje. Čtyři sta šest tisíc 
je pak určeno na zrestaurování ba-
rokní sochy evangelisty Lukáše z ro- 
ku 1766, jež stojí před farou u kostela  
sv. Jana Křtitele v Sadové ulici.

Čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun do-
stanou od státu majitelé měšťanského 
domu na náměstí Míru 21. Peníze jsou 
určeny na obnovu čelní fasády nad vý-
kladci a boční fasády směrem do Polské 
ulice, včetně opravy klempířských prv-
ků, a také na repasi oken. Město pak na 
opravu fasády přispěje ze své kasy část-
kou 95 919 Kč. 

Dvaadevadesát tisíc korun z Pro-
gramu regenerace pomůže vlastníkům 
domu v Lužickosrbské ulici 7, manže-
lům Paštikovým, s obnovou boční fasá-
dy. K nim místní radnice přidá osmnáct 
a půl tisíce.

Letem zastupitelským světem       Zastupitelé 
se sejdou koncem 
dubna

Již podruhé v měsíci dubnu se  
sejdou šumperští zastupitelé. Na jed-
nání ve čtvrtek 24. dubna by měli 
schválit závěrečný účet města za rok 
2013 a hospodářské výsledky příspěv-
kových organizací města za loňský 
rok. Na programu je rovněž zpráva 
o plnění Strategického plánu rozvoje 
města Šumperka za rok 2013 a zprávy 
o činnosti obecního živnostenského 
úřadu a o sociální situaci ve městě 
v loňském roce. Chybět nebude ani 
řada majetkoprávních a finančních 
záležitostí. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. -zk-

     Odpad se 
o Velikonocích 
sveze o den později

O velikonočním pondělí se v Šum-
perku odpady svážet nebudou. Odpo-
vědná firma tak učiní o den později, 
tedy v úterý 22. dubna. Lidé by tedy 
měli popelnice nachystat před domy 
právě v tento den ráno. -red-

     Radnice vyzývá: 
Pomozte vylepšit 
Vánoční trhy 
na Točáku

Trhy nazvané Vánoce na Točáku 
pořádá město již několik let. A přes-
tože se tato akce těší u Šumperanů 
velké oblibě, chce šumperská radni-
ce úroveň zmíněné akce ještě zlep-
šit. Uvítá proto názory a nápady 
samotných návštěvníků předvánoč-
ních trhů. Stačí jen vyplnit dotazník 
umístěný na stránkách města www.
sumperk.cz v sekci Občan, podsek-
ci Periodický tisk a odkazu Tiskové 
zprávy pod názvem Pomozte vylep-
šit Vánoční trhy na Točáku.  -red-

     Nominujte 
významný strom

Šumperská radnice vyzývá občany, 
aby posílali návrhy na významné stro-
my, které se nacházejí na pozemcích 
ve vlastnictví města. Jde o takové, jež 
mají například význam historický, et-
nografický a mytologický, geografický 
a krajinotvorný, ekologický, dendro-
logický či rekreační. Návrhy je možné 
posílat do 31. května prostřednictvím 
webových stránek www.sumperk.cz. 

 -red- 

Strážníci loni řešili více než sedm tisíc případů

Peníze z Programu regenerace měst-
ské památkové zóny pomohou městu 
zrestaurovat barokní sochu sv. Lu-
káše, která se nachází v Sadové ulici. 
 Foto: -zk-

Nejvíc práce měli loni strážníci již 
tradičně s dopravními přestupky. 
 Foto: -zk-

* schválilo zprávu o plnění Strate-
gického plánu rozvoje města Šum-
perka za rok 2013 a současně schválilo 
akční plán na léta 2014-2016 jako ne-
dílnou součást zmíněného Strategické-
ho plánu. Více v příštím čísle.

* schválilo vystavení příslibu ruči-
telského prohlášení města Šumperka 
v rámci projektu „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ 
vůči Státnímu fondu životního pro-
středí České republiky, a to v celko-
vé částce 12,819 milionu korun, z níž 
11,966 milionu představuje jistinu 
půjčky a zbývající 853 tisíce úrok. 

* schválilo prodej bytu v domě 
v Kmochově ulici 2 Šárce Juračkové. 
Ta ho koupila v dražbě za čtyři sta še-

desát tisíc korun. Vzápětí zastupitelé 
schválili prodej bytu č. 4 v domě v ulici 
Gen. Svobody 10, který byl bez nájem-
ního vztahu, manželům Dvořákovým 
za 770.916 Kč.

* schválilo podání žádosti o prodej 
pozemků, včetně budov, jež se nachá-
zejí v sousedství šumperského ná-
draží a které vlastní České dráhy, za  
účelem vybudování kapacitního veřej-
ného parkoviště. Bližší informace v ně-
kterém z příštích čísel.

* vzalo na vědomí rezignaci Terezy 
Schreiberové a Jiřího Vágnera na člen-
ství ve Finančním výboru s účinností 
od 1. dubna 2014 a také skutečnost, že 
tento výbor bude pracovat v počtu sed-
mi členů. Zpracovala Z. Kvapilová

Ministerstvo kultury i město dají peníze na obnovu památek
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Dlažba kolem sochy císaře Josefa se měníDuben, to je Festival 
Miloše Movnara
Od středy 23. do pátku 25. dubna se v šumperském 

divadle odehraje již jedenadvacátý ročník přehlídky 
vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Ten-
to známý šumperský festival každoročně připomíná 
osobnost předčasně zesnulého člena uměleckého 
souboru, jenž prohrál boj se zákeřnou chorobou. Ve 
třech dnech nabitých představeními tak budou porot-
ci hodnotit nejlepší mužský a ženský herecký výkon 
sezony. 

Stejně jako v předchozích ročnících také letos bu-
dou výkony členů šumperského ansámblu hodnotit 
tři poroty. Hlavní slovo bude mít porota složená z di-
vadelních odborníků. Spolurozhodovat o nejlepším 
ženském a mužském hereckém výkonu jim pomohou 
členové divácké a studentské poroty, kteří se tradič-
ně rekrutují z řad předplatitelů a studentů místních 
středních škol. Ti všichni zhlédnou pohádky Kubula 
a Kuba Kubikula (23.4. v 10 hod.) a Tři veteráni (24.4. 
v 10 hod.) a čtyři inscenace - Strakonického dudáka 
(23.4. v 17 hod.), Zdravého nemocného (24.4. v 19.30 
hod.), Černou komedii (25.4. v 10 hod.) a Světáky 
(25.4. v 19.30). Na všechna představení si mohou zá-
jemci z řad veřejnosti koupit vstupenku.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním večerem. 
Ten je na programu po představení Světáků v pátek 
25. dubna ve 23 hodin v Zrcadlovém sále, kde budou 
oceněným hercům předány sošky za jejich výkony 
v loňské sezoně. -zk-

Viklající se a klapající dlažba v blízkosti sochy císaře 
Josefa II. na Hlavní třídě bude již brzy minulostí. Pod-
niky města Šumperka se totiž pustily do její výměny. 
Veškeré práce by měly být hotovy do pátku 18. dubna.

„Okolo sochy císaře Josefa II. byla dlažba neod-
borně položena na neodvodněný podklad. Ten bylo 
potřeba upravit a dlažbu položit znovu,“ uvedl ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. Vzápě-
tí dodal, že opravena bude i zídka, která se u sochy 
nachází, a navíc bude doplněna dřevěnými prvky pro 
pohodlnější sezení. 

Josef II., který se jako prvorozený syn narodil v ro-
ce 1741 císařovně Marii Terezii a Františku Lotrinské-
mu, stanul v čele habsburské monarchie po matčině 
smrti v roce 1780, když před tím s ní již patnáct let 
společně vládl. Byl prototypem osvícenského panov-
níka, prohlašujícího se za služebníka státu, jehož bla-
ho je mu prvním zákonem. Již roku 1781 vydal patent 
o zrušení nevolnictví a patent toleranční o omezené 
náboženské svobodě. I když se ve svém reformátor-
ském úsilí dopustil řady omylů, zanechal po sobě 
památku lidového panovníka - „selského císaře“, na 
něhož vzpomínalo obyvatelstvo českých zemí bez 
rozdílu věku.

Se vzrůstajícím nacionalismem v 19. století se 
ovšem poměr k Josefu II. začal měnit. Zejména Něm-
ci v něm začali vidět především panovníka, který byl 
propagátorem němectví. Jako velkou oslavu němec-
tví hodnotil v projevu při odhalení sochy na nádvoří 
šumperského zámku 8. června 1884 tuto událost sta-
rosta Friedrich Tersch.

Bohužel tento nacionálně laděný pohled na císaře 
převzaly po vzniku republiky zejména Češi v národ-
nostně smíšených či převážně německých oblastech, 
což se týkalo i Šumperka. Už v červnu 1919 nezná-
mí pachatelé urazili soše kord a patent, v roce 1921 
pak požádala česká okresní správa německé vedení 
města, aby pomník na zámeckém nádvoří zabedni-
la. O dva roky později pak byla socha odvezena do 
areálu muzea a v osmdesátých letech minulého století 
byla umístěna v parku léčebny v Bílé Vodě. Odtud se 
v roce 2001 vrátila do Šumperka jako kulturně histo-
rický a umělecký artefakt. -zk-

Cestopisy, historické romány, detektivky, ale i vědec-
ké knihy. Mezi seniory, kteří docházejí do šumperské 
městské knihovny a jimž je v průměru devětaosmdesát 
let, ovšem jednoznačně nejvíc „frčí“ historické detek-
tivní příběhy Vlastimila Vondrušky. Potvrdili to během 
setkání ve čtvrtek 20. března, jež pro ně knihovnice při-
pravily u příležitosti měsíce knihy. 

„Podobně jako loni jsme i letos v rámci měsíce kni-
hy pozvali do knihovny čtenáře starší pětaosmdesáti 
let,“ uvedla ředitelka knihovny Zdena Daňková a pro-
zradila, že seniorů, kteří toto kritérium splňují, do-
chází do obou poboček šumperské knihovny více než 
čtyřicet. Pozvání přitom využilo šestadvacet z nich, 
nechyběl ani nejstarší čtenář Miroslav Kalabus, jenž 
letos oslavil kulatou stovku a který již vzhledem ke 
špatnému zraku využívá zvukové knihy, jež mu chodí 
půjčovat dcera. Mezi přítomnými byl rovněž sedma-
osmdesátiletý Jaromír Bár, který se do Šumperka při-
stěhoval před rokem z Brna a jenž se celý život zabývá 
nukleární vědou. Minulý týden přednášel právě v kni- 

hovně na téma „Může se přeměnit hmota v energii?“.
Ať už chodí do knihovny posledních deset let nebo 

neuvěřitelných osmdesát, na všech přítomných bylo 
vidět, že si „pobyt“ mezi regály plnými knih užívají. 
Někteří „přelouskají“ i pět knih měsíčně, šestaosmde-
sátiletá Ludmila Horníčková si o nich dokonce vede 
evidenci ve speciálním deníčku. Vojtěch Lošťák pak 
pamatuje knihovnu ve Vile Doris, do níž docházel.

A jaký žánr pozvané seniory nejvíc oslovuje? Shodli 
se na tom, že hlavně historické romány, ale i cestopisy, 
které například pětaosmdesátiletého Jaromíra Ryšavé-
ho přivedly v padesáti letech k horolezectví, jež pověsil 
na hřebík teprve loni, a v nichž nelze podle Antonína 
Matyse tolik lhát jako v románech. Několikrát zazněl 
i názor, že k některým knihám musí člověk „dozrát“. 
„Odebíral jsem pravidelně knihy z edice Odeon a vy-
šla zde publikace o českých cestovatelích šestnáctého 
století. Tenkrát mě vůbec neoslovila a přečetl jsem ji 
až o mnoho let později,“ prozradil neobyčejně vitální 
dvaadevadesátník Luděk Kučera, který začal chodit do 

knihovny ve druhé polovině třicátých let ve Smiřicích. 
Podobnou zkušenost má i Jaromír Tůn, a to s Homé-
rovou Illias a Odysseou. „Několikrát jsem je odložil, 
a až když jsem je četl nahlas na balkoně, zjistil jsem, že 
ten daktylský hexametr má něco do sebe. Musíte se do 
něj zaposlouchat,“ řekl Jaromír Tůn, který po dohodě 
se šumperskou knihovnou půjčuje její knížky v míst-
ním Domově důchodců. 

A kolegů zde knihovnice měly víc. Především os-
maosmdesátiletou Elišku Týčovou, která sice již špat-
ně vidí, ale knihám zůstává věrná. „S paní Eliškou se 
v knihovně potkáváme skoro již čtyřicet let. Chtěla 
jsem být původně lékárnicí, ale z politických důvodů 
jsem se na vysokou školu nedostala. Tak jsem nastou-
pila do knihovny a právě paní Týčová byla mojí prv-
ní vedoucí,“ prozradila současná „šéfka“ knihovny 
Zdena Daňková a dodala: „Naučila mě, jak důležitá je 
zpětná vazba se čtenářem. Dobrá knihovnice by měla 
znát jeho názor na knihu, protože pak může poradit 
dalším zájemcům o její zapůjčení.“ -zk-

Neodborně položená dlažba v okolí sochy císaře Jo-
sefa II. se v těchto dnech vyměňuje.            Foto: -pk-

Na setkání přišel i nejstarší čtenář knihovny Miro-
slav Kalabus (100 let, vpravo), přítomen byl rovněž 
sedmaosmdesátiletý vědec Jaromír Bár (uprostřed), 
který v knihovně minulý týden přednášel.  Foto:-zk-

Eduard Mlček přinesl do knihovny výuční list soustružníka, který získal v Argentině, v níž se narodil.  Foto: -zk-

V knihovně se sešli senioři, „frčí“ u nich zejména Vondruška
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Polské skupiny Joanna Knitter Blues 
& Folk Connection a Jan Galach Band 
si zahrají na podzimním mezinárod-
ním festivalu Blues Alive. Účast na 
prestižní akci si vybojovaly v sobotu 
22. března na přehlídce talentů Blues 
Aperitiv. Porota přitom vybírala ze sed-
mi kapel, které již dříve prošly sítem 
přihlášených.

Předseda poroty a dramaturg Blues 
Alive Ondřej Bezr při vyhlašování vý-
sledků řekl, že úroveň účinkujících byla 
letos výjimečně vysoká. „Mohli jsme 
vybrat šest ze sedmi kapel. Rozhodo-
vání bylo velmi složité,“ uvedl předseda 
poroty. Mezi diváky zabodovala forma-
ce Jan Galach Band. „V posledních le-
tech bývá shoda poroty a diváků skoro 
pravidlem,“ doplnil Bezra produkční 
festivalu Ondřej Polák.

Obě polské formace se představí 
v hlavním programu šumperského fes-
tivalu, který letos proběhne od 14. do  
16. listopadu a jehož hvězdy budou zná-
my během letních prázdnin. S prázdnou 
však neodjeli ani někteří další účastníci 
patnáctého ročníku Blues Aperitivu. 
Českou skupinu M.J. & The Electric 
Blue si totiž polský promotér Andrzej 
Matysik vybral na závěrečný koncert 

Blues Alive 17. listopadu v Chorzówě. 
„Další tuzemská kapela Jakub Racek & 
Radek Vaňkát si zahraje v červenci na 
festivalu v Boskovicích na scéně věno-
vané blues,“ podotkl Ondřej Polák.

Účastníky finálového večera Blues 
Aperitivu vybírala porota z jedenadva-
ceti kapel z České republiky, Polska 
a Skotska. Letos poprvé přitom svou na-
hrávku neposlala žádná skupina ze Slo-
venska. Klání talentů Blues Aperitiv je 
nedílnou součástí festivalu Blues Alive, 
který každoročně do Šumperka přivá-
dí bluesové hvězdy světového formátu. 
Loni to byl třeba kytarista a zpěvák Wal-
ter Wolfman Washington. -red-

Také letos se Šumperk promění 
v „bambiriádní město“. Tzv. Bambiriádu 
organizuje Česká rada dětí a mládeže 
jednou ročně ve všech krajích republiky. 
Akce přitom nabízí volnočasovým orga-
nizacím možnost aktivně se prezento-
vat. V Šumperku proběhne Bambiriáda 
2014, jejímž mottem je otázka „Už nás 
znáte? ....“, od 23. do 25. května v Jirás-
kových sadech a návštěvníci se mohou 
těšit na pestrou nabídku volnočasových 
aktivit pro děti a mládež. 

„Minulý týden bylo přihlášeno dva-
náct organizací, které jsou připrave-
ny prezentovat na Bambiriádě svoji 
činnost,“ říká jedna z organizátorek  
Veronika Šubrtová. Akce je podle ní 
otevřena i dalším organizacím, oddí-
lům, skupinám a zájemcům. „Pokud 
myšlenka Bambiriády osloví další sub-
jekty, které pracují s dětmi a mládeží 
ve volném čase, mohou přijít na orga-
nizační schůzku, která se bude konat 
v úterý 22. dubna v Pionýrském cent-
ru na náměstí J. Zajíce 7,“ zdůrazňuje 
Šubrtová a podotýká, že na zmíněnou 
schůzku mohou přijít i ti, kteří chtějí 
na „bambiriádním“ pódiu vystupovat 
a také zájemci, kteří chtějí se zajištěním 
akce dobrovolně pomoci. „Rádi by-
chom oslovili i případné sponzory, kteří 
by chtěli Bambiriádu podpořit finančně, 
materiálně či jiným způsobem,“ uzavírá 
organizátorka, kterou je možné kontak-
tovat prostřednictvím e-mailu bambiri-
ada@centrum.cz. Bližší informace lze 
nalézt na www.bambiriada.cz. -red-

Na Blues Alive postupují dvě polské skupiny

Kapela Jan Galach Band si zahraje na 
podzimním Blues Alive.  Foto: archiv

      Informační 
centrum změnilo 
od 1. dubna 
provozní dobu

Informační centrum Šumperk, 
jež sídlí v budově Vlastivědného 
muzea na Hlavní třídě 22, změni-
lo od začátku dubna svoji provozní 
dobu. Nově je v pondělí otevřeno 
až v odpoledních hodinách, a to od 
13 do 17 hodin. Od úterý do pát-
ku mohou lidé do „Ícéčka“ zamířit 
od 8 do 17 hodin a v sobotu pak  
od 9 do 13 hodin. Bližší informa-
ce lze získat na tel.č. 583 214 000, 
e-mail: icsumperk@seznam.cz a na 
www.infosumperk.cz. -zk-

     Na nových 
stránkách divadla 
si lze přímo koupit 
vstupenku

Novými internetovými stránkami 
se může pochlubit šumperské diva-
dlo. Na adrese www.divadlosum-
perk.cz najdou zájemci informace 
o divadle, repertoáru, hereckém 
souboru a mohou si zde také on-line 
rezervovat a koupit vstupenky na do-
mácí i hostující představení s tím, že 
si přímo doma lístek vytisknou. 

Pokud tuto možnost nemají, je 
třeba si rezervované vstupenky vy-
zvednout týden před představením 
hostujících souborů a dva dny před 
představením domácího ansámblu 
v pokladně divadla (vchod z Ko-
menského ulice). Ta je otevřena od 
pondělí do pátku od 15 do 17 hodin 
nebo hodinu před začátkem předsta-
vení (tel.č. 583 214 062, 731 655 847). 
V nejbližších týdnech navíc vedení 
divadla plánuje nainstalování termi-
nálu pro bezhotovostní platby karta-
mi. -red-

     Na Eurofest zavítá 
Pavol Hammel

Největším magnetem letošního 
festivalu Eurofest je legendární slo-
venský rocker Pavol Hammel. Tento 
ostřílený hudebník se vrací za čes-
kými posluchači s programem „The 
best of “. Za doprovodu špičkových 
muzikantů odehraje pouhé čtyři 
koncerty – v Ostravě, Brně, Praze 
a Šumperku. Zde vystoupí v pátek 
11. dubna v H-clubu od osmé večer-
ní. Po něm budou posluchače bavit 
šumperští rockoví bardi ze skupiny 
Omicron. -red-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje 
informaci (v rámci zákona o posuzo-
vání vlivu na životní prostředí) o za-
hájení zjišťovacího řízení ke koncepci 

„Program rozvoje cestovního 
ruchu Olomouckého kraje 

pro období 2014 -2020“.
Do oznámení koncepce je mož-
né nahlížet na odboru ŽP MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 

kancelář č. 316 v úřední dny, tedy 
v pondělí a středu od 8 do 12 hodin 

a od 12.45 do 17 hodin, a v ostat-
ních dnech po předchozí telefonické 

domluvě na tel.č. 583 388 316. 
Do oznámení koncepce je také mož-
no nahlédnout v Informačním sys-

tému SEA (http://portal.eia.cenia.cz/
eiasea/view/SEA100_koncepce), kód 
koncepce MZP179K. Každý může za-
slat své písemné vyjádření k oznámení 
koncepce na MŽP, odbor posuzování 

vlivů na ŽP a IP (Vršovická 65, 
Praha 10, PSČ 100 10) nejpozději 

do 20 dnů ode dne zveřejnění 
informace o oznámení koncepce na 

úřední desce kraje.
M. Smyčková, odbor životního 

prostředí MěÚ Šumperk

Dobrovolnické centrum Maltézské 
pomoci v Šumperku. Rádi bychom 
představili centrum pro dobrovolníky 
sídlící v prostorách Farního střediska 
římsko-katolické církve v Šumperku. 
Činnost centra byla zahájena 1.1. 2013, 
vedoucí osobou je Michal Umlauf 
z dobrovolnického centra v Olomou-
ci. Maltézská pomoc je společností 
charitativní a humanitární organizace 
Suverénního řádu maltézských rytířů, 
svoji činnost zakládá na nepřetržité 
činnosti devítisetleté tradice pokorné 
pomoci trpícím.

V současné době je prostřednic-
tvím centra koordinováno dvaadvacet 
dobrovolníků, docházejí do Domova 
důchodců v Šumperku a také do Pa-
vučinky, tedy do kojeneckého zařízení 
a dětského domova. Spolupracujeme 
na smlouvách o vzájemné pomoci také 
s ostatními poskytovateli sociálních 
služeb v Šumperku. Naši dobrovol-
níci docházejí za seniory, zdravotně 
postiženými lidmi a dětmi z dětského 
domova pravidelně a bez finančního 
ohodnocení. Nabízejí rozptýlení, spo-
lečnost, radost ze spolu prožitých chvil 
a také osobní asistenci na procházkách, 
doprovod k lékaři, na kulturní akce 
apod. Dobrovolníci jsou proškoleni 

v komunikaci a péči o potřebné v rám-
ci cílové skupiny, které se rozhodli vě-
novat. Jejich činnost je koordinována, 
podléhají supervizi, pracují s platnou 
smlouvou a pojistkou. Osobní motivací 
je pomoc druhým lidem, být užitečný, 
prospěšný. Dobrovolnictví je ovšem 
služba prospěšná nejen těm, kterým je 
s láskou poskytována, ale zejména sa-
motným dobrovolníkům, kteří mohou 
získat bohaté zkušenosti, pocit sebere-
alizace a uplatnění v životě. Pro někte-
ré dobrovolníky je tato služba spojena 
také s osobním postojem, jsou věřící. 
Jedna z našich dobrovolnic získala na 
konci roku 2013 prestižní ocenění Kře-
sadlo.

Dobrovolníkem může být kaž-
dý, kdo má chuť pomáhat a najde si 
v týdnu alespoň dvě hodiny volného 
času pro druhé. Najdete nás na adrese 
Kostelní náměstí 4 v Šumperku, vždy 
v úterý od 16 do 17 hod., nebo po do-
mluvě s koordinátorem centra Anetou 
Svozilovou, tel.č. 731 626 112, e-mail: 
sumperk@maltezskapomoc.cz. Rádi 
uvítáme nejen nové zájemce, ale také 
ty, kteří by využili služeb našich dob-
rovolníků pro sebe, nebo své blízké.

Aneta Svozilová, 
koordinátorka centra

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

Město ožije Bambiriádou
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    Pokr. z titulní strany
V této souvislosti na setkání zazně-

lo, že místní radnice chce motivovat 
vlastníky kanalizačních přípojek k je-
jich výměně. Monitoring, který zde 
společnost ŠPVS provádí, totiž ukázal, 
že infrastruktura pochází v některých 
místech dokonce až z třicátých let 
minulého století a především betono-
vé kanalizační přípojky jsou ve velmi 
špatném stavu. „Těm, kteří vymění ka-
nalizační přípojku, nabízíme finanční 
příspěvek ve výši tisíc korun na jeden 
metr. Podmínkou je, že bude provedení 
přípojky odsouhlaseno technickým do-
zorem města a napojení na hlavní řad 
schváleno společnosti ŠPVS,“ podotkl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a dodal, že tento program se osvěd-
čil i v dalších částech města, v nichž 
již rekonstrukce kanalizace proběhla 
a kde nabídky města využili všichni 
občané. „Budeme rádi, když nebudete 
výjimkou a přípojky si vyměníte, aby 
se za pár let nemusel nový povrch opět 
rozkopat,“ zdůraznil Suchomel.

Do „městské investice“, která letos 
představuje částku 5,8 milionu korun, 
se místní radnice pustí pravděpodobně 
na přelomu srpna a září. „Projekt řeší 
Jiráskovy sady a přilehlé ulice Kozino-
vu, Terezínskou a část ulice Puškinovy, 

jež přímo navazuje na centrum města,“ 
přiblížila projekt Bittnerová. Největší 
změnou přitom bude zrušení chodníků 
ve zmíněných ulicích. Komunikace bu-
dou řešeny jako bezbariérové v režimu 
obytné zóny s omezením rychlosti na 
dvacet kilometrů v hodině a s podél-
ným parkováním, jednosměrným pro-
vozem aut a obousměrným provozem 
cyklistů. Před prodejnou zdravotnic-
kých potřeb v Kozinově ulici pak bu-
dou umístěna tři parkovací místa pro 

invalidní občany. Část ulice Kozinovy 
od křižovatky s ulicí Terezínskou a část 
Puškinovy ulice přitom budou vydláž-
děny betonovými a žulovými kostkami, 
jež navážou na Hlavní třídu, ostatní 
ulice pak dostanou dlažbu betonovou 
s dvoubarevným uspořádáním pro vy-
mezení parkování a pruhů pro cyklisty 
a budou samozřejmě patřičně odvod-
něny. Vše by mělo být hotovo příští rok 
do konce května.

Součástí projektu jsou rovněž úpravy 
v samotném přilehlém parku. Jde o vy-
budování sítě cest, obnovu veřejného 
osvětlení a výměnu mobiliáře. „Počítá-
me rovněž s rekonstrukcí kašny,“ pro-
zradila vedoucí odboru rozvoje města. 
Revitalizace zeleně pak představuje sa-
mostatnou kapitolu, na niž se radnice 
pokouší získat až pětasedmdesátipro-
centní dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 1,742 milionu 
korun. Podíl města by přitom činil 758 ti- 
síc korun. „Kromě kácení a nové výsad-
by se počítá s vegetačními úpravami, 
jako jsou ořezy či vazby na původních 
dřevinách,“ vysvětlila vedoucí oddělení 
strategického rozvoje šumperské rad-
nice Eva Mičkechová. Pokud Šumperk 
uspěje, musí výsadbu a revitalizaci ze-
leně zrealizovat nejpozději příští rok do 
konce listopadu. -zk-

Odstartovala revitalizace okolí Jiráskových sadů Zájemci mohou nahlédnout 
do digitalizované 
katastrální mapy 
Dolní a Horní Temenice

Výkonnostní sportovci 
opět dosáhnou na dotace

Projekt řeší Jiráskovy sady a přilehlé 
ulice Kozinovu, Terezínskou a část 
ulice Puškinovy.  Foto: -pk-

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáhnou 
nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v sou-
těžích výkonnostního sportu dospělých 
neboli seniorů, juniorů a dorostenců. 
Na podporu družstev, která reprezen-
tují město v dlouhodobých soutěžích 
a mají v něm divácké zázemí vyčlenila 
místní radnice ve svém rozpočtu stejně 
jako loni dva a půl milionu. Podmínky 
pro poskytování dotací jsou od minu-
lého týdne zveřejněny na městském 
webu www.sumperk.cz.

Podmínky nejsou nastaveny na in-
dividuální sporty, ale na sportovní 
družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží, jež jsou i určitým vzorem 
a perspektivou pro sportující mládež. 
O zmíněnou dotaci může požádat pou-
ze právnická osoba, například sportovní 
oddíl či tělovýchovná jednota, která má 
sportovní činnost ve své náplni a jež síd-
lí a vykonává svoji činnost v Šumperku. 
Žadatel, jehož družstvo působí dlouho-
době v soutěžích výkonnostního sportu 
pořádaných příslušným sportovním 
svazem, přitom může podat jednu žá-
dost o dotaci na daný sport a kategorii. 
Pokud pak člen sportovního oddílu ob-
sadil v individuálních soutěžích v před-
chozím kalendářním roce na evropském 
šampionátu první místo nebo na oficiál-
ním evropském mistrovství či na vyšších 
soutěžích některou ze tří medailových 
příček, může jeho „domovský“ oddíl 
požádat pro následující rok za takové 
umístění o maximálně třicetitisícovou 
dotaci. Žádosti přijímají podatelny šum-
perské radnice na náměstí Míru 1 a v Je-
senické ulici 31 do středy 30. dubna do 
12 hodin. V květnu je projedná komise 
pro přidělování grantů a dotací a v červ-
nu se konkrétními návrhy bude zabývat 
Rada města, jež je předloží zastupitelům 
19. června ke schválení. -zk-

Katastrální úřad pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, 
dokončuje obnovu katastrálního ope-
rátu - digitalizaci katastrální mapy 
přepracováním na digitalizovanou 
mapu v katastrálních územích Dolní 
Temenice a Horní Temenice. Součástí 
obnovy katastrálního operátu je podle  
§45 odst. 1 zák. č. 256/2013 Sb., o ka-
tastru nemovitostí, vyložení nového 
stavu k veřejnému nahlédnutí.

Do digitalizované katastrální mapy 
mohou zájemci nahlížet od pondělí  
14. do pondělí 28. dubna, a to vždy 
v úředních dnech, tedy v pondělí 
a středu od 9 do 12 hodin a od 13 do 
17 hodin. Stačí jen přijít do zasedací 
místnosti, jež se nachází ve druhém 
patře historické budovy radnice na ná-
městí Míru, dveře č. 605. Ve zmíněných 
úředních dnech zde bude přítomen zá-
stupce Katastrálního úřadu. V ostat-
ních dnech poskytnou vždy od 9 do  
15 hodin informace o obnoveném ka-
tastrálním operátu přímo na Katastrál-
ním pracovišti v Americké ulici.

I. Polášek, vedoucí odd. aktualizace 
Katastru nemovitostí Šumperk

Šumperský orientační běžec Vojtěch 
Král.  Ilustrační foto: archiv
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Obsah biologických složek ve směs-
ném komunálním odpadu by ráda 
snížila šumperská radnice. V této sou-
vislosti oslovila loni v říjnu občany 
a nabídla jim nový systém třídění tzv. 
bioodpadu do dvousetčtyřicetilitrových 
hnědých nádob. Součástí byl průzkum, 
na jehož základě zjistila počet zájemců 
o nabízenou službu a také to, o jakou 
formu nabytí nádoby na bioodpad by 
měli zájem. 

„Loni v listopadu jsme provedli ana-

lýzu zájmu občanů o pořízení nádob 
na bioodpad a podali žádost na Státní 
fond životního prostředí v rámci pro-
jektu „Zvýšení produktivity třídění 
komunálního odpadu v Šumperku“,“ 
uvedl Vladimír Hošek z oddělení od-
padů odboru životního prostředí šum-
perské radnice. Státní fond životního 
prostředí šumperskou žádost v březnu 
po formální stránce přijal a nyní má 
čtyři měsíce na posouzení projektu. 
„Pokud se žádostí uspějeme, je po-

třeba počítat s tím, že nejméně měsíc 
bude trvat uzavření smlouvy,“ upřesnil 
Hošek a dodal, že v případě uzavření 
smlouvy bude místní radnice soutěžit 
nákup dodání nádob a dodávku služ-
by svozu bioodpadu. „Po nákupu bude 
následovat distribuce nádob rozdělená 
do několika etap a postupné zavádění 
svozu bioodpadu, takže s distribucí ná-
dob již letos moc nepočítáme. Pokud 
by k ní došlo, bude to nejdříve letos na 
podzim,“ uzavřel Hošek. -zk-

O pořízení nádob na bioodpad ještě není rozhodnuto

Přednáška 
přiblíží osud 
skláren

Zápach způsobilo hnojení polí Město prodává byt 
v ulici Gen. Svobody 7

Na měsíc duben připravilo šumperské 
muzeum přednášku historika Zdeňka 
Doubravského nesoucí název „Sklář-
ství na severní Moravě v 16.–19. sto- 
letí. Nevýznamná kapitola nebo  
opomíjený fenomén?“. Spoluautor vý-
stavy „Sklo“ z cyklu „Člověk tvůrce“ 
pohovoří o osudech šestnácti severo-
moravských skláren existujících během 
uvedených století a nastíní význam 
severomoravské sklářské výroby v jed-
notlivých obdobích. Přednáška se koná 
v Přednáškovém sále muzea v úterý  
15. dubna v 17 hodin.

O dva dny později, 17. dubna na 
Zelený čtvrtek, pak chystají muzejníci 
akci nazvanou Velikonoce v muzeu. 
Velikonoční tvoření nejen ze skla bude 
ve výstavní síni probíhat od 9 do 16 ho-
din. -zk-

Nejen lidé bydlící v oblasti kolem 
„Hlucháku“, bratrušovského koupališ-
tě a ulice J. z Poděbrad směrem k are-
álu Kauflandu zaznamenali od středy 
12. do pátku 14. března neobvyklý 
zápach. Jeho hlavní příčinou byla ze-
mědělská činnost, konkrétně hnojení 
polí v této oblasti. 

„Vliv na danou situaci měly také 
meteorologické podmínky, zejmé-
na rychlost a směr větru a také tlak,“ 
uvedla vedoucí oddělení odpadů 
a ovzduší šumperské radnice Renata 
Křížová, podle níž probíhaly činnosti 
v bioplynové stanici v Temenici podle 
provozního řádu a hnojení polí pro-
váděla firma  Mohelnická zemědělská 
a.s. „Celkem bylo hnojeno asi osmnáct 
hektarů polí se spotřebou zhruba tří 
set padesáti tun hnojiva. Nejednalo se 
samozřejmě o jedovaté látky,“ podo-
tkla Křížová.  

Hnojení přitom probíhalo v části 
města již od pondělí 10. března, kdy 
byl ovšem použit hnůj a fermentační 

zbytek z bioplynové stanice. V okolí 
oblasti se zvýšeným počtem oznáme-
ní zápachu se pak hnojilo ve středu 
12. a ve čtvrtek 13. března. „Ke hno-
jení byly použity cukrovarnické říz-
ky. Ty byly vyváženy na pole, kde 
se rozmetaly a zapravovaly, v pátek  
14. března se zapravovalo ještě jed-
nou. Podle sdělení zástupce uvede-
né firmy se cukrovarnickými řízky 
běžně hnojí, v okolí Šumperka však 
byly použity výjimečně,“ zdůraznila 
vedoucí oddělení odpadů a ovzduší 
a dodala, že při dalším hnojení se již 
použití cukrovarnických řízků ne-
předpokládá. 

V okolí Šumperka tak bude dále 
hnojeno jen hnojem a fermentačním 
zbytkem z bioplynové stanice. „Se 
zástupcem uvedené firmy jsme se do-
hodli, že poskytne odboru životního 
prostředí vždy informaci o zahájení 
dalšího hnojení. Tato informace bude 
zveřejněna na webových stránkách 
města,“ ujistila Křížová. -red-

Městský byt nacházející se v domě 
v ulici Gen. Svobody 7 nabídne v draž-
bě šumperská radnice. Jde přitom o byt 
s nájemním vztahem, jehož výměra 
včetně příslušenství dosahuje 71,28 m2. 
Z nich tvoří 65,3 m2 byt 5,98 m2 sklep. 
Vyvolávací cena je 580.796 Kč.

„Pro zmíněný dům byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy. 
Ta spadá do energetické třídy F, přičemž 
měrná vypočtená roční spotřeba ener-
gie je 306 kWh/m2/rok,“ uvedla vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské 
radnice Hana Répalová a zdůraznila, 
že byt je užíván na základě smlouvy ná-
jemcem, takže kupující vstoupí do práv 
a povinností pronajímatele podle uza-
vřené nájemní smlouvy. Vzápětí doda-
la, že byt si z tohoto důvodu nemohou 
zájemci prohlédnout. 

Dějištěm veřejného výběrového říze-
ní bude ve středu 23. dubna od 15.30 ho- 
din obřadní síň v budově radnice na 
náměstí Míru 1. Každý účastník draž-
by přitom musí složit dvacetitisícovou 
kauci, která se prvnímu z pořadí započ-
te do kupní ceny a ostatním zájemcům, 
s výjimkou dražitele, který skončí na 
druhém místě, se vrátí. Vydražitel musí 
uhradit celou kupní cenu do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad práva do ka-
tastru nemovitostí. Pokud tak neučiní 
nebo pokud od záměru koupě odstou-
pí, právo na uzavření kupní smlouvy 
zanikne, kauce vrácena nebude a měs-
to byt nabídne dražiteli, jenž skončil 
ve výběrovém řízení na druhém místě. 
Bližší informace podá Romana Drása-
lová, tel.č. 583 388 561.   -zk-

Tým klubu Salith Šumperk přijali koncem března představitelé místní radnice. Rea- 
govali tak na doposud nejlepší výsledek klubu v jeho historii. Draci totiž vybojo-
vali v prvoligové soutěži 2013/2014 deváté místo. Šumperští hokejisté tak dosáhli 
nejlepšího umístění v historii místního hokeje.  Foto: MěÚ Šumperk

Pozvání za kulturou

      Lukáš Hejlík 
přiveze LiStOVáNí

Do povědomí veřejnosti se Lukáš 
Hejlík dostal díky hlavní roli v tele-
vizním seriálu. Je ale mužem mnoha 
profesí. Díky stále populárnějšímu 
projektu LiStOVáNí, jehož je auto-
rem, se stal hercem, režisérem, scé-
náristou, producentem i manažerem 
v jedné osobě. Do Šumperka zavítal 
v lednu s Infernem Dana Browna, 
v dubnu přiveze v rámci celorepub-
likového turné knihu Dobrý proti 
severáku Daniela Glattauera. Pěta-
šedesátiminutové Čtení na jevišti je 
na programu v pondělí 14. dubna od  
18 hodin v divadle. -zk-

      Guna Leite láká 
do knihovny 
na Hostinu

Za hlavní média ve své tvorbě po-
važuje Guna Leite fotografii a grafi-
ku. Zajímá se o autorskou knihu, jež 
dovoluje elegantně propojit fotogra-
fii, kresbu a grafický design. A zabý-
vá se i nejstarším obdobím historie 
fotografie do roku 1918. Umělecké 
projekty této lotyšské absolventky 
filozofie na univerzitě v Rize a fo-
tografie na pražské FAMU, jež žije 
v Šumperku, tvoří spíše různorodou 
mozaiku než tematicky sjednocenou 
osu. Věnuje se minimalistické kraji-
ně, ale také reflexi osobního prosto-
ru, tvorbě deníků, autoportrétům 
nebo parafrázím malby. 

V šumperské Městské knihovně 
v ulici 17. listopadu představí svo-
ji fotografickou tvorbu na výstavě 
nazvané „Le Festin / Hostina“, při 
jejíž přípravě se nechala inspirovat 
zátišími holandských mistrů a také 
vzpomínkami na studium malby na 
střední umělecké škole J. Rozental-
se v Rize. Zahájena bude ve čtvrtek  
 24. dubna v 17 hodin. -red-
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Den Země proběhne 
u Vily Doris i ve Švagrově

Muzeum láká 
na zajímavou vycházku

U kontejnerů na bioodpad 
je třeba zavřít zadní vrata

Na pěší zóně se začne kopat, 
pokládá se optický kabel

Ekologové ze šumperského Střediska volného času 
Doris chystají na druhou polovinu dubna hned dvo-
jitou oslavu Dne Země. Nejprve proběhne v parku 
u Vily Doris tradiční akce spojená s řadou her a soutě-
ží, o den později se budou na pasekách kolem Švagrova 
sázet stromky a putovat po lesní ekostezce s průvodci.

V dějiště zajímavé akce se okolí Vily Doris v Sadech 
1. máje promění v pátek 25. dubna. V centru pozor-
nosti letošního Dne Země se přitom ocitnou rodiče 
a děti. Od 9 do 17 hodin zde budou připravena vědo-
mostní, hravá a výtvarná stanoviště, chybět nebudou 
ani pódiová vystoupení a trhový prodej místních pro-
duktů. Příchozím se tu představí i Lesy ČR,  CHKO 
Jeseníky a Český svaz ochránců přírody Šumperk. 
Bližší informace lze získat od Lenky Kampové, tel.č. 
733 712 901, e-mail: kampova@doris.cz. 

Prospěšná akce na čerstvém vzduchu pro celou ro-
dinu se uskuteční o den později, v sobotu 26. dubna od 
9 do 16 hodin v areálu Střediska ekologické výchovy 
ve Švagrově u Vernířovic. V rámci Dne Země je naplá-
nováno sázení stromků na pasekách kolem Švagrova 
a putování po lesní ekostezce s průvodci. Informace 
poskytne Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, e-mail: 
kantorek@doris.cz.  -zk-

V sobotu 19. dubna se uskuteční vycházka za li-
šejníky a mechorosty CHKO Jeseníky. Trasa povede 
z Červenohorského sedla na Vřesovou studánku. 
Odtud bude možné pokračovat do Kout nad Desnou, 
nebo se vrátit na Červenohorské sedlo. Další mož-
ností je společnou trasu na Vřesové studánce opustit 
a dál pokračovat po vlastní ose na Šerák.

Sraz účastníků je na parkovišti na Červenohor-
ském sedle v 10 hodin, ukončení vycházky je na-
plánováno nejpozději v 16.30 hodin v Koutech nad 
Desnou nebo v 18 hodin na Červenohorském sedle 
(v návaznosti na spoje směr Šumperk). V případě 
extrémně nepříznivého počasí bude exkurze přelo-
žena na jiný termín, což bude přihlášeným účast-
níkům sděleno telefonicky nebo e-mailem. Z toho 
důvodu prosíme zájemce o exkurzi, aby zasílali své 
přihlášky (s uvedením mailové adresy a telefonního 
čísla) na adresy halda@moh.cz, magda.zmrhalova@
muzeum-sumperk.cz,  případně se hlásili telefonic-
ky na číslech 494 534 450, 583 363 070, 583 363 077. 
Exkurzi povedou Josef Halda z Muzea a galerie Or-
lických hor v Rychnově nad Kněžnou a Magda Zmr-
halová z Vlastivědného muzea Šumperk. 

 M. Zmrhalová

V neděli 16. března se v Petříkově uskutečnil po-
slední závod Jesenického poháru roku 2014. Počasí 
závodníkům tentokrát příliš nepřálo.

Závodilo se v kategorii Myšáci, Přípravka dívky 
a hoši a Předžačky a Předžáci. Závodníci ze Ski klubu 
Šumperk potvrdili svoji výbornou celosezonní formu 
a ve většině kategorií získali nejlepší umístění. V ka-
tegorii Myšáci obsadil Jiří Březina 1. místo, v katego-
rii Myšky Ema Banková 3. místo a Dana Březinová  
4. místo. V kategorii Přípravka dívky obsadila Micha-
ela Mazáková 1. místo a v Přípravce hoši David Novák 
2. místo. V kategorii Předžáků se na 1. místě umístil 
Matěj Bank a na 2. místě Jan Mazák. Výsledky všech 
závodů, kterých se naši mladí závodníci v letošní sezo-
ně zúčastnili, včetně fotografií, jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách Ski klubu Šumperk http://www.
skiklub-su.cz, v sekci Alpské disciplíny. M. Mazák

Biologicky rozložitelný odpad mohou Šumperané  
ukládat během roku do speciálních kontejnerů. Svozová 
firma je postupně rozmisťuje do třiadevadesáti lokalit.

Po přistavení těchto velkoobjemových kontejne-
rů na plánované stanoviště musejí pracovníci firmy 
otevřít u kontejneru dvě bočnice. Zadní vrata slouží 
pouze pro vysypání obsahu kontejneru. Pokud někte-
rý občan potřebuje využít zadní vrata k uložení bi-
oodpadu, musí je za sebou ihned zavřít. V případě, 
že se tato zásada nebude dodržovat, přikročí svozová 
firma k zajištění zadních vrat proti otevření. Množí se 
totiž případy, že zadní vrata nejdou zavřít a obsluha je 
nucena kontejner částečně vyprázdnit. -red-

Na pěší zóně v centru Šumperka se začne kopat. Dů-
vodem je položení chrániček optického kabelu, který 
by měl ještě letos propojit šumperské městské úřa-
dovny, policii v Havlíčkově ulici, PMŠ a některé měs-
tem zřízené organizace. Část chrániček je hotova již 
od loňského roku, do zbývajícího úseku mezi radnicí 
a obchodním domem Jednota se firma Vagacom, a.s., 
jež vzešla z výběrového řízení, pouští v těchto dnech. 

V současnosti je položena chránička kabelu pod 
chodníkem vedoucím od budovy v Jesenické ulici 
k ulici 17. listopadu, kolem knihovny směrem k Ob-
chodní akademii a obchodnímu domu Jednota a také 
odnož od radnice přes Polskou ulici k policejní bu-
dově v Havlíčkově ulici. Ta bude sloužit k napojení 
městského úřadu na síť nazvanou Komunikační infra-

struktura veřejné správy, jež umožní přímé napojení 
na centrální databázi registrů ministerstva vnitra. 

Trasu vedoucí od radnice pěší zónou k obchodní-
mu domu chtělo město původně vybudovat již loni na 
podzim, nakonec ale realizaci odložilo na letošní jaro. 
„Jako první se firma pustí do úseku mezi tzv. Točákem 
a divadlem. Tato etapa by měla být hotova do konce 
dubna,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města, územ-
ního plánování a investic Irena Bittnerová. Ve druhé 
etapě, jež bezprostředně naváže na tu první, se položí 
chráničky optického kabelu v části od radnice po tzv. 
Točák a v úsecích mezi divadlem a tzv. Komínem a di-
vadlem a obchodním domem Jednota. „Zde se napo-
jíme na již vybudovanou síť. Vše by mělo být hotovo 
do 30. června,“ prozradila Bittnerová a dodala, že zá-
věrečnou tečkou bude tzv. „zafoukání“ optokabelem. 
Ten umožní mnohem rychlejší a bezpečnější přenos 
dat a rovněž kvalitní internetové připojení. „Na optic-
ký kabel se napojí organizace, jež jsou na město váza-
né, jako jsou někdejší DDM U Radnice, který je dnes 
součástí Střediska volného času Doris, Podniky města, 
divadlo, „Komín“, Informační centrum v muzeu, Vila 
Doris a knihovna,“ podotkla vedoucí odboru. Do sys-
tému přitom budou zapojeny i bezpečnostní kamery 
městské policie s tím, že současně proběhne obměna 
analogového kamerového systému a vlastních kamer 
na digitální s vyšším rozlišením. 

Trasa optické sítě je podle projektu rozdělena na tři 
etapy. První se zrealizuje letos, o osudu dalších dvou 
etap rozšíření optické sítě zatím není rozhodnuto. 
První z nich by měla jít kolem soudu a školy v ulici 
Dr. E. Beneše k městské úřadovně v ulici Lautnerově, 
další pak představuje vybudování nepříliš dlouhé od-
nože od radnice ke kameře v Sadové ulici. „V úřadov-
ně v Lautnerově ulici není momentálně nutná vysoká 
rychlost přenosu dat, proto není součástí první eta-
py,“ doplnil Bittnerovou vedoucí odboru informatiky 
Pavel Kouřil. -zk-

Loni položila odborná firma chráničku optického 
kabelu v Polské ulici.  Foto: -zk-

Závodníci ze šumperského Ski klubu potvrdili v Pe-
tříkově svoji výbornou celosezonní formu a ve větši-
ně kategorií získali nejlepší umístění.  Foto: archiv

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu 
komorních pořadů Via Lucis

LEVHARTICE
ve středu 30. dubna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Hostem večera bude Iva Pekárková, česká pro-
zaička, překladatelka a publicistka. Beseda bude 

spojena s autogramiádou. Vstupenky v ceně 60 Kč 
si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Mladí lyžaři 
zakončili sezonu 
úspěšně v Petříkově



82 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.
cz. Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. 
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Zapojte se do soutěže Poklady naší rodiny: „Poselství“ vaší rodiny graficky zpracujte na papír velikosti A3, a to formou obrázků, fotografií, psaného textu, 
básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny. Více na http://www.dcpr.cz/poklady.html.

Městská knihovna

ZUŠ Šumperk

H-club

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Centrum pro rodinu

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

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.   Moje montessori  Výroba montessori 
v MC na „K“   pomůcky, kterou si odnesete domů.
11.4. od 15 hod. v AD na „K“   Tvořivý ateliér - Hadráčci – čarodějky   
  Ateliér je otevřený od 15 do 18 hod.
11. dubna   Ukliďme svět (Clean Up the World)   
  Inf. L. Kampová, tel.č. 733 712 901, 
  kampova@doris.cz
12.4. od 9 hod. v klášterním kostele   Zlatá lyra  Přehlídka pěveckých sborů
  Šumperka a okolí
16.4. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky  Výtvarné tvoření 
  pro ženy každého věku
17.4. od 10 do 14 hod.   Velikonoční dílna 
v ateliéru U Radnice  S sebou dvě vyfouknutá vajíčka
19.4. od 9.30 hod. na „K“   Tajemství ženského pánevního dna 
  pohledem západu i východu  Speciální 

sestava zdravotního cvičení a jógy na pá-
nevní dno, vhodné pro každou ženu

25.4. od 9 do 17 hod. v parku   Den Země 2014 
u Vily Doris
26.4. od 9 do 16 hod. v „SEV“ Švagrov  Den Země  Akce pro rodiče s dětmi
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

11.4. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
17.4. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
22.4. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček 11.4. Poznáváme
vždy od 9 do 12 hod.  zvířátka, 14.4. Razítkování, 15.4. Posloucháme 

pohádky, 18.4. Velikonoční tvořeníčko, 22.4. 
Malujeme si, 25.4. Cvičeníčko, 28.4. Tvořeníč-
ko - Jarní kytičky, 29.4. Učíme se říkanky 

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory:     
 Sportovní a relaxační aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
a od 15 hod. v „KS“  – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod. a každý  Cvičení s flexibary
čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.   Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině pro seniory 
 - začátečníci
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každou neděli od 10.15 do 11 hod.   Zpívání se Scholičkou  Pro zpěvačky 
ve „FS“  od 5 do 10 let, zpívání písniček, hry, výlety.
17.4. od 9 do 12 hod. ve „FS“   Zelený čtvrtek pro děti 

Tradiční dopolední program spojený 
s tradicí Zeleného čtvrtka a s tvořivými 
dílnami pro školní děti.

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

10.4. v 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert Anety Bendové a Evy Gieslové
24.4. v 18 hod. v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy Hany   
 Johnové a Jany Valentové
28.4. v 18 hod. v Kavárně  Kulturní vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Jiřího 
U Bílého psa  Hlocha a Františka Havelky
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

11.4. ve 20 hod.  Eurofest: Omicron + Pavol Hammel
20.4. ve 20 hod.  Velikonoční koncert: Embassy of Silence   
 (Finland), Herfst (Belgium), Dying Passion  
 (Šumperk), Madgod (Šumperk)
24.4. ve 20 hod.  Swing Q Šumperk 
25.4. ve 20 hod.  RAP 4 LIVE – Hudba z ústraní
Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
t denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
t statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
t získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
t lepší uplatnění na trhu práce
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JAZYKOVÁ ŠKOLA
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Příjem přihlášek do pomaturitní studia 
na šk. rok 2014/2015 stále trvá
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

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 11.4. 2014 do 24.4. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová plec 4D ..................................................................................... 95,- Kč/1kg   
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH 
Chléb kmínová večka 900 g...............................................................................................19,90 Kč
Pletýnka sypaná mákem 100 g ...........................................................................................3,90 Kč
Kobliha s marmeládou 60 g .......................................................................................................4,90
Slezská pekárna Opava
Hřeben listový makový 90 g ................................................................................................6,50 Kč
Chléb otický - půlky 430 g ..................................................................................................14,50 Kč 
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Slovenský točený salám .............................................................................................................59,90 Kč/1 kg
Uzená rolovaná plec .....................................................................................................................109,- Kč/1 kg
Moravská klobása .........................................................................................................................85,90 Kč/1 kg
Šunkový salám ................................................................................................................................ 110,- Kč/1 kg
Špekáčky - ručně vázané ...............................................................................................................84,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Firma KOVMAR  Brníčko 1564 78391 Uničov 
přijme do stálého pracovního poměru

HORIZONTKÁŘ

Obsluha obráběcích center, 
praxe v obrábění, znalost 

řídících systémů Heidenhain. 
Speci�kace obsluha 

CNC 130 a CNC 110. V případě 
znalostí jiných systémů nebo 
dobré znalosti na klasikách 

možnost přeškolení.

Plat dle dohody. Je zde možnost ubytování.

Volejte 724 596 281

ZÁMEČNÍK

Čtení výkres , praxe, 
schopnost samostatně 
sestavovat konstrukce 
dle výkresů, základní 

kurz svařování, pálení. 
Speci�kace - Stehování 
ocelových konstrukcí .

SVÁŘEČ

Svářečský průkaz 
ČSN EN 287,  
směsný plyn, 
metoda TIG - 

vítáno. Speci�kace 
Svařování 
ocelových 

konstrukcí .

již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu
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Speciální nabídka 
internetu pro Šumperk 
za 200 Kč/měs.

Pro objednání a informace volejte  844 084 084.

Internet, na který se můžete spolehnout.

Nabídka platí jen do 30. 4. 2014.

40 Mb/s
od

300 Kč

10 Mb/s
za

200 Kč

UPCCESKA_210x140_Sumperk_09042014.indd   1 17.3.14   12:18

ax_Sumpersko_Inzerce_e-recept_104x140_FINAL.indd   1 13.3.2014   13:58:
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

www.transitions.com

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

Vyzkoušejte brýlové samozabarvovací čočky 

TRANSITIONS CRIZAL

velmi rychlé reakce barvení
nejodolnější povrch CRIZAL proti 
oděru a škrábancům
100% UV
možné i v prohlé variantě 
do sportovních slunečních brýlí

1+1ZDARMA*

* při zakoupení 1 brýlové 
jednoohniskové čočky 
TRANSITIONS druhá 
brýlová čočka ZDARMA!

Akce platí do konce dubna.

Sportujete? Řídíte často a vadí Vám ostré 
sluneční světlo?

Máme pro 
Vás řešení!

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE
Přijďte a Uvidíte

Vlna jarních AKČNÍCH CEN na dioptrické sportovní 
/i zakřivené/ sluneční brýle včetně polarizačních skel!!

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY

POMOC PRO VÁS! 
Pokud opravdu 
POTŘEBUJETE 

NEBANKOVNÍ ÚVĚR, 
jinam už nemusíte.

Od 50 000 Kč 
seriózně. 

Šumpersko 
tel.č. 602 457 765!

Stabilní a zkušený partner v oblasti modernizací, rekonstrukcí, 
oprav a výroby kolejových vozidel obsazuje k zajištění nového 
projektu pro zahraničního partnera tyto pozice:

Svářeč se státní zkouškou
Pracovní náplň: 
 opravy kostry skříně ŽKV
 zhotovení a sestavení karosérie dle výkresové 

dokumentace
 práce zámečnické, karosářské a klempířské na 

prototypech ŽKV
 svářečské práce

Požadavky: 
 vyučen v oboru mechanik opravář, klempíř nebo 

platné osvědčení z profesní kvali�kace dle NSK 
(Národní soustava kvali�kací)

 svářečské státní zkoušky CO2 (certi�kace ANB)
 praxe výhodou 

Nabízíme:
 zázemí stabilní a prosperující �rmy
 odpovídající �nanční ohodnocení
 týden dovolené nad rámec zákona
 dotované stravování v prostorách společnosti
 zaměstnanecké bene�ty

Kontakt:
Pars nova a.s.
Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk
e-mail: marcela.jedlickova@skoda.cz
Telefon: 583 365 573

Lakýrník
Pracovní náplň: 
 broušení a tmelení kolejových vozidel 

a jejich součástí
 tisknutí a nátěry kolejových vozidel a jejich 

součástí
 příprava a nástřik skříní kolejových vozidel 

a jejich součástí.

Požadavky:
 vyučen v oboru lakýrník nebo platné 

osvědčení z profesní kvali�kace dle NSK 
(Národní soustava kvali�kací)

 praxe výhodou

Elektromechanik
Pracovní náplň: 
 zhotovení a opravy elektroinstalace 

kolejových vozidel
 měření a seřízení elektroinstalace dle 

platné dokumentace

Požadavky:
 vyučen v oboru elektro nebo platné 

osvědčení z profesní kvali�kace dle NSK 
(Národní soustava kvali�kací)

 vyhláška 50/1978 Sb.
 schopnost práce dle výkresové 

dokumentace
 praxe na výrobě rozvaděčů výhodou

Pars nova a.s.
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KUCHYNĚ - NÁBYTEK - OKNA 

DVEŘE - SPOTŘEBIČE 

DŘEVOSTAVBY

Těší se na Vás největší prodejce tohoto výrobce v Olomouckém kraji.

ŠUMPERK, Slovanská 3123/13  

telefon: 775 575 820
e-mail: info@interiery-centrum.cz  

(naproti bývalému kinu Svět)

OLOMOUC, Wellnerova 3B  
(vedle „Ušatého domu”)

INTEA nova s.r.o.

Do konce dubna nejlepší ceny
v historii naší firmy! Přijďte se i Vy
přesvědčit, že prodáváme kvalitní

český nábytek se slevou 40 %!

Slevy na okna až 69 %!
www.interiery-centrum.cz www.oknostyl.cz

Informace o probíhajících akcích v prodejnách. 
Vyrobce si vyhrazuje právo změn.

OKNO STYL

Navštivte novì zrekonstruovanou
prodejnu obuvi v Šumperku

na námìstí Míru è.20 - naproti radnice

Nejširší nabídka znaèkové obuvi
RIEKER, TAMARIS, MARCO TOZZI a další.

Zveme Vás do pøíjemného prostøedí
plného obuvi.
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Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

Vážení spoluobčané, 
do rukou se Vám dostává druhý vložený list s přehledem sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním 
postižením, které jsou poskytovány ve městě Šumperku. Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním, 
duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. 

Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk  
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů, 
poskytované ve městě Šumperku pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením  

¾ Dětský klíč, o.p.s. 

Osobní asistence - terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je 
poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
adresa: ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 a Kozinova 35/5, Šumperk  
 tel.: 608 784 226 e-mail DKtkadlecova@seznam.cz  www.detskyklic.cz 
provozní doba: po-čt: 13:00-16:00 Cena 80 Kč/hod. Bezbariérovost NE 

Odlehčovací služby - jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem 
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
adresa: Kozinova 5, Šumperk tel.: 608 784 226 e-mail: DKtkadlecova@seznam.cz 

x Ambulantní odlehčovací služba - klubovna na ul. Kozinova 5 a ul. 28. října 1, Šumperk 
provozní doba: út a pá:  13:00-17:00 Cena: dle aktuálního ceníku Bezbariérovost NE 

x Terénní odlehčovací služba 
provozní doba: po a pá:  15:00-18:00 Cena dle aktuálního ceníku 

x Pobytová odlehčovací služba - odlehčovací byty: Kozinova 35/5 a Jeremenkova 52, Šumperk 
provozní doba: po-pá:  15:00-9:00 následujícího dne 

so:  0:00-11:00 Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost NE 

Sociální rehabilitace - je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálů a kompetencí. 
adresa: Kozinova 35/5, Šumperk 
 tel.: 731 516 593 e-mail: DKzamecnikova@seznam.cz www.detskyklic.cz 
provozní doba: ambulantní: po-pá: 7:00-19:00 
 terénní: po-ne: 7:00- 20:00 Cena zdarma Bezbariérovost NE 

¾ Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Odlehčovací služby - poskytují lidem s projevy demence péči v době odpočinku pečující osoby a pomáhá jim 
zvládnout období, kdy nemohou být ve svém domácím prostředí, nabízí podporu pečujícím pro další péči o svého 
blízkého s projevy demence. 
adresa: Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: sloncikova@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: ambulantní: po-pá: 7:00-17:00 
 terénní: denně:  6:00-20:00 
 pobytová: nepřetržitě  Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ANO 
Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem co 
možná nejdéle v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí. 
adresa: Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: denně: 6:00-20:00 Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ANO 

¾ Domov důchodců Šumperk, p.o. 

Domovy se zvláštním režimem - posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem od 50 let věku, 
kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří mají v důsledku onemocnění demencí sníženou 
soběstačnost - ocitli se v nepříznivé sociální situaci. 
adresa: U Sanatoria 2631/25, Šumperk  www.ddspk.cz 
 tel.: 583 215 518 e-mail: info@ddspk.cz 
provozní doba: nepřetržitě  Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost částečná 



"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

¾ DUHA – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. 
Posláním obou sociálních služeb je poskytovat lidem s mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc při 
nalézání možností seberealizace a tím i získání větší možnosti integrace do společnosti. 
adresa: Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice www.duhacentrumvikyrovice.cz 
 tel.: 583 214 543 e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz  
Cena dle aktuálního ceníku služeb Bezbariérovost NE 

Denní stacionáře  provozní doba: po-pá: 6:00-17:00 

Týdenní stacionáře provozní doba: pondělí 6:00 - pátek 17:00 

¾ Charita Šumperk  
adresa: Žerotínova 359/12, 787 01 Šumperk www.sumperk.charita.cz 
 tel.: 583 216 747 e-mail: vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz 
Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností vést důstojný 
život v jejich domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl. 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 Cena 110 Kč/hod. 

Osobní asistence - posláním služby osobní asistence je podpora osob se sníženou soběstačností, které ke svému 
životu potřebují pomoc druhého člověka. Jedná se o terénní službu, která je poskytována především v domácnosti 
uživatele, popř. v okolí domu a na veřejných místech. 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 Cena 110 Kč/hod. 

¾ PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství - centrum sociálního poradenství poskytuje poradenské služby lidem, kteří se 
nacházejí v těžké životní situaci a z různých důvodů potřebují získat informace k jejímu řešení. Poradenství 
poskytujeme v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, problematiky týkající se financí a dluhů  
a obětem podvodného jednání. V rámci služby nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
adresa: Centrum sociálního poradenství, Gen. Svobody 2800/68, Šumperk www.pontis.cz 
 tel.: 583 550 234 e-mail: rendasova.alexandra@pontis.cz 
provozní doba: po: 

st: 
pá: 

7:30-12:00, 13:00-17:00 
7:30-12:00, 13:00-15:30 
7:30-12:00, 13:00-15:00 

  
 
 Cena zdarma Bezbariérovost ANO 

Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci 
pobyt v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovení 
nebo zachování původního životního stylu. 
Adresa: Bohdíkovská 24, Šumperk  www.pontis.cz 
 tel.: 606 756 700 e-mail: skala.jiri@pontis.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 17:30-20:00 Cena dle aktuálního ceníku služeb 
 so-ne: 7:00-14:00 17:30-20:00 Bezbariérovost ANO 

Denní stacionáře - posláním služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím 
prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovení nebo zachování 
původního životního stylu. 
adresa: Denní stacionář VOLBA, Gen. Svobody 68, Šumperk www.pontis.cz 
 tel.: 583 550 239, 777 716 034 e-mail: denni.stacionar@pontis.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-19:00 Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ANO 
adresa: Denní stacionář MATÝSEK, Bohdíkovská 24, Šumperk   
 tel.: 583 550 239, 777 716 034 e-mail: denni.stacionar@pontis.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 Cena dle aktuálního ceníku Bezbariérovost ANO 

¾ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) 
adresa: 8. května 444/22, Šumperk  www.sons.cz 
 tel.: 583 217 105 e-mail: jandrtova@sons.cz 

Odborné sociální poradenství - cílem služby je osobám se zrakovým postižením (popř. jejich rodinným 
příslušníkům a osobám blízkým), které se dostaly do nepříznivé životní situace nebo jsou takovou situací ohroženi, 
zprostředkovat dostupné, bezplatné, nezávislé, nestranné, kvalifikované  a diskrétní informace, rady a případnou 
další podporu a pomoc. V sociální poradně se snažíme klientům zprostředkovat informace, které jim mohou 
pomoci při prosazování jejich oprávněných zájmů, práv a potřeb. 
provozní doba: po, st: 

čt: 
9:00-12:00, 12:30-16:00 
9:00-12:00 pro objednané 

   
Cena zdarma Bezbariérovost NE 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - cílem služby je vytvářet prostor pro 
smysluplné trávení volného času, získávání nových zkušeností, dovedností i znalostí a v neposlední řadě získávání, 
obnovování a udržení sociálních kontaktů. Organizujeme například jazykové kurzy, tyflodílny, relaxační kurzy, kluby 
a kroužky, sportovní aktivity, rekondiční a rehabilitační pobyty. 
provozní doba: út, pá: 

čt: 
9:00-12:00, 12:30-16:00 
11:30-16:00 

  
Cena zdarma Bezbariérovost NE 



"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

¾ Sociální služby Šumperk, p.o. 

Chráněné bydlení - pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty nad 50 
let věku, se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním. 
adresa: Vančurova 808/37, Šumperk www.socsluzby.cz 
 tel.: 583 313 530 e-mail: ppdsumperk@tiscali.cz  
provozní doba: nepřetržitě Cena dle aktuálního ceníku služeb 
Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým lidem s chronickým 
onemocněním nebo tělesným postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si tito lidé vzhledem ke 
svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou zabezpečit sami, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím 
prostředí, žít plnohodnotný život, popřípadě jim pomoci k návratu do běžného života. 
adresa: Kozinova 22/4, Šumperk  www.socsluzby.cz 
 tel.: 583 213 734 e-mail: sps.spk@cbox.cz  
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 so a ne: 9:00-12:00 Cena dle aktuálního ceníku služeb 

¾ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, okresní organizace Šumperk (SPMP) 

Centra denních služeb - posláním služby je posilovat sociální začleňování osob s mentálním postižením 
prostřednictvím realizovaných činností v ambulantní formě služby tak, aby získaly či udržely si stávající schopnosti 
a dovednosti, které by vedly k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
adresa: Šumavská 11, Šumperk  www.spmp-sumperk.cz 
 tel.: 732 524 500 e-mail: lenzdr@seznam.cz  
provozní doba: po-pá: 7:00-16:00 Cena dle aktuálního ceníku služeb Bezbariérovost ANO 
Chráněné bydlení - pobytová služba, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti, a to v jeho 
přirozeném prostředí. 
adresa: Šumavská 11, Šumperk  www.spmp-sumperk.cz 
 tel.: 583 212 302 e-mail: n.vykydalova@seznam.cz  
provozní doba: nepřetržitě Cena dle aktuálního ceníku služeb Bezbariérovost ANO 
Odlehčovací služby - poslání pobytové formy odlehčovací služby ve společnosti SPMP Šumperk je poskytnout 
nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat sami 
ve svém přirozeném prostředí. 
adresa: Šumavská 11, Šumperk www.spmp-sumperk.cz 
 tel.: 732 524 500 e-mail: lenzdr@seznam.cz 
provozní doba: nepřetržitě Cena dle aktuálního ceníku služeb Bezbariérovost ANO 
Podpora samostatného bydlení - cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; 
podpora při využívání veřejných služeb; trvalý rozvoj osobnosti uživatelů; umožnit člověku s postižením žít život 
srovnatelný s vrstevníkem bez postižení. 
adresa: Temenická 3045/104, Šumperk www.spmp-sumperk.cz 
 tel.: 583 250 246 e-mail: podporovanebydleni.pomnenka@seznam.cz 
provozní doba: nepřetržitě Cena dle aktuálního ceníku služeb   

¾ Středisko rané péče  SPRP Olomouc 

Raná péče - služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním 
postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v 
domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
adresa: Střední novosadská 356/52, Olomouc www.ranapece.cz 
 tel.: 777 234 035 e-mail: vedouci.olomouc@ranapece.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-19:00 Cena zdarma Bezbariérovost NE 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -  jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého 
existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
adresa: U Botanické zahrady 828/4, Olomouc www.ranapece.cz 
 tel.: 774 734 035 e-mail: vedouci.olomouc2@ranapece.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-19:00 Cena zdarma Bezbariérovost NE 

¾ Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Olomouckého kraje (SNN) 
adresa: Gen. Svobody 2800/68, Šumperk www.snncr.cz 
 tel.: 603 715 172, 583 212 019 e-mail: mojmir.janku@tiscali.cz 
provozní doba: po a st: 8:30-11:30, 13:00-16:30 Cena zdarma Bezbariérovost ANO 
Odborné sociální poradenství - cílem sociálních služeb poskytovaných SNN v ČR je vyloučení nepříznivé sociální 
situace a podpoření sluchově postižených osob, aby se snažili se svým sluchovým postižením aktivně a důstojně 
žít a začlenili se co nejlépe do majoritní společnosti. 
 



"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - jsou ambulantní, popřípadě terénní 
služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 
vyloučením. Služba poskytuje: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické 
činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

¾ Šumperská nemocnice, a.s. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče - služba je určena klientům, kteří 
nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. S ohledem na zdravotní stav proto nemohou být 
propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo 
je zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových sociálních služeb. 
adresa: Nerudova 640/41, Šumperk nemocnicesumperk.agel.cz 
 tel.: 583 335 003 e-mail: eva.pavelkova@sun.agel.cz 
provozní doba: nepřetržitě Cena dle aktuálního ceníku  Bezbariérovost ANO 

¾ TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

Sociální rehabilitace - služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem směřují k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením. 
adresa: 8. května 444/22, Šumperk www.tyflocentrum-ol.cz 
 tel.: 588 508 059 e-mail: sumperk@tyflocentrum-ol.cz 
provozní doba: st: 8:00-16:00, ostatní dny dle domluvy Cena zdarma Bezbariérovost NE 
 

NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY poskytované ve městě Šumperku pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina  

¾ APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem 
Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS), respektive s pervazivními 
vývojovými poruchami (PVP) v Olomouckém kraji, zejména na Šumpersku, dále podpora systematické a komplexní 
profesionální pomoci lidem s PAS a jejich rodinám. 
adresa: Třebízského 1, Šumperk www. apla-ok.cz 
telefon: 777 020 434 e-mail: cermakovaLenka@seznam.cz 

¾ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klub Čtyřlístek 
Posláním Klubu Čtyřlístek je hájit zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů, napomáhat integraci dětí se 
zdravotním postižením, podporovat nezávislý způsob života rodinám s postiženým dítětem, šířit informace do rodin se 
zdravotně postiženým dítětem od narození, ovlivňovat porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti a rodin s dítětem se 
zdravotním postižením. 
adresa: Chromeč 62, Zábřeh http://klub-ctyrlistek-sumperk.blogspot.cz/ 
telefon: 732 969 286 e-mail: 4listek.kristina@seznam.cz 

¾ Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. 
- ústavní péče: „dětský domov pro děti do 3 let“- zdravotní a výchovná péče, „zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc“, komplexní péče o děti se závažným chronickým onemocněním, péče o stabilizované 
novorozence s problémem (nezralost, NPH, RHB) 

- denní péče: ambulantní péče stacionární, péče o dítě do 3 let v denním režimu 
- ambulantní péče: fyzioterapie (především Vojtovou metodou), možnost RHB pobytů, ambulance PLDD, vývojová 

ambulance - riziková poradna pro kojence 
- další služby pro veřejnost: zácvik matek v péči o dítě, laktační poradna, zajištění utajeného porodu, půjčování 

pomůcek (kojenecké váhy, odsávačky, apnoe monitory), poradenské služby-sociální, psychologická, speciálně 
pedagogická, služby související s náhradní rodinnou péčí. 

adresa: Dr. E. Beneše 13, Šumperk www.pavucinka.cz 
telefon: 583 214 309 e-mail: novakova@pavucinka.cz 

¾ Liga proti rakovině 
- preventivní činnosti: propagace zdravého způsobu života, informace občanům o rizikových faktorech, důraz na 

preventivní prohlídky; zlepšování kvality života onkologicky nemocných; podpora výzkumu v oblasti onkologie. 
adresa: nám. Republiky 4, Šumperk www.lpr-sumperk.cz 
telefon: 583 213 873 e-mail: lpr.koutna@seznam.cz 

¾ Speciální pedagogické centrum při Schola Viva 
- péče o děti s vadami řeči a se specifickými poruchami učení, diagnostiku školní zralosti a poradenství pro děti 

předškolního věku, poradenství rodinám, školským a zdravotnickým zařízením, poradenství a diagnostiku mládeži i 
dospělým se zaměřením na specifické problémy v jazykové oblasti (dyslexie), služby pro potřeby kmenové ZŠ 
Schola Viva, ale také pro ostatní školy nejen šumperského regionu. Terapie: muzikoterapie, biblioterapie, 
ergoterapie, podpůrné psychoterapeutické relaxace individuální i skupinové a terapeutické zdravotní cvičení. 

adresa: Erbenova 2298/16, Šumperk  spc-sumperk.cz 
telefon: 583 222 324 e-mail: spc@schola-viva.cz 
 




