
Takový „nával“ jako v pátek 25. dub-
na zažil park u Vily Doris naposledy 
před rokem. A stejně jako loni také letos 
se zde slavil Den Země. Ten již tradičně 
uspořádalo Středisko ekologické výcho-
vy při místní Vile Doris. V centru po-
zornosti se přitom ocitli rodiče a děti.

Počasí jako na objednávku s téměř 
letními teplotami vylákalo poslední 
dubnový pátek do Sadů 1. máje do-
slova stovky dospělých a dětí. Rodiny 
ovčí, kukaččí, medvědí či včelí, Angry 
birds, Rodinné třixeso, Milujeme pří-
rodu, Dárek pro babi, „Mámo, táto, re-
cykluj“, Zvířecí kolébky a mnohá další 
stanoviště rozmístěná v parku u Vily 
Doris lákala především děti na vědo-

mostní soutěže, hry a výtvarničení. 
Nechyběly ani odměny, prodej míst-
ních produktů a pódiová vystoupení, 
během nichž se představili studenti  
M. Machaly oboru akustické kytary 
a zpěvu, „mateřinka“ Veselá školka, 
taneční skupina Tornádo, žáci místní 
„Pětky“ a kapela Fleksible.

Den Země je mezinárodním svát-
kem, který vychází z původních dnů 
Země, jež oslavovaly příchod jara. 
V moderním pojetí jde o ekologicky 
motivovanou akci, zaměřenou na vztah 
člověka k přírodě. Na té šumperské se 
letos představily i Lesy ČR, Chráněná 
krajinná oblast Jeseníky a Český svaz 
ochránců přírody Šumperk.  -kv-
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Blíží se evropské volby 

Čtvrtý květnový víkend čekají naši 
republiku již třetí volby do Evrop-
ského parlamentu. Hlasovací lístky 
najdou občané ve svých schránkách 

nejpozději tři dny před volbami, tedy 
v úterý 20. května. Volební vyhláška 
je součástí tohoto čísla Šumperského 

zpravodaje. Více na str. 7.

Kostely a kaple 
se na jednu noc 
otevřou veřejnosti 11

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí

 
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 v krizi  
a sociálnĚ vylouÿeni, které jsou poskytovány ve mĚstĚ Šumperku. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním 
vylouÿením zejména z dŢvodu:  

– absence kvalifikace;  
– nedostateÿné kvalifikace; 
– ztráty zamĚstnání a dlouhodobé nezamĚstnanosti; 
– ocitnutí se bez pŐístŐeší; 
– nejistého bydlení (napŐ. krátkodobé nájemní smlouvy, smlouvy na dobu urÿitou, ubytovny, bydlení u 

pŐátel, forma financování bydlení, …);  
– propuštĚní z výkonu trestu odnĚtí svobody, nebo z ústavní výchovy;  
– patologických závislostí (napŐ. alkohol, drogy, gamblerství, …);  
– dluhŢ, finanÿních a materiálních problémŢ; nepŐíznivé sociální situace; trestné ÿinnosti jiných osob/obĚti 

trestných ÿinŢ. 

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 v krizi a sociálnĚ vylouÿeni  

¾ Armáda spásy 

Azylový dŢm  
- poskytuje lidem bez pŐístŐeší možnost ubytování ve 2–3 lŢžkových pokojích a pomoc pŐi Őešení jejich 

nepŐíznivé situace a pomáhá jim zaÿlenit se zpĚt do spoleÿnosti. Azylový dŢm nabízí možnost ubytování, které 
zpravidla nepŐesahuje dobu jednoho roku, celodenní stravu, ošacení a pomoc pŐi uplatnĚní práv  
a oprávnĚných zájmŢ, možnost osobní hygieny. 

adresa: VikýŐovická 1495, 78701 Šumperk www.armadaspasy.cz 
 tel.: 583 224 634 e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz  
provozní doba: nepŐetržitý provoz cena celodenní ubytovaní:  115 Kÿ/den 
bezbariérovost: NE  celodenní stravování: 75 Kÿ/den 

Noclehárna  
- možnost pŐenocování (zpravidla na 4 nebo 6 lŢžkových pokojích) pro osoby bez pŐístŐeší v bezpeÿném 

prostŐedí. Dále uživatelŢm nabízí možnost osobní hygieny, základní stravu, sklad ošacení a základní sociální 
poradenství. 

adresa: VikýŐovická 1495, 78701 Šumperk www.armadaspasy.cz 
 tel.: 583 224 634 e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz  
provozní doba: pŐíchod mezi 18:30–20:00  cena jeden nocleh:  45 Kÿ 
 odchod následující den do 7:45  ÿaj a polévka s chlebem: zdarma 
bezbariérovost: NE  cena praní (praÿka):  15 Kÿ 

Nízkoprahová denní centra  
- bezpeÿné útoÿištĚ pro osoby, které se ocitly v nepŐíznivé sociální situaci. Denní centrum nabízí možnost osobní 

hygieny, výmĚny prádla, ÿaje, polévky s chlebem a sociální poradenství. 

adresa: Jesenická 475/2, 787 01 Šumperk www.armadaspasy.cz 
 tel.: 588 881 731 e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz  
provozní doba: po–pá: 9:00–16:00    
bezbariérovost: ANO – s dopomocí zamĚstnance nízkoprahového 

denního centra 
cena zdarma 

 

Součástí čísla je příloha představující  
sociální služby poskytované v Šumperku

Den Země zaměřený na děti 
a rodiče se opravdu vydařil

Letošní Den Země se v Šumperku nesl ve znamení rodičů a dětí. A zájem byl opravdu velký. Do parku u Vily Doris jich 
zamířily stovky.  Foto: -kv-

Pro děti byla připravena řada sou-
těží a her.  Foto: J. Valchař

Zimní stadion projde modernizací, jež 
je rozdělena do dvou etap.    Strana 2

Město se chystá na středověkou oslavu, 
vypukne 31. května.     Strany 3, 5
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Informace ze zastupitelstva

Šumperský zimní stadion se po letech dočká mo-
dernizace. Podniky města Šumperka, jež mají objekt 
ve vlastnictví a spravují ho, by se chtěly do první etapy 
rekonstrukce pustit buď letos nebo příští rok. Jejich 
plány ale musejí „posvětit“ zastupitelé. Vyplynulo to 
z jejich posledního jednání 24. dubna, na němž ředitel 
PMŠ Luděk Šperlich prezentoval dvě varianty řešení 
zateplení stavby. Na návrh Aleny Šmotkové totiž za-
stupitelstvo uložilo Podnikům města, aby předložily 
kompletní materiál, zahrnující finanční náročnost jed-
notlivých variant, včetně možnosti demolice stávající-
ho objektu a výstavby nového stadionu. Vyjádřit by se 
k němu mělo na zasedání během května.

Zimní stadion začal vyrůstat v sousedství Tyršova 
stadionu v roce 1966 a v roce 1972 byl kolaudován jako 
víceúčelová stavba. Otevřené kluziště se brzy začalo 
zastřešovat a celý proces vyvrcholil otevřením hotelu 
Sport. Kolem roku 1976 se pak přistavěl objekt se šat-
nami, který je v současnosti zateplený a zmodernizo-
vaný. Budova stadionu má přitom sedlovou střechu se 
světlíky a podélným prosklením v úrovni tribun a ve 
spodní části jsou skladovací prostory. Na vyzdívku na-
vazují ocelové konstrukce, jež vynášejí tribuny a horní 
část tvoří hlavní nosné sloupy rozmístěné po dvanácti 
metrech, které po šesti metrech doplňují sloupy ved-
lejší. Střechu pak tvoří ocelová příhradová konstrukce 
s vrchním bedněním a plechovou krytinou. 

„Současný stav je neutěšený, zejména pak v případě 
zadního štítu směrem k Blanické ulici. Provedli jsme 
defektoskopii hlavních nosních střešních prvků, z níž 
vyplynulo, že největší úbytek kovového průřezu, a to 
až osmnáct procent, má lano číslo pět, jež je druhé 
směrem od časomíry. I u dalších lan se pak objevila 
„důlková“ koroze. V současnosti se tímto problémem 
zabývá statik, který navrhne nezbytná opatření s tím, 
že nová konstrukce střechy by měla být odlehčená,“ 
uvedl ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šper-
lich, podle něhož se jako nejhorší varianta jeví ta, jež 
počítá s výměnou jednoho lana. Ostatní konstrukce by 
se měly ošetřit speciálním nátěrem, který lze zrealizo-
vat i v etapách. 

Návrh zateplení zimního stadionu předložily Podni-
ky města ve dvou variantách, z nichž jedna naprosto 
mění vzhled budovy. Ta méně radikální rozděluje plo-
chu fasády do tří částí, z nichž první navrhuje vysunout 
vstup na stadion jednoduchou markýzou na úroveň 
vchodu do hotelu Sport. Stávající objekty by se přitom 

měly dočkat pouze povrchové úpravy obložením v du-
chu nové fasády společnosti Pramet. „Chtěli bychom 
využít modul a provést zateplení tak, aby se ctil charak-
ter stávající budovy, tedy že by se přiznaly nosné sloupy 
jako prvek, který by vystoupil do fasády, a další pole by 
se vyplnila zateplovacím systémem, jenž by uvnitř tvo-
řila fermacelová deska nebo vyzdívka a vně skleněná 
výplň. Obvodový plášť by byl průsvitný a interiér by byl 
osvětlený pouze pásem oken v úrovni pod ztužujícím 
věncem,“ popsal první variantu Šperlich a dodal, že 
střechu by tvořily zateplené panely s tím, že se odstraní 
střešní okna ve světlících. „Dosud není technicky do-
řešen odvod kondenzátu vodu ze světlíku v nejvyšším 
bodě, i proto jsme od světlíků upustili. Plochy, které 
nejsou prosklené, budou v parteru zatepleny klasicky. 
Štítová stěna pak počítá se dvěma variantami prosklení, 
jež bude zjevné z vnější strany,“ podotkl Šperlich.  

Druhá varianta řešení navrhuje vytvořit obvodo-
vý plášť z perforovaných panelů, jenž v podstatě po-
pře dnešní vzhled budovy, který se naprosto změní. 
„V současnosti se zpracovává propočet a konečná po-
doba návrhu tak, aby se v červnu mohl vysoutěžit do-
davatel stavby,“ zdůraznil ředitel Podniků města. Ten 
dostal za úkol předložit kompletní materiál, zahrnující 
finanční náročnost jednotlivých variant, včetně mož-
nosti demolice stávajícího objektu a výstavby nového 
stadionu, kterou během dubnového jednání navrhl za-
stupitel Tomáš Potěšil, na zasedání zastupitelstva, jež 
by se mělo sejít ještě tento měsíc. 

Samostatnou kapitolou je v případě zimního sta-
dionu modernizace výroby ledu. Ta se odhaduje na 
pětatřicet milionů korun a proběhnout by měla v pří-
padě, že Podniky města letos zrealizují první etapu 
zateplení, v rámci druhé etapy modernizace stadionu 
v roce 2015.  –kv-

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 24. dubna 2014

* schválilo bez výhrad závěrečný účet města za  
rok 2013 s tím, že příjmy činily k 31.12. 2013 515,211 mi- 
lionu korun a výdaje 463,671 milionu korun. Vzápětí 
pak schválili účetní závěrku města za loňský rok.

* vzalo na vědomí informaci o sociální situaci ve 
městě v loňském roce v oblasti působnosti odboru soci-
álních věcí, sociální komise a komise pro sociálně-práv-
ní ochranu dětí. Současně vzalo na vědomí informativní 
zprávu o realizaci projektu „Rozvoj procesu komunitní-
ho plánování sociálních služeb v Šumperku“.

* schválilo prodej bytu v domě v ulici Gen. Svobo-
dy 7 o rozloze 71,28 m2 manželům Krylovým. Ti za něj 
v dražbě nabídli sedm set sedmdesát tisíc korun. Druhý 
zájemce byl ochoten zaplatit o deset tisíc méně.

* schválilo prodej pozemku pod bytovým domem 
v Prievidzské ulici 29 a prodej spoluvlastnického 
podílu města o velikosti 51/100 na budově s tím, že 
celkovou kupní cenu 64 380 Kč tvoří z velké části cena 
za pozemek ve výši 52 380 Kč. Dům s dvanácti byty byl 
v roce 2003 postaven s pomocí dotace ze Státního fondu 
rozvoje bydlení, za účelem financování jeho výstavby se 
přitom sdružilo město s budoucími nájemci bytů, kteří 
založili Bytové družstvo Dolní Temenice s vlastnickým 
podílem na domu ve výši 49/100. 

Podle podmínek dotace, kterou město přijalo, ne-
mohla místní radnice dvacet let od kolaudace stavby 
převést svůj podíl na jinou osobu a po tuto dobu se také 
zavázala vybírat nájemné, přičemž pronajímateli byly 
jak město, tak zmíněné bytové družstvo. Letos v lednu 
ale město uzavřelo se Státním fondem rozvoje bydlení 
dohodu o změně smlouvy o poskytnutí dotace, v níž 
bylo sjednáno, že tyto podmínky již nejsou pro město 
závazné. Část vybíraného nájemného přitom šlo do fon-
du oprav, v němž bylo ke konci loňského roku 1,237 mi- 
lionu korun, podíl města činil asi 631 tisíc korun. 
V této souvislosti zastupitelé schválili předání tohoto 
jedenapadesátiprocentního podílu ve fondu oprav ku-
pujícímu Bytovému družstvu Dolní Temenice.

* schválilo Komunitní plán sociálních služeb měs-
ta Šumperka na léta 2014-2018 a uložilo Radě města 
zapracovat tento plán do Strategického plánu rozvoje 
města na roky 2014-2020 a zapracovat opatření Komu-
nitního plánu do jednotlivých akčních plánů, počínaje 
letošním rokem.

* schválilo založení a účast města ve spolku Odpady 
OK z.s. Olomouc, zakladatelskou smlouvu a stanovy 
tohoto spolku a nominaci Marka Zapletala na ustavují-
cí schůzi spolku. Více v příštím čísle.

* seznámilo se s postupem v rámci plánované vý-
stavby nové požární stanice profesionálních hasičů 
v Šumperku. Ti se v současnosti připravují na velké 
stěhování. Jejich stanice v Nemocniční ulici se totiž 
bude bourat a na jejím místě vyroste nová budova. 
Jak uvedl ředitel šumperského územního odboru HZS 
Martin Žaitlik, než se stavba dokončí, budou hasiči 
sídlit v provizoriu na dvou místech v Šumperku, v tzv. 
robotárně v Lidické ulici, kde najdou útočiště zaměst-
nanci územního odboru, a v areálu bývalé plynárny 
u světelné křižovatky v Žerotínově ulici, kam se přestě-
huje zásahová jednotka, včetně veškeré techniky. Bu-
dova staré stanice by přitom měla jít k zemi v listopadu 
a nový objekt by měl být hotov nejpozději v roce 2017. 
Více v příštím čísle.

* vzalo na vědomí informativní zprávu o realizaci 
projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy – II. fáze“.  Více v některém z příštích čísel.

 Zpracovala –kv-

Letem šumperským zastupitelským světem

Stav zimního stadionu, který byl postaven před více 
než čtyřiceti lety, je neutěšený.  Foto: -kv-

Jeden z návrhů zateplení z dílny architektů Skoumalových zásadně mění vzhled budovy.

Zimní stadion čeká modernizace, rozdělena je do dvou etap



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Slavnosti města

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne 31. května
Před pěti sty dvaceti čtyřmi lety, počátkem června, 

se na pozvání Jiřího Tunkla sjeli do Šumperka čelní 
představitelé stavů Moravského markrabství a zá-
stupci Slezských knížectví. Za zdmi místního zámku 
jednali o dalším osudu vedlejších zemí Koruny čes-
ké, rozvrácené po česko-uherských válkách. Zůstat 
pod Uherskou korunou, nebo se vrátit pod Českou? 
Nakonec stavy Moravy i Slezska rozhodli, že budou 
postupovat společně. Vladislav II. Jagellonský později 
Korunu českou sjednotil. Tento důležitý mezník v dě-
jinách letos již posedmnácté připomínají Slavnosti 
města Šumperka, které jsou zároveň příležitostí k osla-
vě Mezinárodního dne dětí a k zahájení letní turistické 
sezony. Obojí se odehraje v sobotu 31. května.

Stejně jako loni jsou i letošní Slavnosti pouze jedno-
denní a odehrají se v sobotu 31. května. „O půl desáté 
ráno se tak ze Sadů 1. máje vydá malý průvod na Hlav-
ní třídu, kde bubeníci oznámí začátek Slavností a po-
zvou kolemjdoucí do parku,“ říká Martina Holubcová 
z oddělení kultury a vnějších vztahů šumperské radni-
ce. Vzápětí upřesňuje, že vlastní akce odstartuje úde-
rem desáté dopolední a na čtyřech scénách nabídne 
bohatý program. V něm se představí skupiny historic-
kého šermu, například Páni z Bludova, místní Barbaři 
a další, chybět nebudou rytířská tábořiště, jarmark 
s lidovými řemesly, hry, soutěže a atrakce pro děti, bo-
haté občerstvení a také košt mikulovských vín. 

Od páté podvečerní pak dostanou prostor taneční 
a sportovní vystoupení šumperských klubů a spolků. 
„Součástí tohoto bloku bude i vystoupení tanečních 
souborů z partnerského města Nysy. Vyvrcholením 
večera pak bude loučemi osvícený průvod s rytíři, 
kejklíři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky a taneč-
nicemi,“ prozrazuje Holubcová a dodává, že průvod 
projde městem po Hlavní třídě a Starobranské ulici 
k radnici, kde se do něj zapojí radní a zástupci part-
nerských měst, a stejnou cestou se vrátí zpět do par-
ku. Zde po slavnostní ceremonii, během níž moravští 
a slezští stavové projednají další osud vedlejších zemí 
Koruny české, rozzáří oblohu ohňostroj a program za-
končí ohňová Magická Šumperská noc, Clamortis. So-
botními Slavnostmi přitom budou provázet Vendula 
Nováková a Josef Wajda Novák. „Po celou dobu akce 
bude navíc v parku umístěn informační stánek města, 
v němž získají lidé informace o programu, nafukovací 
balonky a další propagační materiály,“ zdůrazňuje re-
ferentka oddělení kultury a vnějších vztahů.

Slavnosti nabídnou nejen dětem hned patero her 
v parku. Půjde o disciplíny U rytíře, v níž bude úkolem 
správně seřadit a pojmenovat různé rytířské zbraně 

a části zbroje, přiřadit popis a tyto zajímavé věci si nejen 
osahat, ale také i obléci, a také U mušketýra, kde si malí 
i velcí mohou vyzkoušet správný výběr kordu a umění 
napichovat věnečky na čepele rapírů či švihácky odho-
dit klobouk. Čarodějnická skládačka z různých kostek 
pak prověří postřeh a dovednost v čase, jenž budou 
odměřovat přesýpací kouzelné hodiny. A chybět nebu-
dou ani Střelba z pravého luku na cíl a tzv. Ostrostře-
lecká soutěž Antona Špelce, v níž si příchozí vyzkoušejí 
střelbu z kuličkové pistole a pušky za asistence vojáka  
CK armády, a to jak vleže, tak i ve stoje.

„V infostánku města Šumperka obdrží zájemci 
kartičku s jednotlivými vyznačenými stanovišti a bu-
dou se moci zapojit do soutěže. Jakmile získají po-
tvrzení o splnění úkolů, předají vyplněnou kartičku 
ve zmíněném informačního stánku a získají malou 
odměnu,“ popisuje Holubcová a podotýká, že kartič-

ka bude slosovatelná. Losování o věcné ceny přitom 
proběhne v 17 hodin na hlavní scéně.

Pokrač. na straně 5
Slavnosti jsou opět jednodenní

Slavnosti města
Šumperka 2014

Program na hlavní scéně
09.30 Úvodní malý SUĤYRG�PČVWHP�s bubeníky, vlajkonoši 
 a muzikanty
10.00 =DKiMHQt�6ODYQRVWt�PČVWD�âXPSHUND  
������ âHUPtĜVNp�Y\VWRXSHQt�3iQĤ�]�%OXGRYD��3ĜHGVWDYHQt�
 âHUPtĜVNpKR�VSRONX�âXPSHUN��5\WtĜVNp�SĜHGVWDYHQt�
� ãXPSHUVNp�VNXSLQ\�%DUEDĜL��âXPSHUãWt�PXãNHWêĜL�0DJQD�
� 0RUDYLD� MCE�±�KLVWRULFNê�ãHUP��'RERYp�WDQFH�âXPSHUVNê�
� )UDXFLPRU��3ĜHGVWDYHQt�âXPSHUVNpKR�VSRONX�âXPSHUN�
� âXPSHUãWt�PXãNHWêĜL�0DJQD�0RUDYLD, 7ĜL�7DPERĜL – divadelní 
� SĜHGVWDYHQt��7DQHþQt�Y\VWRXSHQt�*UL]HWHN
15.30 MCE�±�3RVOXãQČ�KOiVtP«�DQHE�YêFYLN�LQIDQWHULH
������ 2�WHM�YHONHM�YRMQČ«�DQHE�VOiYD�DUWLOHULL
17.00 8NRQþHQt�GHQQt�KLVWRULFNp�þiVWL
17.00 9\KRGQRFHQt�U\WtĜVNêFK�GLVFLSOtQ�Ä3DWHUR�KHU³
17.15 3ĜHGVWDYHQt�PtVWQtFK�VSRONĤ�D�NOXEĤ
21.00 +LVWRULFNê�SUĤYRG�PČVWHP�]�SDUNX�N�UDGQLFL�D�]SČW
22.00 2KĖRVWURM
22.15 Koncert RKĖRYi�0DJLFNi�âXPSHUVNi�QRF��&/$0257,6
������ 8NRQþHQt�VODYQRVWt

sobota 31. 5. 2014, Sady 1. máje

Program na druhé scéně 
(letní divadlo Vily Doris)
10.15 =DKiMHQt�SURJUDPX 
������ +LVWRULFNi�KXGED�±�+XQFIXW
������ -DN�VH�WDQþLOR�YH�VWĜHGRYČNX
������ =D�FtVDĜH�SiQD«�DQHE�SRYtGiQt�Y\VORXåLOpKR�YRMiND
13.00 3iQL�]�%OXGRYD�D�MHMLFK�ãHUPtĜVNi�SRKiGND

Dále k vidění:
7iERU�åROGQpUĤ�±�8Ni]N\�OLGRYêFK�ĜHPHVHO�±�3ROQt�NXFK\QČ�
D�PDUN\WiQN\�±�6WDQ\�D�SĜtVWĜHãN\�PXãNHWêUĤ�±�'RERYê�MDUPDUN�
±�+U\�D�VRXWČåH�SUR�GČWL�L�GRVSČOp

Doprovodný program
.RãW�PLNXORYVNêFK�YtQ�Y�ViOH�'RPX�NXOWXU\�–�([SR]LFH�ýDURGČMQLFNp�
SURFHV\�±�5R]KOHG\�]�UDGQLþQt�YČåH��YãXGH�YVWXS�]GDUPD�

3RĜiGi�PČVWR�âXPSHUN�YH�VSROXSUiFL�VH�6SROHþQRVWt�SUR�]DFKRYiQt�
NXOWXUQtKR�GČGLFWYt�KLVWRULH�D�URPDQWLN\�
$NFH�VH�NRQi�]D�MDNpKRNROLY�SRþDVt�,�=PČQD�SURJUDPX�Y\KUD]HQD�
8YHGHQp�þDV\�Y�SURJUDPX�MVRX�SRX]H�RULHQWDþQt�,�9VWXS�]GDUPD

Restaurace Opera 

Přijďte v kostýmu a zúčastněte se průvodu!

Ve velkém večerním průvodu nemusejí jít pouze 
účinkující. Pokud se převléknete do jakéhokoliv 

historického kostýmu, stačí i zdobený plášť, můžete 
úderem deváté večerní stylově vyrazit spolu 

s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi a vlajkonoši 
městem k radnici. Před zahájením průvodu 
se budou rovněž prodávat louče. Do průvodu 

se mohou zařadit i děti s lampiony. 

Slavnosti nabídnou hry nejen pro děti 

Město vyhlašuje 
ke Slavnostem vědomostní soutěž 

Probíhat bude opět na webových stránkách města 
www.sumperk.cz od pondělí 12. do pátku 

23. května. Při zodpovězení tří otázek mohou 
soutěžící vyhrát ceny od partnerů akce, kterými 

jsou Ski areál K3 sport Kouty nad Desnou, 
Restaurace Opera Šumperk, Šumperské sportovní 
areály, Rozmarýnek, kavárna PředMěstí, Printima, 

město Šumperk.
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Nekrolog/Komunitní plánování

Pan Karel Čunderle (narozen 15.4. 1925)) žil mimo 
období 2. světové války stále v Šumperku a městu 
a jeho nejbližšímu okolí věnoval neustálou pozornost 
a nezištnou práci. Přestože jako syn známého šum-
perského stavitele nesměl po maturitě na stavební 
průmyslovce na vysokou školu, dosáhl soustavným 
vzděláváním se v oboru stavitelství zaměřeném na pa-
mátkovou péči rozsáhlých znalostí, které uplatňoval 
v letech 1962-1978 jako vedoucí odboru památkové 
péče Vlastivědného ústavu v Šumperku.

Ve Vlastivědném ústavu v Šumperku sestavil Sku-
pinu pro údržbu památek, která se od roku 1962 
věnovala obnově a údržbě památek. Mezi její nej-
známější akce patřily záchrana arkádového nádvoří 
velkolosinského zámku, statické zajištění a záchranná 
rekonstrukce domu Pod podloubím v Zábřeze, rekon-
strukce interiérů Pavlínina dvora v Šumperku a řada 
dalších technicky náročných akcí na památkách. Ne-
šlo jen o řešení praktických problémů jednotlivých 
staveb. Pan Čunderle se snažil i o finanční uznání 
specifik památkářské profese v oblasti řemesel. Ce-
lostátního významu nabyl jeho profesní kvalifikační 
katalog, který umožnil specifické ocenění práce ře-
meslníků na historických objektech. V Šumperku se 
konaly také celostátní školení a kvalifikační zkoušky 
pro řemeslníky pracující na památkách.

V roce 1969 založil časopis rovněž celostátního 
významu, Obnovu památek, jehož byl výkonným re-
daktorem. Časopis byl u nás jediným, který se zabýval 
výhradně technickými a technologickými problémy 
obnovy a údržby památek, seznamoval s historickými 
řemesly a technologiemi a upozorňoval i na vhodné 

technologie současné. Časopis byl po vydání třinác-
ti čísel zastaven vnějším zásahem. Od šedesátých let 
pracoval Karel Čunderle jako okresní konzervátor pa-
mátkové péče na šumperském okrese. Tuto čestnou 
funkci vykonával velice svědomitě a radou býval čas-
to nápomocen při rozhodování orgánu státní památ-
kové péče, a pokud o to stáli, i památkářům.

Po revoluci se již jako důchodce zapojil do služeb 
obnovy památek ve městě. Byl jedním z iniciáto-
rů založení Střední odborné školy památkové péče 
a několik let se přímo podílel na vzdělávání mladých 
lidí v oblasti rekonstrukce budov a obnovy pamá-
tek. Měl zásadní podíl na tvorbě koncepce nového 
studijního oboru Stavební obnova, tehdy ještě pě-
tiletého, pro který mimo jiné vypracoval návrhy na 
metodiku několika předmětů, především odborné 
praxe a průzkumů staveb. Ve spolupráci s  městem 
Šumperkem a Střední odbornou školou památkové 
péče začal jako odpovědný redaktor vydávat pod 
názvem Rekonstrukce památek časopis, který obsa-
hově navázal na Obnovu památek a který se po čty-
ři léta těšil zájmu a sympatiím odborné veřejnosti. 
Časopis zanikl z finančních důvodů. Podílel se vý-
znamně na největší rekonstrukci památky ve městě, 
na obnově klášterního kostela. Jeho zásluhou došlo 
k mnohamilionovým úsporám při obnově krovu, 
kde zorganizoval namísto navrženého odstranění 
původní konstrukce jeho rekonstrukci. Byl vždy 
ochoten přispět radou a pomocí i při dalších tech-
nických problémech stavby.

Karel Čunderle se věnoval převážně soudnímu 
znalectví ve své profesi a jako aktivista i práci v obec-
ně prospěšné společnosti Obnova kulturního dědictví 
údolí Desné. Byl kdykoliv ochoten pomoci jak svým 
přátelům, kteří pracují v profesi, tak každému, kdo ho 
o odbornou pomoc požádal.

Rozloučení s panem Karlem Čunderlem se konalo 
v pátek 18. dubna ve 14 hodin v šumperském krema-
toriu. M. Filipová

Je za námi mistrovství světa juniorů 
a kategorie U23 v australském Penri-
thu, na němž česká výprava suverén-
ně ovládla medailové pořadí národů 
se ziskem pěti zlatých, čtyř stříbrných 
a jedné bronzové medaile. Nadešel tak 
čas začít hledat nové nadějné nástupce 
našich úspěšných slalomářů.

Rádi bychom oslovili rodiče, jejichž 
děti hledají nevšední dobrodružství, 
aby přišli se svými potomky v pondě-
lí 12. nebo ve středu 14. května před 
sedmnáctou hodinou do areálu lodě-
nice u řeky Desné (před mostem na 
Nový Malín, pár set metrů po proudu 
ke splavu). Zde bude probíhat první 
letošní náborový trénink. Další se pak 
budou konat každé květnové pondělí 
a středu od 17 do 18.30 hodin.

Oddíl kanoistiky Šumperk nabízí 
nezávazné vyzkoušení si tohoto ne-
všedního sportu, v němž má naše re-
publika více než stoletou tradici, pod 
vedením zkušených trenérů. Neváhejte 
tedy, vezměte s sebou náhradní oble-
čení a obuv pro dítě, přijďte do lodě-

nice a oslovte některého z přítomných 
trenérů, jenž se o vás postará, vše vám 
vysvětlí, připraví loď a potřebné vyba-
vení a vaše dítě nechá nahlédnout do 
vodácké říše. V tomto sportovním od-
větví není nouze o překvapení, každý 
trénink i závod jsou originální. Na své 
si při nich přijde i dítě, které v jiných 
kroužcích dlouho nevydrží. Více in-
formací lze získat na tel.č. 602 420 931, 
608 808 178 nebo na adrese http://
www.kanoistika-su.8u.cz/.

 M. Rašner, místopředseda oddílu

15. dubna zemřel ve věku osmdesáti devíti let Karel Čunderle

Šumperští vodáci pořádají 
nábor dětí a mládeže

V roce 2008 obdržel Karel Čunderle od šumperské 
radnice Cenu za přínos městu.  Foto: -pk-

Probační a mediační služba (dále 
jen PMS) je státní organizace, kte-
rá byla zřízena na základě Zákona  
č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační 
službě. PMS usiluje o zprostředkování 
účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou 
činností a současně organizuje a zajiš-
ťuje efektivní a důstojný výkon alterna-
tivních trestů a opatření s důrazem na 
zájmy poškozených, ochranu komunity 
a prevenci kriminality. 

PMS pracuje s obviněnými a od-
souzenými pachateli, oběťmi trestné 
činnosti, jejich rodinnými příslušníky 
a blízkými osobami. Pracuje jak s do-
spělými, tak i s mladistvými a dětmi 
mladšími patnácti let.

Cílem PMS je:
- integrace pachatele: vedení pa-

chatele k tomu, aby žil ve společnosti 
způsobem, jenž by byl v souladu se 
zákony;

- participace oběti - podpora zapo-
jení oběti do procesu řešení následků 
trestného činu;

- poskytování pomoci oběti při ob-
novení jejího pocitu bezpečí a důvěry 
ve spravedlnost a ochrana společnos-

ti – efektivní kontrolou výkonů trestů 
a opatření předcházet nebezpečí další-
ho opakování kriminality.

PMS nabízí možnost mimosoudního 
řešení konfliktu, tzv. mediaci, mezi obě-
tí a pachatelem, jejímž cílem je najít ře-
šení konfliktu spojeného se spáchaným 
trestným činem. PMS spolupracuje 
s mladistvými a dětmi, jež se dopustily 
protiprávního jednání, a jejich rodi-
nami. PMS nabízí spolupráci i obětem 
trestných činů, která spočívá v posky-
tování důležitých informací o průběhu 
trestního řízení, o možnostech náhra-
dy škody, o mediaci, zprostředkovávání 
kontaktů na odbornou pomoc, v přípa-
dě potřeby a zájmu oběti. 

PMS zajišťuje výkon alternativních 
trestů, kterými jsou obecně prospěšné 
práce, dohled probačního úředníka, 
zákaz vstupu na sportovní, kulturní 
a jiné společenské akce, trest domácího 
vězení.  

Nad rámec uvedených činností 
středisko PMS v Šumperku poskytuje 
v rámci projektu „Proč zrovna já“ bez-
platnou pomoc a poradenství obětem 
trestných činů. Veškerá činnost PMS je 
bezplatná. E. Čmakalová

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme Probační a mediační službu

Nábor dětí do oddílu kanoistiky TJ Šumperk
probíhá v květnu každé pondělí a středu od 17 do 18.30 hodin v areálu 

loděnice u dolního splavu v Šumperku (výjezd ze Šumperka směr Nový Malín, 
odbočit vpravo před mostem kolem řeky dolů)

Oddíl kanoistiky láká malé vodáky 
na nevšední zážitky a dobrodružství. 
 Foto: archiv
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Informace/Noc kostelů

Šumperská radnice je připravena nabídnout měst-
ský byt rodině Čechů z Volyně, pokud o něj někdo ze 
současné české menšiny na Ukrajině projeví zájem. 
Město tak reagovalo na podnět zastupitele Františka 
Merty, který na začátku dubna na jednání zastupitel-
stva kritickou situaci na Ukrajině zmínil.

„Doporučujeme vyčkat na případné rozhodnutí 
naší vlády či příslušného ministerstva, kterým by byla 
učiněna oficiální nabídka naší republiky zástupcům 
volyňských Čechů žijících na Ukrajině k možnému 
návratu do Čech,“ uvedla vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Répalová a dodala, 
že podle dostupných informací zatím nikdo o mož-
nost přesídlení do České republiky nepožádal. Po-
kud se situace změní, je město Šumperk připraveno 
byt pro jednu až dvě rodiny volyňských Čechů po-
skytnout. -red-

Šumperská radnice 
je připravena pomoci 
volyňským Čechům

Město se chystá na středověkou oslavu, vypukne 31. května

Kupní cenu pozemků může navýšit DPH

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Kupní ceny zahrad a pozemků pod 
bytovými domy a garážemi sice zů-
stanou v Šumperku stejné jako dosud, 
může je ale v některých případech na-
výšit daň z přidané hodnoty. Změnu to-
tiž přinesla nová právní úprava zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodno-
ty, v platném znění, podle níž se stavba 
stává součástí pozemku, na němž stojí. 
V řadě případů je tak převod pozemku, 
jenž byl loni od DPH osvobozen, od 
letošního roku zdanitelným plněním. 
Zastupitelé v této souvislosti schváli-
li změnu svého usnesení z letošního 
února, jež spočívá v doplnění usnesení 
o ustanovení, že kupní cena pozemků 

bude navýšena o DPH v platné výši, 
pokud městu vznikne ze zákona povin-
nost odvést z ceny pozemku DPH.

„Zjednodušeně řečeno, DPH se 
neodvádí při převodu nezastavěných 
pozemků. Pokud jsou zastavěné, pak 
se DPH neodvádí v případě, že stavba 
stojící na pozemku je užívána déle než 
pět let. Tuto skutečnost budeme před 
převodem nemovitostí prověřovat,“ 
říká vedoucí majetkoprávního odboru 
Hana Répalová. Současně připomíná, 
že u pozemků pod „šumperskými“ 
domy je cena stanovena bez DPH na 
1869 Kč/m2, pod domy „temenický-
mi“ na 1323 Kč/m2. V případě po-

zemků pod garážemi nebo pozemků 
určených k jejich výstavbě za ně zaplatí 
zájemce v katastrálním území Šum-
perka 1725 Kč/m2, v Horní a Dolní 
Temenici pak 1221 Kč/m2. U zahrad 
u obytných domů nebo u nezastavěné 
části pozemku stavbou, jež není zapsá-
na v katastru, stanoví vyhláška částku  
400 korun za metr čtvereční pro kata-
strální území Šumperka a 300 Kč/m2 
pro Horní a Dolní Temenici.  -kv-

Poznámka na závěr: V případě  
dotazů se mohou zájemci obracet na 
Veroniku Wilkovou z majetkoprávního 
odboru MěÚ, budova radnice, dveře  
č. 514, tel.č. 583 388 514. 

Poněkud netradičním způsobem 
se v pátek 23. května otevřou některé 
šumperské kostely. Akce nazvaná Noc 
kostelů, jež probíhá v celé republice, na-
bídne zejména lidem, kteří stojí mimo 
církev či na jejím okraji, možnost nezá-
vazného přiblížení se a setkání s křes-
ťanstvím. Určena je i těm, kteří víru 
v Boha a cestu do společenství církve 
teprve hledají. 

Také letos je pro návštěvníky při-
praven bohatý kulturně-duchovní 
program, v němž opět nebudou chy-
bět koncerty, komentované prohlídky, 
možnost nahlédnout do kostelních 
sakristií, vystoupat na věže či prožít li-
turgii. V Šumperku budou moci zájem-
ci zamířit v pátek 23. května hned do 
pěti kostelů. Návštěvníkům se otevřou 
původně hřbitovní kaple sv. Barbory 
v Jiráskových sadech, klášterní kostel 
Zvěstování P. Marie v Kladské ulici, 
kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 
náměstí, kostel sv. Jana Evangelisty 
v Husitské ulici a Chrám Svatého Du-
cha v ulici K.H. Máchy.  -zk-

Program noci kostelů v Šumperku
Kostel sv. Jana Křtitele na Kostel-

ním náměstí: 17:50-18:00 Slavnostní 
zvonění * 18:00-19:00 Mše svatá * 19:00-
19:15 Prohlédněte si kostel zblízka - 
individuální prohlídka *  19:00-20:30 
Dobrodružná cesta kostelem pro děti * 
19:00-22:00 Stoupej k výšinám - výstup 
na kostelní věž * 19:00-24:00 Výstava 

ornátů a bohoslužebných předmětů, 
včetně možnosti nahlédnutí do matrik 
od roku 1950 * 19:15-19:45 Seznámení 
s varhanami - povídání, ukázky * 19:45-
20:00 Prohlédněte si kostel zblízka - 
individuální prohlídka * 20:00-20:30 
Schola - koncert * 20:30-20:45 Čtení 
z Bible při svíčkách * 20:45-21:00 Pro-
hlédněte si kostel zblízka - individuální 
prohlídka * 21:00-21:30 * 21:30-22:15 
Pašije * 22:15-22:30 Prohlédněte si 
kostel zblízka - individuální prohlídka 
* 22:30-23:00 Nechte se oslovit historií 
a krásou - komentovaná prohlídka *  
23:00-23:45 Chvíle k zamyšlení a medi-
taci se zpěvy * 23:45-24:00 Duchovní 
slovo, závěrečná modlitba

Klášterní kostel Zvěstování Pan-
ny Marie v Kladské ulici: 18:00-19:30 
Koncert * 19:30-20:15 Prohlédněte si 
kostel zblízka - individuální prohlídka 
* 20:00-20:30 Nechte se oslovit historií 
a krásou - komentovaná prohlídka

Kostel sv. Barbory v Jiráskových sa-
dech: 18:00-19:00 Koncert Avonotaj * 
19:00-19:15 Prohlédněte si kostel zblíz-

ka - individuální prohlídka * 19:15-
19:30 Prohlédněte si kostel zblízka 
- individuální prohlídka * 19:15-19:30 
Nechte se oslovit historií a krásou - ko-
mentovaná prohlídka

Chrám Svatého Ducha v ulici  
K.H. Máchy: 18:00-18:45 Prohlíd-
ka chrámu s pořadateli * 19:00-19:45 
Pobožnost k přesv. Bohorodici, boho-
služba východní spirituality * 20:00-
21:00 Pozvání k setkání s vírou, nadějí 
a láskou * 21:00-21:45 Pobožnost ke 
Spasiteli, zpívaná východní bohosluž-
ba * 22:00-22:50 Ticho kostela pro-
mlouvá…, nekomentovaná prohlídka 
chrámu

Starokatolický kostel sv. Jana Evan-
gelisty v Husitské ulici: Kostel 18:00 
- 24:00 Výstava originálních plánů kos-
tela, výklad historie kostela, prohlídka 
liturgických předmětů, kroniky a foto-
grafií ze života farní obce - individuál-
ně i s průvodcem * Věž 18:00 - 24:00 
Prohlídka zvonů a zvonícího mecha-
nizmu s jejich historií, prohlídka věž-
ních hodin - s průvodcem

    Pokrač. ze strany 3
Součástí „sněmovních“ oslav bude opět historic-

ký jarmark. Mezi jarmarečníky vyroste navíc i stan, 
v němž si zájemci budou moci vyzkoušet tradiční 
lidová řemesla, ověřit si svou zručnost a naučit se za-
jímavým věcem. „V sále Domu kultury bude od sed-
mé do jedenácté večerní probíhat Košt mikulovských 
vín,“ láká do Domu kultury referentka.

A protože Slavnosti města otevírají letní turistickou 
sezonu, budou od 9 do 17 hodin zdarma otevřeny ex-
pozice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě 
a radniční věž, v níž bude po celou sezonu umístěna 
malá výstava prací žáků 3.B ze Základní školy v Šu-
mavské ulici na téma „Šumperk, moje město“. Od ne-
děle 1. června tak budou průvodci opět provázet po 
krásách šumperských památek během prohlídkových 
okruhů historickým jádrem města. -zk-

Přijedou jarmarečníci, 
odstartuje turistická sezona

Slavnosti města připomínají historickou událost, 
jež se odehrála před pěti sty čtyřiadvaceti lety. 
 Foto: -pk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci (v rámci 

zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí) o zveřejnění závěru 
zjišťovacího řízení ke koncepci 

„Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Polská republika 

v období 2014 - 2020“.
Do závěru zjišťovacího řízení je 

možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 

kancelář č. 316 v úřední dny (Po a St 
8-12 hod., 12.30-17 hod.) a v ostatních 

dnech po předchozí domluvě na tel. 
čísle 583 388 316. Do závěru lze také 
nahlédnout v Informačním systému 

SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/
detail/SEA_MZP175K.

Noc kostelů se každoročně těší velké-
mu zájmu veřejnosti.  Foto: -pk-
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Červánek Dačice, Barevné děti a Plameňáci 
zazpívají na společném koncertě

Vzpomínka na Hanku Novákovou

Nejen koncertní sbor, ale také oddělení mladších 
dětí mají své zájezdy, pořádané zpravidla jako výměn-
né akce s některým ze spřátelených dětských sborů. 
Barevné děti a Plameňáci Šumperského dětského sbo-
ru zamíří letos do Dačic, kde již více než patnáct let 
působí dětský sbor Kvítek, jedno z našich nejlepších 
pěveckých těles této věkové kategorie. 

Naše děti budou hosty jeho přípravného oddělení 
Červánek a vedle mnohých dalších kratochvílí vy-

stoupí na společném koncertě v sále tamější základní 
umělecké školy v sobotu 10. května. Nepotrvá dlouho 
a dačické děti návštěvu oplatí. Hned počátkem další-
ho víkendu přijedou do Šumperka, aby svou návštěvu 
zahájily společným koncertem se svými hostiteli, tedy 
Barevnými dětmi a Plameňáky našeho sboru. Koncert 
se uskuteční v pátek 16. května v 18 hodin v šumper-
ském klášterním kostele. Všechny milovníky sborové-
ho zpívání srdečně zveme. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Ve čtvrtek 17. dubna zemřela v necelých devětaše-
desáti letech paní Hana Nováková, jejíž jméno je spo-
jeno s kulturním děním v Šumperku. Po studiích na 
střední škole pracovala rok jako metodik Okresního 
domu osvěty v Šumperku, poté studovala na Univer-
zitě Karlově, Fakultě sociálních věd a publicistiky. Po 
absolvování znovu nastoupila na své první pracovní 
působiště, již přejmenované na Okresní kulturní stře-
disko Šumperk. Práce v kultuře se stala na dlouhá léta 
jejím posláním, v podstatě celoživotním, působila 
zde až do roku 1991. Doménou pracovní činnos-
ti byla metodická práce s amatérskými divadelními 
soubory, loutkovým divadly či recitačními soubory.  
Organizovala divadelní přehlídky, recitační soutěže, 
např. okresní kolo Wolkerova Prostějova či přehlídky 
malých jevištních forem. Pomáhala organizačně i od-
borným vedením divadelním souborům při přípravě 
na celorepublikový divadelní festival Jiráskův Hro-
nov, odkud si pak místní soubory odvážely významná 
umístění a ocenění. Dnes někteří bývalí členové těch-
to amatérských souborů působí úspěšně na profesio-
nálních scénách.

Po zrušení Okresního kulturního střediska nastou-
pila v roce 1991 jako vedoucí odboru kultury a zá-
roveň tisková mluvčí na Městském úřadě Šumperk. 
I tady uplatnila své znalosti a vstřícný vztah k lidem. 
Všichni ji znali jako spolehlivou kolegyni, ochotnou 
každému pomoci. Ke každé práci, denním problé-
mům, přistupovala s noblesou a upřímným zájmem. 
Svou vlídnou povahou si dokázala získat doslova kaž-
dého. Přestože odešla v roce 2003 do důchodu, ne-
přestala pro město pracovat.  Zajišťovala průvodním 
slovem vítání nových občánků našeho města a také 
každoročně zpracovávala ročenku města Šumperka, 
na té za rok 2013 pracovala i přes své onemocnění 
doslova do poslední chvíle. Svůj vztah ke kultuře zú-

ročila i jako předsedkyně redakční rady měsíčníku 
Kulturní život Šumperka, kterou vedla od roku 2005 
až do loňského podzimu. S některými svými přáteli, 
bývalými kolegy a kolegyněmi, se setkávala při nej-
různějších formálních a soukromých příležitostech, 
každé toto setkání s ní bylo radostné a výjimečné. Ni-
kdo z nás na ni nezapomene. H. Adamová

Hana Nováková měla velmi blízko ke kulturnímu 
dění v Šumperku. Foto: archiv

V knihovně bude řeč o smyslu 
života i existenci lidstva 
ve vývoji Vesmíru

S velkým zájmem veřejnosti se setkala první beseda 
debatního kroužku Věda a její filozofie, kterou nabídla 
v dubnu šumperská Městská knihovna. Další setkání 
s vysokoškolským vědecko-pedagogickým pracovní-
kem Jaromírem Bárem tak chystá na květen. Na pro-
gramu je ve čtvrtek 15. května od 14 hodin v čítárně 
knihovny v ulici 17. listopadu a nese název „Smysl 
existence: Smysl života i existence lidstva ve vývoji 
Vesmíru“. Jaromír Bár, který v současnosti žije v Šum-
perku, má na svém kontě více než dvě stě odborných 
prací a v důchodu se zabývá filozofií vědy.   -zd-

V divadle vystaví své snímky 
Miroslav Novotný

Šumperský fotograf Miroslav Novotný představí 
svoji fotografickou tvorbu na výstavě v Galerii šum-
perského divadla. Ponese název „Fotografika“ a zahá-
jena bude v pátek 16. května v 18 hodin.

Zlínský rodák Mi- 
roslav Novotný, absol-
vent oboru výtvarné 
fotografie u profeso-
ra Šmoka na Lidové 
konzervatoři v Ostra-
vě, vystavuje od roku 
1969, často s Jaromí-
rem Rollerem, doma 
i ve světě. Po něko-
likaleté pauze začal 
znovu digitálně foto-
grafovat před dvěma 
lety a jeho posledním 
úspěchem je třetí mís-
to v mezinárodní sou-

těži fotografů jazzu „Jazz World Photo 2014“. Věnuje 
se černobílým fotografiím nejen známých osobností 
jazzu, koncertům a jejich zákulisí, ale později i gra-
fickým experimentům s nimi. Výstava bude v divadle 
k vidění do 27. června. -red-

Muzeum chystá přednášku 
o Rapotínské sklárně

Zajímavou přednášku v rámci výstavy Člověk 
tvůrce, příběh pátý: SKLO, jež je ve výstavní síni 
místního muzea k vidění do 1. června, nabídnou ve-
řejnosti šumperští muzejníci. Na téma „Rapotínská 
sklárna. Od roku 1829 až po smutný konec v roce 
2009.“ pohovoří bývalý sklář Rapotínských skláren 
František Kašík. Kromě historie sklárny prozradí 
i řadu zajímavostí z oblasti výroby skla. Přednáška 
proběhne v úterý 20. května v 17 hodin v Přednáš-
kovém sále muzea.  -red-

Kulturní okénko

V knihovně opět zazní poezie a hudba
Ve čtvrtek 22. května v podvečer budou prostory 

knihovny v ulici 17. listopadu patřit Miroslavu a Vladi-
míru Václavkovým. Pořad nazvaný Bratření proběhne 
v rámci cyklu Poezie a hudba. Začátek je naplánován 
na 18 hodin a vstup přijde na padesát korun.

Miroslav Václavek, spisovatel, básník a autor hu-
debních textů, narozený v Rýmařově, žije v Šumper-
ku. V roce 2010 mu v nakladatelství Dokořán vyšla 
tiskem próza Člunky, zpracovaná Českým rozhlasem 
Olomouc v pořadu Setkání s literaturou. Básně publi-
kuje v literárním časopisu Divoké víno a jsou rovněž 
součástí antologií Ptáci z podzemí či Míjím se s Mě-
sícem. Občas je čte na autorských čteních v Divadle 
Husa na provázku, na Krylonocích, v Českém rozhla-
su či v České televizi, nebo jen tak s těmi a těm, které 
má rád. Svými texty doprovodil hudbu svého staršího 

bratra Vladimíra a rovněž olomouckých hudebních 
skupin Bluesberg a Hynkovy Zámky. V letošním roce 
mu v nakladatelství Knižní klub vychází próza Želez-
né včely, oceněná cenou tohoto vydavatelství.

Vladimír Václavek patří k nejvýraznějším posta-
vám české hudební scény. Narodil se roku 1959 v Rý-
mařově, v podhůří Jeseníků. Jeho hudba je a vždycky 
byla něčím jiná, nekompromisně silná. Hudební za-
čátky jsou spojeny s Ivou Bittovou a Pavlem Fajtem. 
Založil legendární skupinu Dunaj, dále Rale, VRM, 
Theatre Royal a stál u zrodu skupin Čikori, E, Josef 
Boys, Klar, Edel. Spolu s Ivou Bittovou natočil legen-
dární CD Bílé inferno, které bylo v roce 1997 oceněno 
cenou nezávislé asociace hudebních kritiků Periskop 
- Žlutá ponorka a v roce 2004 obdrželo zlatou desku 
od vydavatele. -zd, zk-

Organizátoři cyklu komorních pořadů 
Via Lucis oznamují, že květnový pořad 

PŘEDSTAVTE SI... praví MILAN 
MARKOVIČ (20. května)

se z důvodu pracovního vytížení 
M. Markoviče nekoná. N
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Sonny Rollins. 
 Foto: M. Novotný
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Šumperský zpravodaj

Volby do Evropského parlamentu

Za necelé tŐi týdny rozhodneme, 
kdo usedne v Evropském parlamentu

V celé republice se vybírá 
ze stejných kandidátŢ

„Na rozdíl od sněmovních voleb tvoří 
celé území Česka jediný volební obvod. 
Znamená to, že voliči ve všech částech 
republiky budou vybírat ze stejných 
kandidátů,“ říká vedoucí správního od-
dělení odboru vnitřních věcí šumperské 
radnice Olga Breitzetelová. Do Evrop-
ského parlamentu tak budou moci lidé 
volit pouze jednu stranu, v jejím rám-
ci pak lze udělit tzv. preferenční hlasy. 
„Volič může zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u dvou kandidátů, 
jež jsou uvedeni na témže hlasovacím 
lístku, vyznačit, komu dává přednost,“ 
vysvětluje Breitzetelová. Neplatné bude 
podle ní hlasování v případě, že v obál-
ce bude vložený více než jeden hlaso-
vací lístek.

O pŐízeŁ voliÿŢ se uchází 
osmatŐicet stran, hnutí a koalic

Českou republiku bude v Evropském 
parlamentu reprezentovat jedenadvacet 
poslanců z celkového počtu sedmi set 
jedenapadesáti. Z devětatřiceti přihlá-
šených subjektů Ministerstvo vnitra je-
den vyřadilo, o přízeň voličů se tak letos 
uchází osmatřicet stran, hnutí a koalic, 
což je o pět více než v minulých euro-
volbách. Pořadí jednotlivých stran při-
tom vylosovala Státní volební komise. 
Voliči tak na seznamu najdou následu-
jící uskupení: SNK Evropští demokraté 
(1), Strana práce a Nespokojení obča-
né! (2), Klub angažovaných nestraníků 
(3), NE Bruselu - Národní demokracie 
(4), Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová (5), Stra-
na zdravého rozumu - NECHCEME 
EURO - za Evropu svobodných států 
(6), TOP 09 a Starostové (7), Liberálně 
ekologická strana (č. 8), LEV 21 - Ná-
rodní socialisté (9), Komunistická stra-
na Čech a Moravy (10), evropani.cz (11), 
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA (12), Fair play 
- HNPD (13), Česká strana sociálně de-
mokratická (14), ANO 2011 (16), „Stra-
na rovných příležitostí“ (17), Moravané 
(18), Česká strana regionů (19), Ob-
čanská demokratická strana (20), VIZE 
2014 (21), Úsvit přímé demokracie 

Tomia Okamury (22), Strana zelených 
(23), Strana svobodných občanů (24), 
Romská demokratická strana (25), Ko-
munistická strana Československa (26), 
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou 
a rychlou ODVOLATELNOST politiků 
a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, 
za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ roz-
počet, MINIMALIZACI byrokracie, 
SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPO-
VANOU policii a justici, REFERENDA 
a PŘÍMOU demokracii WWW.CI-
BULKA.NET, kandidující s nejlepším 
protikriminálním programem PŘÍMÉ 
demokracie a hlubokého národního, 
duchovního a mravního obrození VY 
NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH 
NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! 
VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha 
dalšími DŮVODY, proč bychom měli 
jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, 
ale - pokud nechceme být ZNOVU 
obelháni, podvedeni a okradeni - NE-
VOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ 
TUNEL - STRANU vládnoucí (post) 
komunistické RUSKO - ČESKÉ tota-
litní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační 
protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM 
LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu 
VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové 
poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní 
kriminální poměry, jejichž jsme všichni 
obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI 
DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, 
NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO 
ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za 
Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru 
u popravčí káry, zdá-li se vám naše kan-
didátka málo dokonalá nebo postrádá-
te-li na ní zástupce své obce nebo města 
a přitom MÁTE ODVAHU v této válce 
Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla po-
vstat z jimi naordinovaného občanské-
ho bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní 
DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTA-
LITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO 
ŘÁDU zásadním způsobem změnit, 
KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: 
Volte Pravý Blok www. cibulka.net, PO 
BOX 229, 11121 Praha (č. 27), ANTI-
BURSÍK - STOP EKOTERORU! (č. 28), 
Dělnická strana sociální spravedlnosti 
- NE diktátu Bruselu! (č. 29), HNUTÍ 
SOCIÁLNĚ SLABÝCH (č. 30), Repub-
lika (č. 31), Česká pirátská strana (č. 32), 
Česká Suverenita (č. 33), Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) - č. 34, Aktiv nezávislých ob-

čanů (č. 35), Česká strana národně so-
ciální (č. 36), Občanská konzervativní 
strana (č.37), Věci veřejné (č. 38) a OB-
ČANÉ 2011 (č. 39).

LhŢta pro vyŐízení voliÿského 
prŢkazu vyprší pozítŐí

Určité komplikace mohou přinést 
volby do Evropského parlamentu těm, 
kteří budou chtít volit v jiném místě, 
než v okrsku, do něhož podle místa 
bydliště patří. Potřebovat budou volič-
ský průkaz. „Na rozdíl od krajských či 
parlamentních voleb, kdy je možné vy-
řídit voličský průkaz i několik dnů před 
jejich konáním, je v případě nadchá-
zejících voleb čtvrtek 8. května nepře-
kročitelnou hranicí. O jeho vydání tak 
mohou lidé požádat obecní úřad také 
písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději pozítří,“ připomíná vedou-
cí oddělení správních věcí, která bude 
žádosti naposledy přijímat ve čtvrtek 
8. května v době od 10 do 16 hodin ve 
své kanceláři č. 321 ve druhém patře 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. 

MĚsto bude opĚt rozdĚleno na 
tŐicet volebních okrskŢ

Volby do Evropského parlamentu 
budou probíhat v pátek 23. května od 
14 do 22 hodin a v sobotu 24. května 
od 8 do 14 hodin. Během nich bude 
město opět rozděleno na třicet voleb-
ních okrsků. Jejich seznam je součástí 
Vyhlášky o dni a místě konání voleb, 
jež je součástí tohoto čísla Zpravodaje. 
„Oproti posledním volbám došlo ke 
změně sídla dvou volebních okrsků. 
Okrsek číslo 23, který byl v budově Ha-

sičského záchranného sboru v Nemoc-
niční ulici, se přemístil do nedalekého 
sídla společnosti Dols. Okrsek číslo 25 
se pak bude nacházet nikoliv ve spisov-
ně městského úřadu v ulici Bří Čapků, 
ale ve vedlejší budově, v níž sídlí Státní 
okresní archiv,“ vyjmenovala změny 
Breitzetelová a připomněla, že nad re-
gulérností voleb budou bdít okrskové 
volební komise, které budou až dva-
náctičlenné. Jim musejí voliči prokázat 
svoji totožnost a státní občanství. 

Ze závažných důvodů, zejména zdra-
votních, může občan požádat místní 
radnici a během obou volebních dnů 
také volební komisi okrsku, do jehož 
územního obvodu patří, aby mohl hla-
sovat doma, tedy mimo volební míst-
nost. V takovém případě k němu vyšle 
okrsková volební komise své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Výsledky voleb budeme znát 
v pondĚlí 26. kvĚtna

Odlišné bude také samotné zpraco-
vání volebních výsledků. Zatímco při 
eurovolbách před pěti lety se volební 
místnosti uzavřely v sobotu úderem 
druhé odpolední a hlasy se sčítaly 
až v neděli večer, letos naváže sčítání 
hned na sobotní uzavření volebních 
místností. „Výsledky ale zveřejní Český 
statistický úřad až po skončení hlaso-
vání ve všech členských státech Unie,“ 
podotýká vedoucí oddělení správních 
věcí. Konečné výsledky letošních vo-
leb do Evropského parlamentu, a tedy 
i jména politiků, kteří budou v nad-
cházejících pěti letech rozhodovat 
o evropském vývoji, by měly být známy 
kolem pondělní šesté hodiny ranní.

 Z. Kvapilová

K volebním urnám přistoupíme letos 23. a 24. května.  Ilustrační foto: -pk-

þtvrtý kvĚtnový víkend ÿekají naši republiku již tŐetí volby do Evropského parlamentu. PŐed-
volební kampaŁ je v plném proudu a pŐízeŁ ÿeských voliÿŢ se v ní snaží získat osmatŐicet 
zaregistrovaných politických stran, hnutí a koalic. Hlasovací lístky s jejich názvy a jmény 
kandidátŢ najdou obÿané ve svých schránkách nejpozdĚji tŐi dny pŐed volbami, tedy v úterý 
20. kvĚtna. O místo v Evropském parlamentu se pŐitom uchází osm set padesát sedm 
osob, jejichž jména se objevují na celkem osmatŐiceti kandidátkách.
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Starosta města Šumperka podle  § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

      dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
      dne 24. května 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb:

Oznámení o dni a místě konání voleb do Evropského parlamentu

v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Městském  domě  
dětí a mládeže, nám. Míru 20, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, 
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bulharská, Valašská, 
Kladská, Radniční, Kostelní nám., Starobranská, 
Úzká, Slovanská, Hlavní třída 2A, Gen. Svobody 
1, 1A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, Langrova 1-10,25-35, 
nám. Republiky, Černohorská, Okružní, Polská, 
Na hradbách, Ztracená, Lužickosrbská, Zámecká 
ulička.

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve Společenském stře-
disku Sever, Temenická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 27 ,29, Fibichova 1-9 .

v okrsku č. 3 

je místnost pro hlasování ve Společenském stře-
disku Sever, Temenická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17,1 9, 21, 23, 33, 35, 
Bojnická, Mariánská.

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základní škole, 
Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, Čajkovského. 

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. základní škole, 
Šumavská 21, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, 
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2, Erbenova, 
Sládkova 58. 

v okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agritecu s.r.o., 

Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Březinova, Šumavská, Zemědělská, Anglická. 

v okrsku č. 7 

je místnost pro hlasování v Mateřské škole, 
Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13-27 
(lichá), 14-42 (sudá).

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově mládeže, 
U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 29, 31, 31A, 
33, Tylova, Gagarinova, Kosmonautů 2-12 (sudá), 
15-21 (lichá). 

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově důchodců, 
U sanatoria 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Poděbrad 31, 33, 
Bratrušovská. 

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve Střední od-
borné škole a Středním odborném učilišti, 
Gen. Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Reissova, U sanatoria (mimo 25 a 27), Denisova, 
Samota, Vítězná, Gen. Krátkého, Pod lesem, 
Vyhlídka, Pod Vyhlídkou, nám. Jana Zajíce, Malá. 

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské škole 
Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. Svobody 
6-58 (mimo 29, 31, 31A, 33), Husitská 11, M. Šaje.

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní akademii, 
Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husitská (mimo 11), 
Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 9, P. Holého, 
Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 18, 20, 
Janošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), Bezručova, 
Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá), K.H. Máchy, 
Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 1-11C. 

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základní škole, 
Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), Puškinova 
21-35 (lichá), 16-22 (sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 
20, 22, Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 27.

v okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. základní škole, 
Vrchlického 22, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23, B. Václavka 
(mimo 2, 4, 6), Horova, Chodská 6-24, Janáčkova, 
Nezvalova, Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova.

v okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve Vlastivědném mu-
zeu - „Rytířský sál”, Sady 1. máje, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5,7,9), Vrchlického 2,4, Chodská 
1-5, B.Václavka 2, 4, 6. 

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní akademii, 
Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-72 (sudá), 
Lidická 41, 43, 45.

Volební vyhláška
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Šumperský zpravodaj

Volební vyhláška

oliči bude umo něno hlasování poté  kd  proká e svou toto nost a státní občanství.           
 

a dému voliči budou dodán  nejpozději 3 dn  p ede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasova í lístk . 
e dne h voleb m e volič obdr et hlasova í lístk  i ve volební místnosti.

 zaji tění po ádku a d stojného pr běhu hlasování ve volební místnosti je ka d  povinen uposle hnout pok n  
p edsed  okrskové volební komise. 

a d  volič se musí p ed hlasováním odebrat do prostoru určeného pro pravu hlasova í h lístk  
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumo ní. 

 umperku dne 6.5. 2014 Zdeněk rož, starosta v. r.

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování na Městském 
řadu, esenická 31, Šumperk vchod 

z ul. Rooseveltovy
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svobody, 
Tolstého, Rooseveltova, Mendlova, Kanadská, 
Jeremenkova 1, 1B,1C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 
30, 32, Banskobystrická, Zborovská (mimo 5, 7, 
9), 8. května 4-40, Jesenická 4-24 (sudá), 21-51 
(lichá), Lidická 47-59. 

v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 
. května 63, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
8. května 50-56 (sudá), Jeremenkova 15, 17, 19, 
38-52, Zborovská 5, 7, 9, Jesenická 55-67 (lichá), 
Příčná 12-28, Lidická 62-94. 

v okrsku č. 19 

je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 
. května 63, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 (li-
chá), Melantrichova, F.L. Věka, Kranichova, 
Blahoslavova, Olomoucká, Pražská, Brněnská, 
Bratislavská, Hybešova, Vikýřovická, Příčná 29, 31, 
Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Krameriova, Holubí, 
Na Svahu, Pod Vodárnou, Na Výsluní, Skřivánčí, 
Na Kopečku, Oblouková, Panorama, Horní.
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v rametu Tools s.r.o., 
Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trva-
lého pobytu v Šumperku, Krapkova, Peckova, 
Čičákova, Blanická, Javoříčko, Uničovská, 
Dolnomlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, 
Linhartova, U cvičiště, Svatováclavská, Štechova. 

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování na Městském řadu, 
autnerova 1, Šumperk sociální odbor  

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 

pobytu v Šumperku,
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Palackého, 
M.R. Šte ánika, 28. října, Žerotínova, Hlavní třída 
(mimo 2A), Fialova, Krátká, Ležáky, Masarykovo 
nám., Dr.E. Beneše, Komenského, Lautnerova. 

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Sociálních služ-
bách penzionu pro důchodce , Vančurova 3 , 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 25-80, 
Balbínova, Trnkova, Muchova, Feritová, Polní, 
Průmyslová.

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v DO Su a.s., 
emocniční 13, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Nemocniční, U potoka, Vřesová, Sportovní, U te-
nisu, Luční, B. Němcové, Třebízského, Nerudova, 
Květná.

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v Elektroslužbách 
Šumperk s.r.o., Zábřežská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Langrova 37, 39, 
41, Havlíčkova,  Dobrovského 3-14, Prievidzská 
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování v Okresním státním 
archivu Šumperk, ří.  apků 35, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, Zábřežská 1-11, 
12, 14, 13-19 (lichá),  16-24(sudá), Dvořákovo 
nám., Ladova, Čermákova, Dobrovského 
15- 58, Bludovská 17-35 Slavíčkova, Vojanova, 
Majakovského, Myslbekova. 

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v sále provozovny 
„Zelený strom , Temenická 103, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 
65, 70, 71, 71A, 73, 75, Temenická 44, 46, 52, 66, 
Sládkova mimo 58), Finská.

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve . základní škole, 
Sluneční 3 , Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trva-
lého pobytu v Šumperku Zahradní, Sluneční,  
Západní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 
42, 43, 45, 50, 51, 52, 53.  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve . základní škole, 
Sluneční 3 , Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Pod hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
44A, 44B, 46A, 46B, 48A, 48B, Pod Rozhlednou, 
Jugoslávská, Školní, Myslivecká.

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Domě s pečova-
telskou službou „Markéta”, ohdíkovská 2 , 
Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, 
Potoční, Blatná, Belgická, talská, Francouzská, 
Lucemburská, Temenická 12B, 85-153.

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v Domově důchodců, 
U sanatoria 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu v Šumperku, U sanatoria 25, 27.
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Informace/Klasika Viva

Ulice rozkvetou mĚsíÿkem lékaŐským V Šumperku probĚhne druhý 
roÿník Veletrhu sociálních služeb

Bambiriáda láká na bleší trh, 
rodinný veÿer ÿi spoleÿný ŐetĚz

Již osmnáctý ročník Českého dne 
proti rakovině proběhne ve středu 
14. května. Zaměří se přitom na pre-
venci rakoviny plic.

Druhou květnovou středu 
vyrazí do šumperských 
ulic opět studentky 
a studenti místní Střed-
ní zdravotnické školy 
a členky Ligy proti 
rakovině v Šumper-
ku. Kolemjdoucím 
budou již tradičně 
nabízet za dvacet ko-
run žlutý kvítek měsíčku 
zahradního, jenž letos zdobí 
modrá stužka, k němu pak 
přidají letáček upozorňující 
na rizika onemocnění, kte-
rá jsou spojená především 
s kouřením cigaret. 

„Vzestup výskytu rako-
viny plic o půldruhého 
procenta ročně je varu-
jící. Každoročně one-
mocní více než šest 
a půl tisíce lidí a to už 
stojí za zamyšlení,“ 
říká předsedkyně 
šumperské Ligy proti rakovině Jiřina 
Koutná a dodává, že kouření je odpo-
vědné za třicet až čtyřicet procent všech 
úmrtí na rakovinu a na vzniku rakoviny 
plic se podílí v devadesáti procentech. 

„Onemocnění je rozpoznáno větši-
nou již v pokročilém stavu, a proto je 
obtížně léčitelné. Jedinou rozumnou 

prevencí je nezačínat kouřit, nebo 
kdykoliv přestat,“ varuje 
Koutná. Smutné podle ní je, 

že naše republika patří 
spotřebou cigaret mezi 
pět „nejprokouřeněj-
ších“ států v Evropě, 
v němž navíc vzrůs-
tá spotřeba cigaret 

hlavně u mladistvých. 
Celkem přitom kouří 

26  žen a 36,5  mužů, 
kteří svým chováním ohrožují 
nejen sebe ale i osoby, jež se 
musejí v jejich přítomnosti 
pohybovat. „Pomoc v této 
oblasti nabízí například 
Centru pro závislé na tabá-
ku, které je součástí plic-
ního oddělení šumperské 
nemocnice. Důležitá je 
především silná vůle, 
motivací pak naděje na 
udržení zdraví a v ne-
poslední řadě úspora 
peněz. Ti, kteří kouřit 

přestanou, si prodlouží život o deset 
let. Věříme, že Český den proti rakovi-
ně bude mít opět smysl a že se občané 
zamyslí nad svým zdravím a zlepší své 
chování,“ uzavírá lékařka. -zk-

Za necelé tři týdny se Šumperk 
promění v „bambiriádní město“. Tzv. 
Bambiriádu organizuje Česká rada dětí 
a mládeže jednou ročně ve všech krajích 
republiky. V Šumperku proběhne od 
pátku 23. do neděle 25. května v Jirás-
kových sadech a návštěvníci se mohou 
těšit na pestrou nabídku volnočasových 
aktivit pro děti a mládež. 

Na akci, jejímž mottem je otázka „Už 
nás znáte? ....“, se aktivně představí vol-
nočasové organizace a chybět nebude 
bohatý program. Probíhat bude tzv. 
Dětský bleší trh, během něhož budou 
moci děti prodat nebo vyměnit věci, 
s nimiž si již nehrají nebo jiné pokla-
dy, jež nechtějí vyhodit. „Kromě svého 
„zboží“ by si měli malí prodejci vzít 
i deku, stolek či jiný provizorní stánek 
pro prodej,“ říká jedna z organizáto-
rek Bambiriády Veronika Šubrtová 
a upřesňuje, že bleší trh bude mít vy-
hrazený prostor u kostela sv. Barbory 
v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 
9 do 17 hodin. Hned první den, v pátek 
23. května, bude od sedmé podvečerní 
pro návštěvníky Bambiriády připraven 
rodinný večer plný hudby a zpěvu. Na 

p diu se představí mohelnická dětská 
hudební skupina Vodníci, která letos 
uspěla na republikovém  nále Porty, 
a také známá folková skupina Madalen. 
Večer pak uzavře ohňová show.

„Za realizací každé Bambiriády 
stojí společné nadšení a vůle. A právě 
symbolika vytvořit něco společně nás 
inspirovala k happeningu, jenž se bude 
konat během celé Bambiriády,“ po-
dotýká Šubrtová. Vzápětí prozrazuje, 
že cílem bude vytvořit společný řetěz 
z plastových koleček, jež dostanou ná-
vštěvníci na soutěžních stanovištích 
a která připojí na řetěz, jež bude začínat 
u p dia. „Postupně tak bude vznikat 
řetěz, za nímž stojí v pozadí právě spo-
lečné nadšení a vůle nejen přítomných 
organizací, ale i návštěvníků. A možná 
se nám podaří spojit celý park,“ soudí 
organizátorka Bambiriády. Ta spolu se 
svými kolegy vyzývá zájmové kroužky, 
skupiny, spolky a další zájemce, kteří 
by chtěli vystoupit na „bambiriádním“ 
p diu, aby se ozvali prostřednictvím e-
mailu bambiriada centrum.cz. Bližší 
informace lze nalézt na www.bambiri-
ada.cz. -red-

Město Šumperk pořádá ve spolu-
práci s poskytovateli sociálních a na-
vazujících služeb v Šumperku a okolí 
již druhý ročník Veletrhu sociál-
ních služeb. Ten se uskuteční v úterý 
20. května od 13 do 17 hodin v letním 
divadle u Vily Doris a v přilehlých Sa-
dech 1. máje.

„Poskytovatelé sociálních a navazují-
cích služeb v Šumperku a okolí předsta-
ví v rámci veletrhu své služby. Novinkou 
bude koutek pro děti,“ uvedla koordiná-
torka projektu Komunitního plánování 
Slavěna Karkošková z odboru sociálních 
věcí šumperské radnice. Současně pro-
zradila, že návštěvníci se mohou stejně 
jako loni těšit na praktické ukázky z čin-
nosti jednotlivých poskytovatelů, budou 
si moci zakoupit výrobky uživatelů slu-
žeb a sami si vyzkoušet například pře-
konávání překážek na mechanickém 
vozíku, chybět nebude ani bezplatné 
měření krevního tlaku, zjišťování krev-
ní skupiny, měření hladiny glykemie či 
nácvik kardiopulmonální resuscitace 
dospělého a dítěte.  

Na veletrhu představí své služby na 

dvě desítky poskytovatelů sociálních 
a navazujících služeb, například spo-
lečnosti Pontis Šumperk o.p.s., Charita 
Šumperk, Armáda spásy, Domov dů-
chodců, SONS Šumperk, Šumperská 
nemocnice a.s., Centrum Pomněnka 
a další. Součástí akce je rovněž do-
provodný program. Své umění zde 
předvedou uživatelé sociálních služeb. 
V rámci programu vystoupí KIKS - 
domovská kapela Domova důchodců 
Šumperk, KLUBÍK města Šumperka, 
Střední zdravotní škola Šumperk, Sjed-
nocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých, PONTIS Šumperk, o.p.s., 
Pomněnka a taneční skupina ČOKI 
Vincentina Šternberk. Celou akcí bu-
dou provázet moderátoři Hana Písková 
a Dušan Ščambura. 

Veletrh je pořádán v rámci projektu 
Rozvoje procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb v Šumperku. Ten 
je  nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR. 

 O. Hajduková
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Být hrdý na svou práci, získat po-
zitivní vztah k řemeslu, poznat lépe 
a více své spolužáky a kantory - to bylo 
cílem programu „Škola se představu-
je - To jsme my!“. Ten se uskutečnil ve 
středu 16. dubna v areálu školy v ulici 
Gen. Krátkého. 

Během několika hodin v tělocvičně 
defilovaly obory školy od truhlářů, jež 
vyráběli pro své spolužačky a učitel-
ky dřevěná kuchyňská prkénka, až po 
prodavačky, které si připravily nejen 
perníky, jejichž tvary symbolizovaly 
jednotlivé vzdělávací obory, ale před-
stavily také svůj atraktivní program, se 
kterým uspěly na soutěži Ateliér Fanta-
zie v Odrách. Kadeřnice aktivitu pro-
davaček oživily svým vlastním uměním 
a společně vytvořily program „Svatba“. 
Propojení zdánlivě vzdálených si oborů 
bylo cílem přehlídky, například formič-
ky na perníky vyrobili ve své dílně naši 
zámečníci.

To, že se člověk s výučním listem 
z naší školy ve světě neztratí, jsme se 
snažili ukázat diskutujícím v aule ško-
ly. Mezi nimi byli představitelé města, 
šumperských firem i úspěšní absol-
venti naší školy. Na hřišti školy se pak 
předvedli zaměstnanci městské i státní 
policie, hasiči z Územního odboru Ha-
sičského záchranného sboru a také stu-
dentky Střední zdravotnické školy, které 
vyučovaly první pomoci. I. Jonová, 
 ředitelka školy

Poslední březnový čtvrtek vyhráli 
hoši z 8. a 9. ročníků Základní školy ve 
Vrchlického ulici krajské kolo basket-
balové soutěže. Na něj navázala 3. dub-
na kvalifikace do republikového finále 

základních škol, jež proběhla v Šum-
perku. Družstvo naší školy nakonec 
vybojovalo celkově třetí místo a postup 
do republikového finále, jež se konalo 
minulý týden v Jindřichově Hradci, jim 
unikl. Všem reprezentantům školy dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy 
i města Šumperka.

 P. Málek, ředitel ZŠ Vrchlického 

Školka ve Vrchlického ulici 19, která je 
v současné době odloučeným pracoviš-
těm Mateřské školy Sluníčko Šumperk, 
oslaví padesáté výročí svého založe-
ní. Připomene si ho v úterý 24. čer- 
vna spolu se všemi dětmi z „mateřinky“ 
na školní zahradě ve Vrchlického ulici 
v duchu „Svatojánských slavností“. Na 
oslavu budou pozváni také zástupci 
města, odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů, bývalí zaměstnanci a sou-
časní partneři mateřské školy. Další 
podrobné informace k organizaci oslav 
budou zveřejněny na všech pracovištích 
a na internetových stránkách Mateřské 
školy Sluníčko Šumperk http://www.
sumperkmsslunicko.cz/.

M. Rýcová,
 vedoucí odloučeného pracoviště

Malebné portugalské město Palme-
la, ležící jižně od Lisabonu, hostilo ve 
dnech 9.–16. dubna Mistrovství Evropy 
v orientačním běhu. Česká republika 
tam vyslala silný tým, jehož členem byl 
i šumperský orientační běžec Vojtěch 
Král. Program mistrovství byl velmi 

náročný, zahrnoval sprint, krátkou trať, 
klasickou trať a štafety. Vojtěch Král se 
připravoval a soustředil na své silné in-
dividuální disciplíny, sprint a krátkou 
trať, a také na týmovou štafetu.

Do finále obou disciplín postoupil 
jako jeden z nejlepších, především však 
ve sprintu byl v roli favorita na přední 
umístění. Na trati v historických ulič-
kách Palmely si vedl velmi dobře, ale 
drobná chyba v závěru ho stála medai-
li, od které ho dělilo jen dvanáct vteřin. 
Konečné 9. místo je velmi pěkné, i když 
sám Vojtěch nebyl se svým výsledkem 
zcela spokojen.

Krátká trať se běžela v náročném 
technickém terénu a opět vyžadovala 
sladění čtení mapy s rychlým během. 
Vojtěch, který startoval na začátku zá-
vodního pole, běžel výborně a dlouho 
vévodil průběžným výsledkům. Poté 
se před něj dostal reprezentační kolega 
Jan Procházka. Ten nakonec skončil na 
4. místě a Vojtěch Král na místě 10.

Dramatickou a úspěšnou tečkou Mi-
strovství Evropy byl závod štafet. Čes-
ké trio ve složení Jan Petržela, Vojtěch 
Král a Jan Procházka si mohlo dělat 
ambice na přední umístění. První úsek 
zvládl Jan Petržela výborně, doběhl 
ve vedoucí skupině se ztrátou jen šest 
sekund a předával Vojtěchu Královi, 
který na druhém úseku předvedl také 
výborný výkon a přiběhl s minimální 
ztrátou dvě sekundy na vedoucí štafetu 
Švýcarska, a na poslední úsek vyběhl 
Jan Procházka. Na trati se pořadí pro-
míchalo a do vedení se dostaly týmy 
České republiky a Švédska. Ve strhují-
cím finiši měl o něco více sil švédský 
závodník, a tak na českou štafetu mužů 
„zbyla“ jen stříbrná medaile. Pro čes-
kou reprezentaci to však byla krásná 
stříbrná tečka za úspěšným mistrov-
stvím. Z. Králová

V úterý 15. dubna proběhl v infor-
mačním centru VOŠ a SPŠ Šumperk 

9. ročník veletrhu studentských spo-
lečností. Jeho cílem bylo představit 
veřejnosti propojení výuky odborných 
předmětů s praxí, inovativní metody 
výuky technických oborů a seznámit 
s realizací projektu OPVK - Podpora 
technického a přírodovědného vzdělá-
vání v Olomouckém kraji. 

VOŠ a SPŠ Šumperk je u veřejnosti 
zapsaná mimo jiné také jako škola stu-
dentského podnikání, jež se zaměřuje 
na propojení výuky s firemní praxí. 
„Podstata práce žáků školy ve stu-
dentských společnostech je založena 
na jejich aktivní práci. V rámci výuky 
musejí vymyslet podnikatelský záměr, 
založit a zaregistrovat spolek, řídit  
výrobu a prodej, vést účetnictví, po-
dat daňové přiznání,“ vysvětluje uči-
telka ekonomických předmětů Marie 
Johnová. Vzápětí dodává, že všechny 
studentské společnosti mají svého part-
nera z řad regionálních firem, který 
jim předává cenné zkušenosti z praxe 
a zároveň se studentskými společnost-
mi spolupracuje na reálném tržním 
principu. Činnost ve studentské spo-
lečnosti tak podle ní přináší studentům 
i mimořádné příležitosti pro navázání 
pracovních kontaktů s potenciálními 
zaměstnavateli v našem regionu. 

Studentské společnosti na veletrhu 
prezentovaly výsledky svých podnika-
telských úspěchů nejen spolužákům, 
zástupcům města a spolupracujících 
firem, ale i žákům místních základ-
ních škol, pro které měly připraveny 
doprovodné aktivity s technickým 
zaměřením. A uskutečnila se i sou-
těž o nejlepší studentskou společnost. 
Současně ředitel školy Petr Vepřek 
představil výsledky činnosti Regio-
nálního centra inovací výuky na VOŠ 
a SPŠ Šumperk, které vzniklo na zákla-
dě dlouhodobé spolupráce školy a vý-
znamných firem našeho regionu. Mezi 
výsledky patří: prohloubení spolupráce 
školy, firem a institucí týkající se inova-
cí výuky technických oborů; podílení 
se společně na tvorbě školních vzdě-
lávacích programů technických obo-
rů s cílem maximální uplatnitelnosti  
absolventů v zaměstnání; rozvíje-
ní možnosti odborných praxí, stáží 
a dlouhodobých prací žáků školy ve 
firmách s důrazem na podporu indivi-
duálního rozvoje talentovaných žáků; 
podpora popularizace technicky zamě-
řeného vzdělávání na Šumpersku.

Hosté veletrhu se dále seznámili s re-
alizací projektu s názvem OPVK - Pod-
pora technického a přírodovědného 
vzdělávání v Olomouckém kraji, jehož 
součástí bylo vybudování učebny elek- 
trolaboratoře, která odpovídá soudobým 
odborným požadavkům. To potvrdili ze-
jména zástupci regionálních firem, kteří 
při jejím slavnostním otevření vyzdvihli 
její moderní vybavení. P. Mareš

Studenti absolvovali 
netradiční školní den

Během netradičního školního dne 
studenti ukázali svůj vztah k řemeslu. 
 Foto: -op-

Úspěch basketbalistů 
z „Pětky“!

Basketbalisté z „Pětky“ bodovali 
v krajském kole soutěže.  Foto: archiv

Mateřská škola 
Sluníčko chystá oslavu 
50. výročí „mateřinky“ 

ve Vrchlického ulici

Orientační běžec Vojtěch 
Král přivezl z evropského 

šampionátu stříbro

Stříbrná štafeta českého týmu. 
 Foto: FB Czech Orienteering Team

Šumperská průmyslovka 
otevřela brány Veletrhu 

studentských společností 
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Městská knihovna

ZUŠ Šumperk

SONS Šumperk

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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   Volná herna
(s výjimkou 8.5.) a pátek 
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 do 14.5.   Moje montessori  Výroba montessori 
od 16 do 17 hod. v MC na „K“  pomůcky, kterou si odnesete domů.
8.5. od 12 do 18 hod. v letním   Kloboukový den Oslava  Dne rodiny, hry, 
divadle a v Sadech 1. máje  soutěže, atrakce, vystoupení; soutěž 
  o nejnápadnější klobouk. 
10.5. od 10 do 15 hodin a 11.5.   Šumperský divočák 2014 Veřejný závod 
od 9 do 13 hodin v Horní Temenici  v orientačním běhu
12.-13.5. vždy od 7 do 18 hod.   Vítání ptačího zpěvu  Pravidelná návštěva 
u  Třemešských rybníků u Šumperka ptačích lokalit s P. Šajem
16.5. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert Barevných dětí a Plameňáků 
  ŠDS spolu s pěveckým sborem Dačice
17.5. od 9 hod. v keram. dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
17.5. od 9 do 14 hod. v „SEV“   Hledání a čištění studánek  Akce pro 

rodiče s dětmi, inf. M. Kantorek,
tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz. 

21.5. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
23.5. od 15 do 18 hod. v AD na „K“  Tvořivý ateliér: Hadráčci - Květinové víly 

Tvorba jednoduchých látkových květino-
vých víl a postaviček dle vlastní fantazie

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.

6.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
16.5. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
20.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
22.5. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  6.5. Tvořeníčko: 
vždy od 9 do 12 hod. Přání pro maminku, 9.5. MC Brouček uzavřeno,

12.5. Malujeme se štětcem, 13.5. Zpíváme si, 
16.5. Překážková dráha, 19.5. Vyrábíme klau-
na, 20.5. Posloucháme písničky, 23.5. Opičí 
dráha

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.  

12.-16.5. vždy od 16 do 18 hod.   Zápis do přípravného ročníku 
v budově ZUŠ  hudebního oboru
21.5. v 18 hod. v klášterním kostele   Závěrečný koncert Komorního 
  smyčcového orchestru
22.5. v 18 hod. v klášterním kostele  „Večer křišťálových tónů“ 
  Koncert pedagogů ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

13.5. a 27.5. od 10 hod. v klubovně   Kurz první pomoci
12.5. od 10 hod. v klubovně   Klub zdraví spojený se cvičením 
  na židlích a relaxací 
22.5. od 9.30 hod. v klubovně   Kurz sebeobsluhy - vaření pro zrakově 
  postižené osoby
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy               
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem.

Centrum pro rodinu
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  Pro rodiče na RD
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   Zpívání se Scholičkou  Pro zpěvačky 
do 11 hod. ve „FS“  od 5 do 10 let, zpívání písniček, hry, výlety.
10.5. od 9.30 hod. ve „FS“   Týden pro rodinu: „Emoce a my“ 
  Kurz pro rodiče s M. Kaňovskou
16.5. od 19 hod. ve „FS“   Týden pro rodinu: Tvořivá dílna pro ženy
17.5. od 9.30 hod. ve „FS“   Týden pro rodinu: 
  Dopoledne s pohádkou  Pro děti 4-8 let
 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.
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Přihlášky do bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šumperku
na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity
v Praze do studijního programu
Hospodářská politika a správa – studijního oboru 
Veřejná správa a regionální rozvoj se stále přijímají

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V KONZULTAČNÍM
STŘEDISKU V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 

2014/2015
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

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!

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 9.5. 2014 do 22.5. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová plec 4D .................................................................................... 97,- Kč/1 kg     

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH 
Chléb kmínová večka 600 g...............................................................................................15,90 Kč
Rohlík vícezrnný 60 g .............................................................................................................2,90 Kč
Rohlík sladký 46 g ....................................................................................................................2,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Chléb slovenský podmáslový 650 g ...............................................................................18,90 Kč
Novinka - Kobliha mini likérová 30 g ................................................................................3,10 Kč    

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Anglická slanina klasik bez kůže ............................................................................................118,- Kč /1 kg
Uzené křížovky masité...................................................................................................................93,- Kč /1 kg
Vysočina ............................................................................................................................................ 125,- Kč /1 kg
Šunkové klobásy ...........................................................................................................................109,- Kč /1 kg

!!!!!!!!

ZO Strany zelených v Šumperku zve na besedu 

o EVROPĚ DNES A ZÍTRA
Kdy: Středa 14. května 2014 v 17,30 hod.    

Kde: H-club (Rooseveltova 17,  100 m od vlakového nádraží)

 €vropská Unie a my
O tom, k čemu nám je Evropská unie, bude debatovat velkolosinský rodák 

a šumperský občan, exposlanec Spolkového sněmu a Evropského parlamentu

MILAN HORÁČEK
Přijďte vyjádřit svůj názor k dotacím, velkopapírně Wanemi, 
spalovně odpadů v Mohelnici, průplavu Odra-Labe-Dunaj!

Odpovídat budou členové šumperské ZO SZ, moderuje Milan Mátl, člen republikové rady 
a ombudsman SZ.

Lidická 48 (vedle supermarketu Billa 
ve vjezdu prodejny Kärcher),  Šumperk
Stříhání: dámské, pánské, dětské. * Parní žehlení 
vlasů Streampod s keratinem. * Melírování, barvení, 
přelivy – barvy pro alergiky a těhotné,  barvy bez 
amoniaku. * Rekonstrukční ošetření vlasů Silkat 
Repair. * Svatební, společenské účesy, proměny. 
* Prodlužování vlasů metodou- Micro ring a Tape. 
* Prodej profesionální vlasové kosmetiky.

Tel.: 724 402 626, E-mail: denisakourilova@email.cz

Faceboo    Kadeřnice Denisa Kouřilová

NOVÉ VLASOVÉ STUDIO 
otevřeno od 5. května

Otevírací doba:
Po – Pá    9:00 – 17:00

So - Ne na objednání
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EVROPSKÉ DOTACE PRO VŠECHNY
...SMYSLUPLNĚ A BEZ KORUPCE

Volte č. 6 na kandidátce

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

starosta Obce Dolní Studénky
vysokoškolský učitel EU a diplomacie

prezident Evropské asociace pro rozvoj venkova

www.radimsrsen.eu
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Strojař-TISK.pdf   1   4.4.2014   14:15:48
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Ordinaci MUDr. Michaely Volákové najdete na adrese Dr. Eduarda Beneše 5, 78701 Šumperk. Objednávat se můžete telefonicky na telefonech 583 216 805
či 733 679 612 nebo e-mailem na michaela.volakova@ordinace.mediclinic.cz. Aktuální ordinační hodiny jsou k dispozici na webových stránkách www.mediclinic.cz

Jednou z lékařek, která splňuje tyto požadavky, 
je praktická lékařka pro dospělé MUDr. Michaela Voláková.

Každý z nás by měl alespoň jednou za dva roky navštívit svého praktického lékaře
a absolvovat takzvanou preventivní prohlídku. Někdy je však těžké najít lékaře, 
kterému můžete důvěřovat, který s vámi hovoří normálním jazykem a při stanovení
správné diagnózy i následné léčbě využívá moderní metody a přístroje. 

Jaké služby poskytujete pacientům ve vaší ordinaci
a musí za ně platit?
Svým pacientům poskytujeme preventivní a léčebnou
lékařskou péči na základě smluv se zdravotními pojišťov-
nami. To znamená, že pacienti mají lékařskou péči zdarma
a platí pouze 30 korunový poplatek a připlácejí za výkony
nehrazené ze zdravotního pojištění nebo nadstandardní
výkony. Kromě lékařské péče pro jednotlivce zajišťujeme
také kompletní pracovně-lékařské služby pro firmy.

Provádíte i nějaká specializovaná vyšetření?
Ano. Kromě standardních vyšetření jako je měření tlaku
či hladiny cukru v krvi, je naše ordinace vybavena pří-
strojem na měření CRP, který během chvilky odhalí, zda

je třeba brát antibiotika nebo zda aplikovat jiný způsob
léčby. Dále disponujeme přístrojem na měření INR para-
metru u pacientů na protisrážlivé léčbě. Toto měření se
provádí u pacientů, kteří musí užívat léky na ředění krve.
Stanovením parametru srážlivosti (INR), dokážeme léčbu
optimálně řídit. 

Registrujete nové pacienty? 
Ano a registrace je velmi jednoduchá. Stačí nám zavolat
nebo napsat e-mail a domluvíme termín vaší první náv-
štěvy v ordinaci. V tento den u nás vyplníte registrační
formulář a provedeme vstupní prohlídku. Účelem této pro-
hlídky je zjistit, jaký je váš aktuální zdravotní stav a zma-
povat vaši rodinnou anamnézu, prodělané nemoci i úrazy.

HLEDÁTE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE? 

MÁME PRO VÁS TIP…

INZ_210x140_Sumperk  4/29/14  1:36 PM  Stránka 1

Radim Sršeň (34) je starostou Obce 
Dolní Studénky, manažerem MAS 
Šumperský venkov, vysokoškolským 
učitelem evropských studií a diplo-
macie a od letošního roku také prezi-
dentem Evropské asociace LEADER 
pro rozvoj venkova, zastupující zájmy 
všech evropských venkovských oblastí 
v institucích Evropské unie (ELARD). 
Loňský finalista soutěže Starosta roku 
ČR přijal výzvu kandidovat ze 6. místa 
kandidátky TOP 09 a Starostové do Ev-
ropského parlamentu s heslem „Evrop-
ské dotace pro všechny …smysluplně 
a bez korupce“.

Co Vás přimělo v tak nízkém věku 
kandidovat na starostu obce? 

Jsem místním rodákem, vyrostl jsem 
v Dolních Studénkách a v souladu s ja-
ponským příslovím „hlavní město na 
světě je to, ve kterém žiješ“ také pyšným 
občanem naší obce.  Dlouhodobě se 
zabývám rozvojem venkova a evropské 
integrace a chtěl jsem, vedle mnoha dal-
ších občanů, kteří na různých frontách 
přispívají rozvoji naší obce, i já přispět 
svou troškou do mlýna a nabídnout 
své znalosti (jejichž základy jsem získal 
v místní škole) a zkušenosti.  A to i přes 
množství dalších aktivit, které vyko-
návám. Po nečekaném zvolení staros-
tou obce jsem nechtěl zklamat důvěru, 
kterou jsem získal ve volbách i mezi 
zvolenými zastupiteli obce. Se všemi 

zastupiteli i občany děláme maximum 
pro dobro obce.  Naše obec je vlastně 
královstvím, protože mojí předchůdky-
ní v roli starostky byla moje maminka, 
která vždy byla mým vzorem...:-)

Jaké to je být starostou v Dolních 
Studénkách?  

I přes počáteční obavy mě funk-
ce starosty velmi baví, rád přispívám 
k hmatatelným věcem pro rozvoj naší 
obce, rád potkávám spoluobčany, od 
dětí ve školce až po seniory a bedlivě 
poslouchám jejich náměty pro naši 
práci. Starosta má okamžitou a přímou 
zpětnou vazbu o své práci, což mnoha 
našim politikům chybí. V naší obci je 
zastupitelstvo 15:0 a místo politikaření 
a divadla na zastupitelstvech všichni 
přispíváme k rozvoji obce. Část studia 
jsem strávil ve Skandinávii a obdivuji 
jejich systém, snahu o dosažení maxi-
málního konsensu, ohleduplnost mezi 
lidmi a těší mě, že naše obec tyto ide-
ály naplňuje. Mám obrovské štěstí, že 
pracuji se šikovnými zastupiteli, ko-
legy na obci, našimi skvělými spolky 
a vůbec všemi občany. Bez nich by ani 
ten nejdokonalejší starosta nedokázal 
nic, každý člověk je úspěšný, pokud se 
obklopí schopnými a zapálenými lid-
mi. Mým životním mottem je africké 
přísloví: „...když chceš jít rychle, jdi 
sám, když chceš dojít daleko, pojďme 
spolu…“.  V rámci pozice prezidenta 

ELARD často cestuji do zahraničí, ale 
nejlepší pocit zažívám vždy, když se 
vracím a vidím naši obec, věž kostela 
a Praděd v pozadí, zajdu do hospůdky 
na pivo a dozvím se, co se přihodilo, 
kdo co provedl a co bychom měli udě-
lat. 

Co Vás přimělo kandidovat na po-
slance Evropského parlamentu? 

Těch věcí bylo více. Jako vysokoškol-
ský učitel diplomacie a EU se zabývám 
evropskou integrací i v praxi, vnímám 
silně důležitou roli a vliv Evropského 
parlamentu na každodenní život nás 
všech. Jeho postavení bývá médii v ČR 
bagatelizováno, více než 75% legisla-
tivy je přijímáno v Evropském parla-
mentu a ČR ji již pouze přejímá. Proto 
europoslanci za ČR musí být lidé, kte-
ří evropské problematice rozumí, umí 
prosadit zájmy ČR i našeho regionu. Bo-
hužel někdy české politické strany berou  
Evropský parlament jako trafiku pro vy-
sloužilé politiky, což poškozuje náš ob-
rázek v Evropě. Definitivně kandidovat 
mě přimělo oslovení Petrem Gazdíkem, 
kterého si jako člověka i politika velmi 
vážím pro jeho inteligenci, kultivova-
nost a veškeré úsilí, vynaložené za bu-
doucnost venkovských oblastí, kam náš 
region patří. Více než 10 let usilovné 
práce pana europoslance Březiny z na-
šeho regionu v Evropském parlamentu 
je pro mě také inspirací.    

Co byste případným voličům slíbil, 
pokud zakroužkují číslo 6 na kandi-
dátce TOP09 a Starostů? 

Na evropské i národní úrovni bojuji 
za spravedlivější, jednodušší a smys-
luplnější využití prostředků Evropské 
unie tam, kde jsou potřebné - ve měs-
tech a obcích, krajích, od nejmenších po 
největší podnikatele, ve spolcích a ne-
ziskových organizacích. Mám někdy 
pocit, že Mohelnicí prochází Hadriánův 
val a my na severu Olomouckého kraje 
jako bychom byli Barbary, které netřeba 
podporovat, což mě velmi mrzí. Nao-
pak, myslím si, že sever kraje -  jedna 
z hospodářsky postižených a ekonomic-
ky slabších oblastí ČR, by měl být o to 
více podporován, což je i jasná priorita 
politiky Evropské unie. Je důležité, aby 
v ČR nefungoval systém, že kdo víc urve 
a má víc známých, více má. Naopak, vy-
užití evropských prostředků může při-
nášet kýžené ovoce pouze v situaci, kdy 
všichni aktéři v regionu spolupracují. 
Rád bych také napomohl více propojit 
ČR s Evropou a Evropu s ČR, EU nejsou 
oni tam v Bruselu, Evropou jsme my 
všichni. … a také musím samozřejmě 
slíbit, že v celém našem regionu budou 
růst jitrnice na stromech a téct pivo ko-
rytem tak, jak tomu bylo u nás v Dol-
ních Studénkách před Silvestrem :-)     

Děkuji za rozhovor 
a přeji v nadcházejících volbách 

úspěch, T. Chmela

Finalista soutěže Starosta roku 2013 Radim Sršeň kandiduje do Evropského parlamentu
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Nejlepší ceny v historii naší firmy! 
Přijďte se i Vy přesvědčit, 

že prodáváme kvalitní český 
nábytek se slevou 40 %!
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mob.: 602 248 097, www.printima.cz
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Reklamní polepy aut • Firemní štíty, 
reklamní tabule, orientační systémy 
budov včetně montáže • Plachty,
bannery, billboardy • Áčka, stojany, 
roll-upy • PVC samolepky s ořezem 
do tvaru • Kalendáře, reklamní před-
měty • Fotoobrazy, tisk na plátno, 
rámování • Grafické návrhy • Letáky, 
plakáty, katalogy, noviny, vizitky

NAVŠTIVTE NÁS 
V NOVÉ PROVOZOVNĚ
Bludovská 10, 787 01 Šumperk

inzerce 10 x 6 cm 2.indd   1 29. 4. 2014   13:26:28

5802_VW_LNF_0414_210x148mm_Caddy_Fortex.indd   1 04.04.14   17:18

Naštivte naši novou prodejnu
kojeneckého a dětského zboží

28. října 2, Zábřeh



 
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 v krizi  
a sociálně vyloučeni, které jsou poskytovány ve městě Šumperku. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním 
vyloučením zejména z důvodu:  

– absence kvalifikace;  
– nedostatečné kvalifikace; 
– ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti; 
– ocitnutí se bez přístřeší; 
– nejistého bydlení (např. krátkodobé nájemní smlouvy, smlouvy na dobu určitou, ubytovny, bydlení u 

přátel, forma financování bydlení, …);  
– propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, nebo z ústavní výchovy;  
– patologických závislostí (např. alkohol, drogy, gamblerství, …);  
– dluhů, finančních a materiálních problémů; nepříznivé sociální situace; trestné činnosti jiných osob/oběti 

trestných činů. 

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 v krizi a sociálně vyloučeni  

¾ Armáda spásy 

Azylový dům  
- poskytuje lidem bez přístřeší možnost ubytování ve 2–3 lůžkových pokojích a pomoc při řešení jejich 

nepříznivé situace a pomáhá jim začlenit se zpět do společnosti. Azylový dům nabízí možnost ubytování, které 
zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku, celodenní stravu, ošacení a pomoc při uplatnění práv  
a oprávněných zájmů, možnost osobní hygieny. 

adresa: Vikýřovická 1495, 78701 Šumperk www.armadaspasy.cz 
 tel.: 583 224 634 e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz  
provozní doba: nepřetržitý provoz cena celodenní ubytovaní:  115 Kč/den 
bezbariérovost: NE  celodenní stravování: 75 Kč/den 

Noclehárna  
- možnost přenocování (zpravidla na 4 nebo 6 lůžkových pokojích) pro osoby bez přístřeší v bezpečném 

prostředí. Dále uživatelům nabízí možnost osobní hygieny, základní stravu, sklad ošacení a základní sociální 
poradenství. 

adresa: Vikýřovická 1495, 78701 Šumperk www.armadaspasy.cz 
 tel.: 583 224 634 e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz  
provozní doba: příchod mezi 18:30–20:00  cena jeden nocleh:  45 Kč 
 odchod následující den do 7:45  čaj a polévka s chlebem: zdarma 
bezbariérovost: NE  cena praní (pračka):  15 Kč 

Nízkoprahová denní centra  
- bezpečné útočiště pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Denní centrum nabízí možnost osobní 

hygieny, výměny prádla, čaje, polévky s chlebem a sociální poradenství. 

adresa: Jesenická 475/2, 787 01 Šumperk www.armadaspasy.cz 
 tel.: 588 881 731 e-mail ad_sumperk@armadaspasy.cz  
provozní doba: po–pá: 9:00–16:00    
bezbariérovost: ANO – s dopomocí zaměstnance nízkoprahového 

denního centra 
cena zdarma 

 



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

¾ Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Domy na půl cesty  
- posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde 

mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji 
životní situaci. 

adresa: Sokolská 32, 779 00 Olomouc 
Šumperská 51, Bukovice, 790 01 Jeseník 

www.diakoniecce-sobotin.cz 

 tel.: 606 790 144 e-mail: rab@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: nepřetržitě cena dle aktuálního ceníku bezbariérovost: NE 
 

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 

Kontaktní centra  
- posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních návykových látek 

prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství. Hlavním cílem je 
zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní a sociální, které by umožňovalo jejich 
smysluplné zapojení do společnosti. 

Adresa: Kontaktní a poradenské centrum Krédo 
Temenická 2621/1, 787 01 Šumperk 

www.pontis.cz 

 tel.: 583 550 235 
774 716 020 

e-mail: k-centrum@pontis.cz 
Rendasova.alexandra@pontis.cz 

provozní doba: po–pá: 8:00–16:30 cena: zdarma bezbariérovost: NE 

Azylové domy  
- posláním Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je pomáhat osamělým rodičům a jejich dětem překlenout 

nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim zpět se začlenit do společnosti. Služba 
je určena maminkám v posledním trimestru, osamělým rodičům, případně zákonným zástupcům  
s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, které mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení. 

adresa: Dům pro osamělé rodiče s dětmi 
Gagarinova 2364/5, Šumperk  

www.pontis.cz 

 tel.: 583 550 230 
777 911 121 

e-mail: sluzebna@pontis.cz  

provozní doba: nepřetržitě cena: dle aktuálního ceníku služeb bezbariérovost: NE 

Krizová pomoc  
- posláním služby je nabídnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi,  

a to zejména prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a zprostředkováním kontaktu  
s dalšími odborníky a institucemi tak, aby se daný problém podařilo co nejrychleji a nejúčelněji eliminovat. 

adresa: Krizový byt  
Gagarinova 5, Šumperk 

www.pontis.cz 
 

 tel.: 583 550 230 
777 911 121 

e-mail: sluzebna@pontis.cz 

provozní doba: nepřetržitě  cena: zdarma bezbariérovost: NE 
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¾ Společně – Jekhetane, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství – Občanská poradna 
- služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, radí a pomáhá při uplatňování práv  

a oprávněných zájmů občanů prostřednictvím poskytování rad, informací a pomoci při zařizování běžných 
záležitostí, vyplňování formulářů a sepisování písemných podání.  

adresa: Občanská poradna 
Hlavní třída 13/3, Šumperk (budova Slovanský  dům) 

www.jekhetane.cz 

 tel.: 583 212 274 
725 101 815 

e-mail: poradna.sumperk@jekhetane.cz 

provozní doba: ambulantně po, st: 
út: 

8:00–12:00 13:00–16:00 
13:00–16:00 (pro objednané) 

  čt: 8:00–12:00 (pro objednané) 
 tel. konzultace: čt: 13:00–15:00 
  pá: 10:00–12:00 
 terénně: út: 9:00–12:00   
   cena: zdarma bezbariérovost: NE 

Terénní programy  
- služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů uživatelů prostřednictvím poskytování informací, nácviku dovedností, doprovázení a pomoci při 
zařizování běžných záležitostí osobám, které nemohou žít běžným způsobem života z důvodu nepříznivé 
sociální situace, a které nejsou schopné řešit své problémy vlastními silami. 

adresa: Hlavní třída 13/3, Šumperk (budova Slovanský  dům) www.jekhetane.cz 
 tel.: 725 003 085 e-mail: teren.sumperk@jekhetane.cz 
provozní doba: po, st, čt: 9:00–16:00     
 út: 9:00–12:00  cena: zdarma  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
- služba pomáhá upevňovat vztahy v rodině, pomáhá při uplatňování práv a povinností uživatelů, 

zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, posiluje rodičovské dovednosti a podporuje zdravý 
rozvoj dítěte prostřednictvím poskytování informací, doprovázení, nácviku dovedností, vzděláváním  
a společenskými aktivitami.  

adresa: Hlavní třída 13/3, Šumperk (budova Slovanský  dům) www.jekhetane.cz 
 tel.: 725 003 085 e-mail: rodina.sumperk@jekhetane.cz 
provozní doba: po, st, čt: 9:00–16:00    
 út: 9:00–12:00 cena: zdarma bezbariérovost: NE 
 

¾ Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk 

Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu  
- posláním Poraden pro rodinu Olomouckého kraje je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném 

zvládání nepříznivých životních situací a posilování jejich schopnosti tyto situace aktivně a samostatně řešit. 
Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně - právního poradenství.  
Za nepříznivé situace jsou považovány zejména rodinné problémy, kdy jsou ohroženy základní funkce rodiny, 
manželské a partnerské krize, situace související s rozvodem či rozpadem partnerství a jejich následků, 
především s ohledem na děti. 

adresa: Poradna pro rodinu Šumperk  
Palackého 2, Šumperk 

www.ssp-ol.cz 

 tel.: 583 213 141 
731 447 454 

e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz 

provozní doba: po: 8:00–11:30, 12:30–17:00  
 út: 8:00–11:30, 12:30–16:00  
 st: 8:00–11:30, 12:30–16:00  
 čt: 8:00–11:30, 12:30–17:00  
 pá: 8:00–11:30, 12:30–14:00 cena: zdarma bezbariérovost: ANO 

Intervenční centra  
- posláním sociální služby intervenční centra, je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále 

osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je 
pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím 
individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. 
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adresa: Poradna pro rodinu Šumperk  
Palackého 2, Šumperk 

www.ssp-ol.cz 

 tel.: 583 213 141 
731 447 454 

e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz 

provozní doba: po: 8:00–11:30, 12:30–17:00  
 út: 8:00–11:30, 12:30–16:00  
 st: 8:00–11:30, 12:30–16:00  
 čt: 8:00–11:30, 12:30–17:00  
 pá: 8:00–11:30, 12:30–14:00 cena: zdarma bezbariérovost: ANO 
 
 

NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY poskytované ve městě Šumperku pro cílovou skupinu Osoby v krizi a 
sociálně vyloučeni  

¾ Bezpečný Šumperk  

- kulturně-vzdělávací akce, vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce, vzdělávací aktivity pro odbornou  
i občanskou veřejnost, charitativní činnost, udělovat ocenění za mimořádné služby nebo činy, pomoc  
při získávání prostředků (grantů) do oblasti s bezpečnostní tématikou. 

adresa: 17. listopadu 691/2, Šumperk  
telefon: 602 794 666 e-mail: info@bezpecnysumperk.cz www.bezpecnysumperk.cz 
 

¾ Centrum prorodinu Šumperk  

- prostor pro setkávání dětí, rodičů, seniorů i dalších klientů, pořádání vzdělávacích kurzů (jazykové  
pro dospělé, vzdělávací a formační kurzy pro rodiče, vzdělávací kurzy pro lektory), zprostředkování 
poradenské péče, pravidelná zájmová činnost pro děti i dospělé (formou kroužků a kurzů), programy  
pro využití volného času (prázdninové a mimoprázdninové programy pro děti a mládež, kreativní dílny, 
výchovné programy), kulturně vzdělávací akce, programy s duchovní tematikou, nabídka pro školy: výukové 
programy, program „Etické otázky každého dne“. 

adresa: M. R. Štefánika 26, Šumperk, kontaktní kancelář: Kostelní náměstí 4, Šumperk 
telefon: 731 402 395 e-mail: cprsumperk@ado.cz www.cprsumperk.estranky.cz 
provozní doba: st:  9:30-11:30 v kontaktní místnosti  

dále po domluvě 
 

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 praktického 
lékaře pro děti a dorost, 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 
telefon: 583 214 309 e-mail: novakova@pavucinka.cz www.pavucinka.cz 
 




