
Významnou historickou událost si 
poslední květnový den připomnělo 
město Šumperk. 4. června roku 1490 
totiž hostilo tzv. Šumperský sněm, jenž 
rozhodoval o budoucnosti Českého 
království. A o pět set čtyřiadvacet let 
později se do středověku přenesli i sou-
časní Šumperané.

Slavnosti města, které zde proběhly 
již posedmnácté, nabídly úžasnou his-
torickou podívanou. Nechyběly rytířské 
hry a bitky, výcvik infanterie, historický 
jarmark, řada soutěží pro děti, předsta-
vení místních spolků a klubů i velkole-
pý ohňostroj a ohňová magická noc, jež 
letošní oslavy zakončila. -kv-
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Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registraÿní ÿíslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

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

Vážení spoluobÿané, 
do rukou se Vám dostává ÿtvrtý, poslední, vložený list s pŐehledem sociálních služeb pro cílovou skupinu senioŐi, 
které jsou poskytovány ve mĚstĚ Šumperku. Cílovou skupinou jsou osoby seniorského vĚku (60+), které se ocitly z 
dŢvodu vĚku, zdravotního stavu, krizové situace, sociálnĚ nevyhovujícího prostŐedí v nepŐíznivé sociální situaci. 
NepŐíznivou sociální situaci lze zjednodušenĚ vnímat, jako situaci, která je pro danou osobu nepŐíjemná a s jejím 
Őešením si neumí poradit vlastními silami. 

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 SenioŐi  

¾ Diakonie þCE – stŐedisko v SobotínĚ 

Domovy pro seniory  
– poskytujeme celoroÿní péÿi seniorŢm.  Nabízíme jim možnost, prožít období života, ve kterém se právĚ 

nacházejí, v respektujícím a pŐátelském prostŐedí. Senior je pro nás ÿlovĚkem s nezpochybnitelnou osobní 
historií, životními hodnotami a smysluplnou pŐítomností a budoucností. 

adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 

 tel.: 583 237 176, klapka 32, 44 
777 865 690 

e-mail: dvorak@diakoniecce-sobotin.cz 

provozní doba: nepŐetržitĚ cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: NE 

Domovy se zvláštním režimem  
– posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s projevy demence prostŐednictvím naší péÿe žít  

v chránĚném prostŐedí, pŐizpŢsobeném jejich potŐebám a s respektem k jejich životní historii. Nabízíme podporu 
rodinám, které se nacházejí v životní situaci, kdy život jejich blízkého ÿlovĚka je ovlivnĚn projevy demence. 

adresa: Sobotín 147, 788 16 Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 584 237 176, klapka 35 e-mail: galasova@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: nepŐetržitĚ cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: NE 

Odlehÿovací služby  
– poskytují lidem s projevy demence péÿi v dobĚ odpoÿinku peÿující osoby a pomáhá jim zvládnout období,  

kdy nemohou být ve svém domácím prostŐedí, nabízí podporu peÿujícím pro další péÿi o svého blízkého s 
projevy demence. 

adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: sloncikova@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: ambulantní: po-pá: 7:00-17:00 
 terénní: dennĚ:  6:00-20:00 
 pobytová: nepŐetržitĚ  cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

Peÿovatelská služba  
– posláním peÿovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem co možná nejdéle  

v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí. 
adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: dennĚ: 6:00-20:00 cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

¾ Domov dŢchodcŢ Šumperk, p.o. 

Domovy pro seniory  
– posláním Domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorŢm ve vĚku od 60 let, kteŐí nemohou žít  

ve svém domácím prostŐedí a kteŐí v dŢsledku svého vĚku mají sníženou sobĚstaÿnost – ocitli se v nepŐíznivé 
sociální situaci. 

adresa: U Sanatoria 2631/25, Šumperk  www.ddspk.cz 
 tel.: 583 215 518 e-mail: info@ddspk.cz 
provozní doba: nepŐetržitĚ  cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ÿásteÿná 

Součástí čísla je příloha představující 
sociální služby poskytované v Šum-
perku

Šumperané si připomněli 
historickou událost

U mušketýra si malí i velcí mohli vyzkoušet správný výběr kordu a umění napichovat věnečky na čepele rapírů či švi-
hácky odhodit klobouk.                                                                                                                                                      Foto: -kv-

Výcvik infanterie rakouské armády jako vystřižený z doby dobrého vojáka 
Švejka přitahoval velkou pozornost.  Foto: -kv-

Již druhé setkání sousedů proběh-
lo uplynulou sobotu v Pražské ulici.     
Strana 3

K volbám do Evropského parlamentu 
přišel jen každý šestý šumperský volič.     
Strany 3, 4

Vojtěch Král obhájil mistrovský titul.     
Strana 6
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Společenské středisko Sever v Temenické ulici, zná-
mé rovněž jako „Jitřenka“, čeká v nejbližších týdnech 
„omlazovací“ kúra. Šumperská radnice se pustí do 
jeho zateplení a počítá i s úpravou prostoru mezi stře-
diskem a prodejnou potravin, jež nahradila prodejnu 
Mountfield.

Na opravu budovy „Jitřenky“ se městu podařilo 
získat dotaci na zateplení z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 2,75 milionu korun. Zbýva-
jících necelých čtyři a půl milionu půjde z rozpočtu 
města. Rekonstrukce přitom zahrnuje výměnu oken 
a zateplení střechy a pláště budovy, součástí je i vybu-
dování rampy a bezbariérového vstupu a také drobné 

stavební úpravy uvnitř objektu. Práce chce přitom 
zahájit olomoucká firma Dach Systém, která zvítězila 
ve výběrovém řízení, v pondělí 16. června. Vzhledem 
k charakteru rekonstrukce tak dojde k uzavření objek-
tu, v němž mimo jiné sídlí pobočka knihovny Sever 
a Klub důchodců společnosti Pontis, pro veřejnost. 

„Knihovnu Sever budeme muset zavřít už ve středu 
11. června. Čtenáři, kteří do ní docházejí, mohou vra-
cet i půjčovat si knihy v hlavní budově knihovny v uli-
ci 17. listopadu,“ uvedla ředitelka šumperské Městské 
knihovny Zdena Daňková. Zcela jisté je podle ní to, 
že knihy se v „Jitřence“ půjčovat nebudou ani v čer-
venci a srpnu. Přerušena bude během rekonstrukce 
rovněž činnost centra Klubík, které provozuje odbor 
sociálních věcí místní radnice, a Klubu důchodců 
společnosti Pontis. „Všechny akce, které se měly usku-
tečnit v termínu od 13. června do konce srpna, budou 
zrušeny. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ 
zdůraznil ředitel Pontisu Miroslav Adámek a dodal, že 
více informací poskytne Dagmar Jelínková na telefonu 
606 756 770 nebo na e-mailové adrese jelinkova.dag-
mar@pontis.cz.

Město by rádo zvelebilo i vlastní prostor před objek-
ty. V této souvislosti jedná s pronajímatelem sousední 
nemovitosti, který chce areál více otevřít směrem do 
sídliště. -kv-

Vstupenky na festival Klášterní hudební slavnosti 
jsou již v prodeji, novinkou jsou cenově zvýhodněné 
balíčky. Cyklus koncertů startuje v sobotu 28. června.

Zahajovací koncert bude patřit projektu Hudba 
z ticha, během něhož soubor Clarinet Factory rozezní 
a rozsvítí klášterní kostel hudebně světelnou show. Na 
dalších šumperských koncertech vystoupí v červenci 
patronka festivalu Gabriela Demeterová s Ensemble 

18+, ten pak zavítá do Šumperka ještě jednou spolu 
s Kühnovým smíšeným sborem. Podrobný program 
lze nalézt na internetových stránkách festivalu www.
klasternihudebnislavnosti.cz, na nichž si mohou zá-
jemci on-line rezervovat či přímo zakoupit vstupenky 
na jednotlivé koncerty. Pro ty, kteří jich chtějí navštívit 
více, připravili pořadatelé cenově zvýhodněné balíčky, 
jež lze koupit pouze na uvedené webové adrese. -kv-

Otevření Čarovného lesa chystá na středu 18. červ-
na na desátou dopolední šumperská radnice. Nachá-
zet se bude v příměstském lese na stezce vedoucí od 
bývalého sanatoria k Tulince a lidé 
v něm „narazí“ na dřevěné „po-
hádkové“ sochy z dílny českých 
a polských sochařů. Zajímavý 
projekt zrealizovalo město 
s pomocí evropských peněz 
v rámci druhé etapy projek-
tu Čarodějnickou cyklotrasou 
po polsko-českém pohraničí. 
Součástí slavnostního otevření  
Čarovného lesa spojeného 
s odhalením soch, jež pro-
běhne v deset hodin, je 
i zábavný program pro děti 
s dílničkami, hrami a sou-
těžemi, který připraví Stře-
disko volného času Doris.

„Sochy vytvořili loni 
v květnu v prostorách 
hřiště Komína polští 

a čeští sochaři v rámci tzv. dřevosochání,“ uved-
la tisková mluvčí radnice Olga Hajduková. Vzápětí 
upřesnila, že sochy budou umístěny spolu s drob-

ným mobiliářem, jako jsou 
odpadkové koše, turistické 
odpočívadlo a informační 
tabule, v těsné blízkosti 
Čarodějnické cyklotrasy 

vedoucí od Rapotína přes 
Nové Domky do Šumperka, 
a to na cestičce k Tulince 

mezi dnešními dvěma stu-
dánkami. V rámci projektu 

vychází rovněž interaktivní 
brožura zaměřená zejména 
na děti. „Brožurka obsahuje 
mapku s vyznačením Čaro-

dějnické cyklotrasy, plánek 
Čarovného lesa a množství 

interaktivních úkolů, které si 
děti budou moci samy vy-
řešit,“ dodala Hajduková. 
 -zk-

„Jitřenka“ se uzavře, projde rekonstrukcí

Vstupenky na Klášterní hudební slavnosti se již prodávají

Čarovný les se otevře 18. června 

      Lidé se pobaví na Lužích
Tradiční informační akce spojená s různými 

druhy zábavy se opět odehraje na základně civilní 
ochrany ve Vikýřovické ulici na Lužích. Napláno-
vána je na sobotu 14. června od 13 do 19 hodin.

Ti, kteří na Luže zamíří, si připomenou zákla-
dy bezpečnosti silničního provozu, zdravotnické 
první pomoci, požární ochrany a také dovednosti 
z oblasti civilní ochrany. Besedovat s návštěvníky 
budou strážníci městské policie, státní policis-
té, hasiči a pracovníci Armády spásy. Připraveno 
bude občerstvení, hudba, odměny za znalosti z ob-
lasti civilní ochrany a tombola. Ta bude, stejně jako 
vstupné, zdarma. -kv-

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 19. června

Naposledy před letními prázdninami se sejdou 
ve čtvrtek 19. června ke svému jednání šumperští 
zastupitelé. Projednat by měli plnění plánu inves-
tiční výstavby k 31. květnu a seznámí se rovněž se 
zprávami o hospodaření s komunálním odpadem, 
o stavu životního prostředí ve městě v loňském 
roce a o úrovni příjmů z daní a poplatků ke konci 
letošního května. Hovořit se bude rovněž o plá-
nované rekonstrukci zimního stadionu a chybět 
nebudou ani finanční materiály a řada majetko-
právních záležitostí. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

      Letní scéna ožije zítra 
Divadlem v parku

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořádají 
v těchto dnech festival známý jako Divadlo v par-
ku. Jeho třináctý ročník odstartuje zítra a potrvá do 
neděle 8. června. Všechna představení bude hostit 
od deváté večerní letní scéna v Sadech 1. máje, za 
nepříznivého počasí pak místní divadlo.

O zahájení se postará zítra brněnské Divadlo 
Bolka Polívky. Nekorektní skeče zahrají Tros 
Boys, tedy komici Lukáš Pavlásek, Vladimír Polív-
ka a Jakub Žáček, za doprovodu pianisty Zdeňka 
Krále. V pátek pak přiveze do Šumperka pražská 
Agentura Harlekýn komedii Hodný pan doktor 
Neila Simona. A v komediálním duchu se pone-
sou i zbývající dva večery. Hru Muž mé ženy chor-
vatského dramatika Mira Gavrana uvede v sobotu  
7. června na šumperské letní scéně Slezské divadlo 
Opava a domácí soubor nabídne v neděli Světáky 
Vratislava Blažka.  -kv-

      Ve Švagrově chystají 
Svatojánské slavnosti

Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi v duchu 
svatojánských slavností chystají pracovníci Stře-
diska ekologické výchovy ve Švagrově. Naplánova-
ný je na sobotu 21. a neděli 22. června.

Ti, kteří do Švagrova zavítají, se setkají se skry-
tými obyvateli přírody - skřítky, vílami, rusalkami 
a možná i se samotným sv. Janem. Chybět nebudou 
kouzla i povídání o svatojánských tradicích. Bližší 
informace sdělí Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503.

 -red-

Na opravu budovy „Jitřenky“ se městu podařilo zís-
kat dotaci.  Foto: -kv-

Knihovna Sever v Temenické ulici bude 
od 11. června uzavřena, knihy lze vracet 

a vypůjčovat v knihovně v ulici 17. listopadu 6, 
prodloužení lze vyřídit na tel.č. 583 283 138.

Autorem originálních kreseb, jež brožuru doprová-
zejí, je výtvarník Petr Válek z Loučné nad Desnou.
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Zpravodajství/Volby 2014

Sousedé z Pražské ulice slavili svůj svátekRadnice prodává 
nebytový prostor
Nebytový prostor nacházející se 

v domě v ulici 8. května 22 nabízí k pro-
deji šumperská radnice. Jde přitom 
o prostor o výměře 110,14 m2, k němuž 
náležejí příslušné spoluvlastnické po-
díly na společných částech domu a po-
zemku. Cena je 1 358 801 Kč.

„Pro dům v ulici 8. května 22 byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy. Ta spadá do energetické 
třídy E, přičemž měrná vypočtená roční 
spotřeba energie je 332 kWh/m2/rok,“  
uvedla vedoucí majetkoprávního od-
boru šumperské radnice Hana Répalo-
vá. Vzápětí podotkla, že prostor užívá 
na základě nájemní smlouvy společ-
nost SANTÉ cz, s.r.o., takže kupující 
vstoupí nabytím vlastnického práva do 
práv a povinností pronajímatele dle ná-
jemní smlouvy. „Pokud obdržíme více 
žádostí o koupi, vybereme kupujícího 
v uzavřeném výběrovém řízení s tím, 
že rozhodne nabídka vyšší kupní ceny. 
Vyvolávací cena přitom bude námi 
zveřejněná kupní cena,“ zdůraznila 
Répalová a dodala, že zájemci o koupi  
nemovitosti mohou kontaktovat Ro-
manu Drásalovou z majetkoprávní-
ho odboru, a to telefonicky na čísle 
583 388 561 nebo e-mailem na adrese 
romana.drasalova@sumperk.cz. -zk-

Již druhé setkání sousedů proběhlo 
uplynulou sobotu v Pražské ulici. Stej-
ně jako loni ho zorganizoval Svatoslav 
Nečas a nazval ho Setkáním na placa-
to…. Akce, na kterou dorazilo i něko-
lik „sousedů“ z okolních ulic, se setkala 
s velkým ohlasem.

„Na loňskou oslavu Dne sousedů 
se mi sešlo hodně kladných ohlasů 
a o vzájemné setkání projevili zájem 
i další obyvatelé nejen naší ulice, takže 
jsem se rozhodl uspořádat druhý roč-
ník,“ říká Svatoslav Nečas a připomíná, 
že Svátek sousedů, který připadá na  
31. května, vznikl v roce 1999 v Paříži. 
Od té doby se rozšířil do stovek evrop-
ských měst, v těch českých proběhl po-
prvé před osmi lety. „Ta myšlenka mě 
zaujala, protože je dobrým důvodem 
k setkání, na němž jsme schopni aspoň 
pár chvil věnovat pozornost lidem, kte-
ří kolem nás žijí,“ vysvětluje Nečas, jenž 
bydlí v Pražské ulici od svého narození. 
Letos tedy opět napsal pozvánky a po-
staral se o organizační záležitosti, Jana 
Paloncý si pak vzala na starost program 
pro děti. Na ty čekala kromě kreslení 
na silnici řada soutěží a také kouzelník. 
O stavbu dvou velkých stanů, jež zajis-
tila rodina Paloncý, se postaraly ruce 
ochotných sousedů.

Poslední květnovou sobotu tak před 
dům Nečasových, kde vyrostlo pose-

zení, dorazilo osmatřicet dospělých 
a patnáct dětí ze sedmi domů z celkem 
devíti v Pražské ulici a také několik 
„sousedů“ z okolních ulic Brněnské, 
Bratislavské Olomoucké, Blahoslavo-
vy, Krameriovy a Kranichovy. A za-
tímco loni se zde linula vůně štrúdlů, 
letos byly povinnou vstupenkou plac-
ky všeho druhu: lívanečky, „lívany“, 
bramboráčky, „amolety“, placičky ma-
kové, sýrové, masové, pečené, smažené 
a mnohé další. „To množství a různo-

rodost mě opravdu překvapily a mu-
sím poděkovat všem, kteří přišli nejen 
v sobotu, ale i v neděli dopoledne, kdy 
jsme zásoby dojídali,“ zdůrazňuje prů-
kopník šumperského Svátku sousedů, 
který už loni zpracoval přehled his-
torie tamních ulic s výčtem obyvatel 
a fotografiemi. „Byl bych rád, kdyby 
naše akce inspirovala i obyvatele dal-
ších šumperských čtvrtí. Sousedé by se 
přece měli znát i trochu blíž,“ uzavírá 
Nečas.  -kv- 

Ve znamení rekordně nízké účasti se 
v souladu s celorepublikovým trendem 
nesly v Šumperku třetí volby do Ev-
ropského parlamentu. Zatímco v Olo-
mouckém kraji se z prvenství radovali  
sociální demokraté a v regionu demokra-
té křesťanští, Šumperané dali přednost 
koalici TOP 09 se Starosty. K volebním 
urnám se přitom vydalo tři tisíce sedm 
set třiačtyřicet voličů, což představuje 
16,70%. Účast tak byla ve srovnání s eu-
rovolbami před pěti lety (28,28%) o více 
než jedenáct a půl procenta nižší. V této 
souvislosti v letošních volbách neuspěl 

žádný kandidát z Olomouckého kraje, 
„nadějného“ Bořivoje Šarapatku z koa-
lice TOP 09 a Starostů „přeskočil“ díky 
preferencím senátor Jaromír Štětina. 
Dosud přitom v Bruselu působili dva 
politici z kraje - Jan Březina z KDU-ČSL 
a Edvard Kožušník z ODS.

Nejvíce příznivců mají v Šumperku 
zástupci koalice TOP 09 a Starostů, jež 
získali 664 hlasy (17,88%) a zvítězili ve 
čtrnácti ze třiceti okrsků. Za koalici při-
tom nejvíc „bojovali“ občané z okrsku 
č. 21, jehož sídlo bylo v budově Měst-
ského úřadu v Lautnerově ulici (28,02% 

hlasu), a v dalších devíti okrscích získala 
tato koalice více než dvacet procent hla-
sů. Na celé čáře to přitom TOP 09 a Sta-
rostové „projeli“ u obyvatel Domova  
důchodců, kde neobdrželi jediný hlas.

Není jistě bez zajímavosti, že u koalice 
TOP 09 a Starostové Šumperané nejvíc 
„kroužkovali“. Dvě stě osmaosmdesát 
preferenčních hlasů, což představuje 
43,37 procenta, od nich obdržel starosta 
Dolních Studének Radim Sršeň. O sto 
šedesát čtyři hlasy tak porazil absolut-
ního vítěze letošních voleb z hlediska 
preferencí Jiřího Pospíšila. A bodoval 

i v rámci šumperského regionu, v němž 
ho podpořilo 1105 voličů (46,52%).

Druhou příčku obsadili ve městě zis-
kem 640 hlasů (17,23%) sociální demo-
kraté, kteří porazili TOP 09 a Starosty 
v deseti okrscích, v sedmi případech 
s více než dvaceti procenty (nejvíce 
v okrsku č. 18 - 28,57% hlasu). Remízou 
skončily volby v okrsku č. 19, v němž 
obě strany získaly po jedenatřiceti hla-
sech (19,74%). Až na jedinou výjimku, 
okrsek č. 22, neklesla podpora voličů 
této straně pod deset procent.

Pokračování na str. 4

Na setkání sousedů v Pražské ulici letos dorazilo o osm rodin více než loni. 
Mezi přítomnými byli i nejstarší obyvatelka Pražské ulice Anna Nečasová, kte-
rá v červnu oslaví čtyřiaosmdesáté narozeniny (třetí zprava) a nejstarší občan 
celé čtvrti, stoletý Miroslav Kalabus (druhý zprava). Nejmladšímu účastníkovi 
byly čtyři měsíce.  Foto: -kv-

Výsledek voleb do Evropského parlamentu

Česká republika Olomoucký kraj Okres Šumperk Šumperk

K urnám přišel jen každý šestý šumperský volič
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Volby 2014/Komunitní plánování

Nokturna se ponesou 
Kostelním náměstím

K urnám přišel jen každý šestý šumperský volič
   Pokračování ze str. 3
Vítěz letošních eurovoleb, hnutí 

ANO 2011, získal 465 hlasů (12,52%), 
a „vybojoval“ tak v Šumperku třetí 
pozici. Z prvenství se přitom hnutí 
Andreje Babiše mohlo radovat pou-
ze ve dvou okrscích - č. 2 (17,24%) 
a č. 11 (16,11%), v šesti okrscích pak 
skončilo pod desetiprocentní hranicí 
a v jednom případě, u okrsku č. 30, pod  
pětiprocentní (4,34%).

V pořadí čtvrtou KSČM volilo 
v Šumperku čtyři sta osmatřicet obča-
nů (11,79%). Nejvíce hlasů komunisté 
získali v okrsku č. 15 (24,07% hlasu), 
dvacetiprocentní hranici pak překročili 
v okrscích č. 8, 16 a 29, v nichž zvítězili, 
a ve dvanácti okrscích obdrželi méně 
než deset procent hlasů. 

Lidovcům, kteří oslovili 318 voličů 
(8,56%), se dostalo největší podpory od 
obyvatel místního Domova důchodců 

(okrsek č. 30 - 32,60% hlasu), v dalších 
šesti okrscích si vybojovali více než de-
setiprocentní přízeň a pod pět procent 
klesla jejich obliba ve čtyřech okrscích. 

Šumperský vítěz minulých eurovo-
leb, občanští demokraté, kteří v roce 
2009 zvítězili v osmnácti ze třiceti 
okrsků (29,60% hlasu), překonal letos 
desetiprocentní hranici pouze ve dvou 
okrscích. Za ODS přitom již tradičně 
nejvíc „bojovalo“ pětadvacet obča-
nů v okrsku č. 19, jehož sídlo bylo ve 
školní budově v ulici 8. května (15,92% 
hlasu), v deseti okrscích pak nedosáhli 
občanští demokraté ani pěti procent. 
Celkem „utržila“ ODS v Šumperku 
6,59% (245 hlasů).

Pouze jednu desetinu procenta na 
občanské demokraty v podobě čtyř 
hlasů ztratila Strana svobodných obča-
nů. Ta se dokonce v okrsku č. 2 poděli-
la se ziskem čtrnácti hlasů o třetí místo 
s koalicí TOP 09 a Starosty (12,06%), 
v dalších jedenadvaceti okrscích pře-
konala pětiprocentní hranici.

Ostatních jedenatřicet stran, hnu-
tí, koalic a uskupení na „magických“ 
pět procent nedosáhlo. Nejúspěšněj-
ší z nich byla Česká pirátská strana, 
kterou volilo 136 lidí, což představuje 
zisk 3,66 procenta hlasů. Jen o tři hlasy 
méně obdržel Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury (3,58% hlasu), který 
se ukázal jako velmi oblíbený u obyva-
tel okrsku č. 9, v němž získal stejně jako 
TOP 09 a Starostové 10% hlasů. Pomy-

slnou desátou příčku obsadila ve městě 
Strana zdravého rozumu - Nechceme 
euro (91 hlas, 2,45%) a jedenáctou 
Strana zelených (85 hlasů, 2,28%). 

Naprostý propad pak zaznamenaly 
v Šumperku Fair play - HNPD (žádný 
hlas), Klub angažovaných nestraníků, 
„Strana rovných příležitostí“, Antibur-
sík - Stop ekoteroru!, Aktiv nezávislých 
občanů a Občané 2011 (všechny po  
1 hlasu, 0,02%) a také Česká strana ná-
rodně sociální (dva hlasy, 0,05%).

Volební účast byla letos v Šumperku 
16,70 procenta voličů, což je o půl-
druhého procenta méně než je celore-
publikový průměr. Lístek do urny zde 
vhodilo 3739 lidí z celkových 22410 po- 
tenciálních oprávněných voličů. Jen 
pro srovnání - v roce 2009 zavítalo 
do volebních místností 6528 občanů  
z celkem 23081 voličů. Nejméně jich le-
tos přišlo do volební místnosti v Měst-
ském domě dětí a mládeže na náměstí 
Míru - z 1581 voličů bydlících v cent-
ru města z okrsku č. 1 přišlo pouze sto 
šestadvacet (8,03%). V dalších okrscích 
pak volební účast překonala desetipro-
centní hranici. Republikový i krajský 
průměr již tradičně překonal okrsek 
č. 30, v němž ze 164 voličů z Domova 
důchodců odevzdalo svůj hlas čtyřicet 
sedm (28,66%), k tomuto číslu se při-
blížily ještě okrsky č. 14 (27,45%), č. 11 
(24,49%) a č. 25 (23,51%). V dalších 
čtyřech okrscích pak byla volební účast 
vyšší než dvacet procent. -kv-

„Minifestival“ Šumperská nokturna 
si v pěti předchozích ročnících našel 
své příznivce. Jsme rádi, že i letos se 
podařilo najít prostor pro tři večery 
komorní hudby v příjemném prostředí 
Kostelního náměstí. Nejde ani o kon-
certy, spíše o zastavení se v letních ve-
čerech, o setkání s přáteli. Začátky jsou 
ve 20.30 hodin a vstup je volný.

V pondělí 16. června večer vystoupí 
naši staří známí Bára Handzušová na 
klavír a Petr Osička se hrou na violon-
cello. Mohli jsme je společně slyšet před 
třemi lety jako mladičké studenty brněn-
ských hudebních škol a bude zajímavé 
pozorovat, jakou cestu za tu dobu ušli.  

Vystoupení ve středu 18. června 
bude patřit šumperským žákům Zá-
kladní umělecké školy a na závěrečném 
koncertu v pátek 20. června vystoupí 
mladičký smíšený pěvecký sbor z Pra-
hy pod vedením sbormistryně Zuzany 
Hrbáčkové. Ač se jmenuje Sebranka, za 
pár let své činnosti dosáhl kultivované 
hudební řeči. A pokud se vše vydaří, 
provede i tři skladby společně s po-
řádajícím sborem Scholou od sv. Jana 
Křtitele.  V. Rozehnal

K volebním urnám se o předminulém víkendu vydal každý šestý Šumperan. Vo-
lební místnosti tak většinou zely prázdnotou.                                                Foto: -pk-

V období od 1. června 2012 do  
31. května 2014 byl v našem městě 
realizován projekt „Rozvoj procesu 
komunitního plánování sociálních slu-
žeb v Šumperku“, který byl financován 
z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR. Realizace 
projektu umožnila rozvoj a zkvalitnění 
procesu komunitního plánování soci-
álních služeb v našem městě. 

„Sociální služby ve městě Šumperku 
patří rozhodně k našim silným strán-
kám. Poskytujeme širokou nabídku pro 
všechny spoluobčany, kteří naši pomoc 
potřebují. V některých případech dokon-
ce přesahujeme katastr města a nabí-
zíme služby skutečně „bez hranic“. Je to 
především zásluhou výborné spolupráce 
s neziskovým sektorem, se všemi posky-
tovateli sociálních služeb, ale také zá-
sluhou dobrého plánování a následného 
zavedení skutečně potřebné služby. Díky 

tomu se daří koordinovat spolupráci 
mezi všemi, kdož na území města v ob-
lasti sociálních služeb působí. Příjem-
ným důsledkem je velká efektivita, nic 
není nabízeno zbytečně. Všichni společ-
ně máme chuť služby rozšiřovat, hledat 
případná bílá místa a společným úsilím 
je zaplňovat.“ (Zdeněk Brož, Komunitní 
plán sociálních služeb města Šumperka 
na léta 2014-2018).

Hlavním výstupem celého projektu 
je dokument „Komunitní plán soci-
álních služeb města Šumperka na léta 
2014-2018“ a katalog „Adresář po-
skytovatelů sociálních služeb a služeb 
navazujících, Šumpersko“. Katalog je 
k dispozici také v tištěné verzi na odbo-
ru sociálních věcí MěÚ Šumperk a oba 
dokumenty jsou v elektronické podobě 
na webových stránkách města. Samot-
nému zpracování obou dokumentů 
předcházela intenzivní práce členů 
koordinační skupiny a čtyř pracovních 
skupin, kteří se podíleli na zpracování 

analýz, které byly stěžejním podkladem 
pro zpracování jak Komunitního plánu, 
tak katalogu. 

Další významnou klíčovou aktivitou 
projektu bylo zvyšování informovanos-
ti odborné, ale také laické veřejnosti. 
Zástupci odborné veřejnosti se scházeli 
na jednáních pracovních skupin a také 
na dvou workshopech. Tato jednání 
nabídla prostor zástupcům poskyto-
vatelů sociálních a navazujících služeb 
k předávání si informací o svých služ-
bách nebo sdílení dobré praxe. Nemé-
ně důležité je také zvyšování povědomí 
občanů o nabídce sociálních služeb ve 
městě, za tímto účelem vycházely ve 
Zpravodaji články představující jed-
notlivé poskytovatele a byly uspořádá-
ny dva Veletrhy sociálních služeb, kde 
měli všichni poskytovatelé služeb pů-
sobících ve městě možnost své služby 
představit.

Závěrem patří velké poděkování všem, 
kteří se na realizaci projektu podíleli. 

S. Karkošková, koordinátorka 
projektu, P. Skálová, vedoucí odboru 

sociálních věcí

Rozvoj procesu komunitního plánování
sociálních služeb v Šumperku
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Informace/Rekonstrukce kanalizace

Do další obnovy šumperské stokové sítě se v rám-
ci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy - II. fáze, jenž je z velké části finan-
cován z Fondu soudržnosti Evropské unie, pustila 
před měsícem společnost Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s. Navázala tak na nákladnou rekonstruk-
ci kanalizace ve východní části města, jež se v letech 
2005-2007 dotkla více než šesti kilometrů potrubí ve 
třinácti ulicích a zahrnovala i dokončení rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod. Nyní se ocitly ve „hře“ dal-
ší čtyři kilometry potrubí ve čtrnácti ulicích. Investice 
přijde na necelé sto tři miliony.

„Samozřejmě víme, že je před vámi ne právě lehké 
období. Uděláme maximum pro to, aby váš život byl 
co nejméně nepříjemný. Ale nezastíráme, že se musíte 
připravit na prach, hluk, bláto a provoz těžkých vodi-
del. Chci vás proto požádat o velkou trpělivost a tole-
ranci,“ řekl starosta Zdeněk Brož na setkání s občany 
bydlícími v ulicích, v nichž se letos kanalizační řady 
budují. Práce přitom odstartovaly 5. května v kři-
žovatce ulic Dolnostudénské a Žerotínovy vybudo-
váním šachet a položením prvních metrů nového 
potrubí. Nyní stavební firma postupuje ulicí Dolno-
studénskou směrem k ulici Tyršově. „Nemovitosti 
podél Dolnostudénské ulice jsou odkanalizovány do 
stoky, která vede podél železniční trati, jež pro tento 
účel není vhodná. Nově se proto napojí přes komuni-
kaci na budovaný kanalizační řad, a to bezvýkopovou 
technologií,“ vysvětlil projektant Milan Jokl z brněn-
ské firmy Aqua Procon s.r.o. Vzápětí dodal, že od Tyr-
šovy ulice bude stoka pokračovat směrem k viaduktu 
s tím, že v části před sídlem společnosti Urdiamant 
se vzhledem ke vzrostlé zeleni opět použije bezvýko-
pová technologie. Vše by mělo být hotovo do konce 
srpna, včetně nutných přeložek plynovodu, vodovo-
du a telekomunikačních kabelů. Výkopy s položenou 
kanalizací se přitom postupně zasypávají, definitivní 
povrchy se ovšem mohou dělat až si stavba tzv. „sed-
ne“, což je zhruba za půl roku. „Oprava komunikace je 
naplánována na duben příštího roku. Je ale možné, že 
pokud to počasí dovolí, půjdeme do povrchů i v listo-
padu nebo začátkem prosince,“ podotkl Jaromír Janča 

z brněnského Sdružení API-VRV, které má na starosti 
správu stavby.

V České čtvrti se bude kopat ještě v ulici Javoříčko, 
v níž je třeba vybudovat novou kanalizaci pro bytové 
domy. Začít by se mělo na přelomu července a srpna 
a kanalizační řad by měl být hotov do konce září, do-
movní přípojky pak do konce října.

Nové splaškové kanalizace se dočká i část Prie-
vidzské ulice od křižovatky s ulicí Temenickou. S je-
jím budováním se začne v nejbližších dnech a práce 
by měly skončit v závěru července. Mimo „velký“ 
projekt zde do poloviny srpna VHZ opraví vodovod 
a Podniky města Šumperka zrekonstruují teplovod. 

Stavební ruch tu ale neutichne. Nejpozději koncem 
srpna se totiž místní radnice pustí do realizace další 
etapy regenerace panelového sídliště. Ta nese ozna-
čení 2c a zahrnuje příjezd do sídliště při Prievidzské 
ulici z ulice Temenické od prodejny Albert a prostor 
mezi panelovými domy v Prievidzské ulici 26-40. Pů-
jde přitom o rekonstrukci veřejného osvětlení a ko-
munikace, vybudování parkovacích míst, osazení 
mobiliáře a revitalizaci zeleně. Vše by mělo být hoto-
vo do konce listopadu.

Rekonstrukci čeká rovněž hlavní kanalizační řad 
ve dvou úsecích Temenické ulice. Jde o asi půlkilo-
metrový úsek mezi křižovatkou se Šumavskou ulicí 
po křižovatku s ulicí Zábřežskou a o sto padesát osm 
metrů dlouhý úsek u tzv. Zelené školy. Realizace se 
předpokládá od července do konce října, kdy by měly 
být hotovy i přeložky plynovodu a telekomunikač-
ních kabelů. Definitivní povrch by se měl položit do 
konce května příštího roku.

Na kanalizaci v Temenické ulici se napojí i nová 
splašková kanalizace z ulic Anglické, Pod Senovou, 
Sokolské, Západní a Sluneční. Do jejího budování se 
dodavatelská firma pustí začátkem července v Anglic-
ké ulici, v říjnu v ulici Pod Senovou, v listopadu v uli-
cích Sokolské a Sluneční a v prosinci v ulici Západní. 
Současně se budou realizovat přeložky vodovodu, 
plynovodu a telekomunikačních kabelů. Hotovo by 
mělo být do konce roku, s opravou komunikací se pak 
počítá příští rok v červnu a červenci.

V souvislosti s kanalizací se bude letos kopat i v uli-
ci Gagarinově. Na přeložku vodovodu naváže v říjnu 
vybudování krátkého úseku splaškové kanalizace. Po-
vrchy by se měly dočkat opravy příští rok v dubnu.

Tentýž měsíc by měla odstartovat rekonstrukce ka-
nalizace ve Vančurově ulici, na kterou v květnu na-
váže rekonstrukce zatrubněného potoka a kanalizace 
v Zábřežské ulici. V červnu přijde na řadu ulice Alšo-
va, o měsíc později ulice Dobrovského a v srpnu ulice 
Majakovského.  -kv-

Stavebním ruchem ožijí ulice Prievidzská, 
Temenická, Anglická i lokalita Pod Senovou

Rekonstrukce kanalizace skončí příští rok

Poslední etapa obnovy stokové sítě odstartovala

Rekonstrukce kanalizace postupuje ulicí Dolnostu-
dénskou směrem k ulici Tyršově.                 Foto: -kv-

Nalezené věci nabídne město v dražbě
Nalezené a odevzdané věci, o které 

neprojevil jejich původní majitel zájem 
a jež se po šesti měsících, během nichž 
byly uloženy ve skladu města, staly ma-
jetkem šumperské radnice, budou na-
bídnuty ve veřejné dobrovolné dražbě. 
Ta se bude ve středu 25. června odehrá-
vat od deseti hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. 

„Již v předchozích letech jsme se 
přesvědčili, že o tento druh prodeje je 
mezi lidmi poměrně velký zájem. Le-
tos tedy v dražbách pokračujeme,“ říká 
tajemník Městského úřadu Petr Holub.  
Vzápětí prozrazuje, že v nadcházející 
aukci nabídne město více než pět desí-
tek předmětů. „Na seznamu je patnáct 
kol a také dětské odrážedlo,“ vypočítává 
tajemník. Dražit se budou i mobilní te-
lefony, fotoaparát, hodinky, autorádio, 
dalekohled, náušnice a další předměty. 
Nejdražší položkou na seznamu pak 
jsou kromě kol hodinky značky Edox 
za tisíc korun. Vyvolávací ceny se při-

tom pohybují od deseti korun po zmí-
něnou tisícovku. Seznam dražených 
věcí, včetně jejich ocenění a minimál-
ních příhozů v dražbě, najdou zájemci 
na úředních deskách města a také na 
www.sumperk.cz. Informace o před-
mětech a dalších okolnostech dražby 
pak poskytne Jiří Adamec z finančního 
odboru šumperské radnice na telefon-
ním čísle 602 534 014 nebo na e-mailu 
jiri.adamec@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze 
prohlédnout v pondělí 23. června od  
15 do 16.30 hodin a ve středu 25. června 
od 8.30 do 9.30 hodin v garáži číslo 3, 
jež se nachází na parkovišti za budovou 
městské úřadovny v Jesenické ulici. 
Vlastní dražba pak proběhne ve středu 
25. června od desáté dopolední. Vy-
draženou věc zaplatí její nový majitel 
po skončení dražby v hotovosti do po-
kladny města a vzápětí si ji bude moci 
vyzvednout v prostorách zmíněné ga-
ráže. -kv-

Červen Šumperského dětského sboru 
se nese ve znamení zápisu nových dětí. 
Na programu je i několik koncertů. 

„Ve středu 11. června přivítáme 
v klášterním kostele děti šumperských 
mateřských škol a také děti prvních 
tříd na dvou koncertech, které pro 
posluchače tohoto věku připravily 
naše nejmladší Růžové děti společně 
s nejzkušenějšími zpěváky - hlavním 
sborem. Nezvyklá věková kombinace 
interpretů se již při loňské premiéře 
ukázala jako zajímavá, a tak také letos 
budeme v podobném duchu pokračo-
vat,“ říká sbormistr Tomáš Motýl. Vzá-
pětí prozrazuje, že koncerty začínají  
v 9 a v 10.30 hodin a otevřeny jsou i po-
sluchačům z řad veřejnosti.

Závěr týdne se pak nese ve znamení 
zápisu nových dětí z prvních a dru-
hých tříd. Jeho dějištěm bude ve čtvrtek 
12. a v pátek 13. června vždy od 14 do 
17 hodin zkušebna sboru na „Komíně“. 

„Přijímáme všechny, kteří chtějí zpívat, 
bez ohledu na to, jestli se jim dnes zpí-
vání daří nebo ne. Důležitý je zájem, 
ostatní je naučíme,“ ujišťuje Motýl 
a dodává, že ve čtvrtek 12. června se 
v klášterním kostele od 18 hodin roz-
loučí se svou letošní sborovou sezonou 
závěrečným koncertem Barevné děti 
spolu s Plameňáky. „O týden později, 
ve čtvrtek 19. června, krátce vystoupí-
me na slavnostním vyřazení absolven-
tů šumperské Základní umělecké školy 
v klášterním kostele a pak už se sezona 
opravdu chýlí ke svému závěru,“ podo-
týká sbormistr. 

Tečkou za koncertní sezonou bude 
ve středu 25. června tradiční benefiční 
koncert sboru. Jeho výtěžek je tento-
krát věnován Sdružení rodičů a přátel 
hematologicky a onkologicky nemoc-
ných dětí „Šance“ v Olomouci. Koncert 
začíná v 18 hodin v klášterním kostele. 
 -kv-

Sbor zapisuje děti a chystá koncerty
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Od 28. dubna do 4. května proběhl 
první výměnný pobyt mezi žáky šum-
perského gymnázia a gymnázia z ukra-
jinského Zdolbunova. To šumperské 
navštívilo čtrnáct ukrajinských studen-
tů s dvoučlenným pedagogickým do-
provodem. Jedná se o první výměnný 
pobyt studentů, který se uskutečnil na 
základě uzavření spolupráce mezi ško-
lami letos v lednu. 

Po přivítání hostů ředitelem školy 
Milanem Macečkem proběhl krát-
ký kulturní program, který připravili 
šumperští gymnazisté. Odpoledne se 
neslo ve znamení sportu, kdy se v tělo-
cvičně utkali hoši ve fotbalovém zápa-
se a dívky si společně zahrály volejbal. 
„Následující dny patřily poznání města 
Šumperka, kulturních památek i pří-
rodních krás regionu. Hosté zavítali do 
javoříčských jeskyní, na hrad Bouzov, 
na zámek Velké Losiny, do Olomouce, 
Karlovy Studánky a rovněž se poko-
chali krásou Jeseníků z lanovky, která 
je vyvezla na Dlouhé Stráně,“ popsal 
program Milan Maceček. 

Společnou historii obou národů si 
studenti připomněli u památníku v No-
vém Malíně a na výstavě, kterou pro ně 
připravil zdejší obecní úřad. Příjemným 
zpestřením během pobytu ve škole bylo 
pro hochy česko-ukrajinské šachové 
utkání, pro dívky hodina hudební vý-
chovy, v jejímž rámci se naučily několik 
českých písní. Kromě poznávání měli 
studenti i učitelé možnost zúčastnit se 
vyučování, porovnat metody a formy 
práce, vyměnit si zkušenosti. Společně 
strávený týden přinesl vedle zdokona-
lení jazykových schopností také nová 
přátelství a řadu zážitků.

Školy budou společně pracovat na 
historických projektech. „První vlaš-
tovkou společné práce byla účast našich 
studentů Poliny Pekaryk a Petera Ne-
dělníka v mezinárodní výtvarně histo-
rické soutěži „Válečné děti očima našich 
dětí“, v níž naši studenti získali 1. místo. 
Výstava prací se nyní koná ve Zdolbu-
nově, pak bude převezena do Polska 
a poté do Gymnázia v Šumperku, kde 
proběhne také beseda s volyňskými 
Čechy. Tato aktivita je podporována 
Sdružením volyňských Čechů a jejich 
přátel,“ popsala spolupráci vyučující 
ruského jazyka na šumperském gym-
náziu Jaromíra Lónová.

Partnerství s gymnáziem ve Zdolbu-
nově v Rovenské oblasti (Volyň) bylo 
uzavřeno letos 30. ledna v Šumperku. 
Na gymnáziu ve Zdolbunově studují, 
mimo jiné, děti z dvaceti českých ro-
din, v samotné obci žije kolem pěti set 
Čechů z celkového počtu asi pětadva-

ceti tisíc obyvatel. České obyvatelstvo 
se zde usadilo ve 2. polovině 19. století. 
Ve Volyni se stále udržují české tradice, 
pracují zde české spolky a každoročně 
se koná festival všech Čechů žijících na 
Ukrajině. Ve Zdolbunově byla také zalo-
žena česká knihovna a ve zdejším gym-
náziu plánují výuku českého jazyka jako 
volitelného předmětu. „Rád bych touto 
cestou poděkoval rodičům za milé při-
jetí ukrajinských studentů, za vzornou 
péči o ně a dobré zázemí, stejně jako 
všem kolegům, kteří se ochotně podíleli 
na programu. Velké poděkování patří 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
a Městskému úřadu v Šumperku, bez 
jejichž finanční podpory by nemohl být 
tento projekt realizován,“ uzavřel Ma-
ceček. O. Hajduková

Historické město Znojmo bylo  
8. května, v den státního svátku, mís-
tem konání Mistrovství České republi-
ky v orientačním běhu, a to v nejkratší 
disciplíně zvané sprint. Centrum města 
s přilehlými uličkami a malebnými zá-
koutími, ale také svah nad řekou Dyjí 
posetý domky a protkaný klikatými 
pěšinkami a schodišti, to vše vytvořilo 
náročný, ale zároveň nádherný závod 
pro všechny zúčastněné.

Loňský mistr ČR na této trati, Voj-
těch Král ze šumperského klubu Sever-
ka, se poprvé ocitl v roli obhájce titulu, 
přičemž na startu nechyběl nikdo z čes-
ké špičky. Zcela nově vybraný prostor 
byl pro všechny závodníky velkou vý-
zvou a bylo jasné, že pouze bezchybný 
výkon s mapou a maximální běžecké 
nasazení zaručí dobré umístění. Závod 
hlavní kategorie mužů se vyvíjel pro 
obhájce titulu velmi dramaticky, mezi-
časy z jednotlivých kontrol ukazovaly, 
že běží na stejné úrovni jako jeho nej-
větší soupeř a reprezentační kolega Jan 

Procházka. Při průběhu veřejnou kont-
rolou na znojemském náměstí Vojtěch 
Král sice vedl, ale o pouhé dvě vteřiny, 
a stále nebylo rozhodnuto. Posledních 
pět kontrol absolvovali oba běžci vy-
rovnaně, avšak mohutný finiš šumper-
ského závodníka byl o něco rychlejší. 
V čase 14:44 uběhl trať, která vzdušnou 
čarou měřila 2,2 km, překonal převý-
šení 125 metrů a prošel optimálními 
postupy mezi osmnácti kontrolami. 
Mistrovský titul byl obhájen a putoval 
opět do rukou Vojtěcha Krále. Radost 
z titulu byla o to větší, že na šesté mís-
to, na tzv. velkou bednu, se výborným 
výkonem probojoval další závodník 
Severky Šumperk Martin Poklop.

Závodníci ze Severky Šumperk běželi 
i v několika dalších kategoriích a někte-
ří z nich dosáhli velmi pěkných výsled-
ků. V kategorii dorostenců H18 obsadil 
Jan Mikula 18. místo, v dámských vete-
ránských kategoriích doběhla Zdenka 
Králová na třetím místě a Ivana Kašpa-
rová na místě šestém.

 Z. Králová, klub Severka Šumperk

V pondělí 12. a v úterý 13. května 
dopoledne zavítaly do šumperského 
divadla stovky dětí. Čtyři dopolední 
koncerty v „režii“ Hudebního divadla 
dětem Michaely Novozámské pro děti 
z mateřských a prvních stupňů základ-
ních škol byly zcela vyprodané. A podle 
reakcí dětí i pedagogů to byl vydařený 
kulturní zážitek.

Michaela Novozámská a její herecký 
kolega Jan Pouchlý nejen předvedli vý-

borný herecký výkon v pohádkách, jež 
vznikly podle knihy spisovatele a malí-
ře Josefa Čapka a jeho slavných pohá-
dek „O pejskovi a kočičce“, ale i během 
písniček, jimiž rozezpívali děti v sále. 
Opravdu netrvalo dlouho a děti s obě-
ma protagonisty začaly zpívat a tleskat 
do rytmu hudby, takže atmosféra obou 
koncertů byla právě díky dětem skvělá. 
Pohádky „Jak si pejsek roztrhl kaťata“, 
O pyšné noční košilce“ a „Jak vařili 
dort“ malí diváci odměňovali velikým 
potleskem. 

„Každé město má svá divácká specifi-
ka. Je hodně znát, zda rodiče s dětmi do 
divadla chodí, nebo zda děti považují za 
kulturu pouze fotbalový zápas nebo ve-
černí koncert pod širým nebem s hlasi-
tým skandováním. Musím říci, že děti 
v Šumperku rozhodně věděly nejen, jak 
se do divadla obléknout, ale i kdy za-
tleskat a kdy soustředit svou pozornost 
na texty pohádek,“ uvedla autorka scé-
náře a protagonistka představení Mi-
chaela Novozámská. Vzápětí podotkla, 
že snad až na první představení, kdy si 
herci a zpěváci teprve zvykali na akusti-
ku divadelního sálu, si všechny reprízy 
opravdu užili. „Věřím, že příjemné a na-
plňující zážitky si z divadla odnesli děti 
i pedagogové, což jsme vnímali z reak-
cí publika a také ze zápisů z divadelní 
kroniky. Za vše ocituji paní učitelku 
z Veselé školky, která napsala: Nádher-
né divadelní představení pro malé děti 
bez čertů, strašidel,…. Více takových-
to skvostů mezi ostatními nabízenými 
hudebními kýči. Děkujeme!,“ uzavřela 
Novozámská.  M. Balla

V úterý 20. května se v Sadech 1. máje 
uskutečnil již druhý ročník Veletrhu 
sociálních služeb. Představili se na něm 
poskytovatelé sociálních a navazujících 
služeb v Šumperku a okolí. Návštěv-
níci si zde mohli nechat změřit krevní 
tlak a hladinu glykemie, vyzkoušet si 
resuscitační techniky či si nechat zjis-
tit krevní skupinu. Odpoledne doplnil 
kulturní program, o který se postarali 
samotní uživatelé sociálních služeb.

Na veletrhu představily svou čin-
nost dvě desítky poskytovatelů sociál-
ních a navazujících služeb v Šumperku 
a okolí. Akce se přitom uskutečnila 
v rámci Projektu „Rozvoj procesu ko-
munitního plánování sociálních slu-
žeb v Šumperku“, který navazuje na 
předchozí projekt realizovaný v letech 
2005-2007. Projekt je financován z pro-
středků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. O. Hajduková

Ukrajinští gymnazisté zavítali i na 
šumperskou radnici.  Foto: archiv

Michaela Novozámská a její herecký 
kolega Jan Pouchlý předvedli výbor-
ný herecký výkon v pohádkách i bě-
hem písniček.  Foto: archiv

Šumperk navštívili 
studenti z Ukrajiny

Vojtěch Král obhájil 
mistrovský titul Poskytovatelé sociálních služeb 

se představili na Veletrhu

Divadelníci z Hradce a Čapkův 
„pejsek a kočička“ rozezpívali 

děti v šumperském divadle
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Informace/Kulturní okénko

Záchranáři pořádají akci pro veřejnost

Biograf Láska nabídne dobrodružství i romantiku

Psi ušlechtilých ras i voříšci 
se předvedou na Šumperském Hafanovi

Prezentační akci nazvanou Den integrovaného zá-
chranného systému chystají na konec příštího týdne 
územní odbory šumperské policie a hasičského zá-
chranného sboru ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Bezpečný Šumperk a za podpory místní radnice. 
Proběhne v pátek 13. června od 10 do 13 hodin na 
náměstí Svobody u Grandu. 

Od 10 do 13 hodin se mohou příchozí těšit na 
statické ukázky techniky a vybavení zúčastněných 

profesionálních složek integrovaného záchranného 
systému, tedy policie, hasičů a záchranné služby, a na 
prezentaci činnosti dalších organizací a institucí, 
jako jsou například Zdravotní pojišťovna MV ČR, 
Český červený kříž, BESIP a další. V době od 10.15 
do 11.30 hodin bude připraveno pásmo praktických 
a dynamických ukázek policejních zákroků, výcviku 
služebních psů a zásahů hasičů.

 -red-

Je to neuvěřitelné, ale 6. června se dožívá významné-
ho životního jubilea bývalá primářka onkologie šum-
perské nemocnice Jiřinka Koutná. Oslaví osmdesát let.

Celý svůj profesní život zasvětila Jiřina Koutná boji 
proti rakovině. V roce 1991 bylo z její iniciativy zalo-
ženo občanské sdružení Liga proti rakovině Šumperk 
(LPR). Stála i u zrodu celorepublikové organizace 
Ligy proto rakovině Praha.

Pod záštitou Ligy proto rakovině Šumperk byl 
v roce 1993 založen klub EVA pro ženy, které one-
mocněly rakovinou prsu. Tento klub paní doktorka 
stále aktivně vede. Za činnost v oblasti sociálních slu-
žeb získala v roce 2004 Cenu města Šumperka, kterou 
si vrchovatě zasloužila.

Přejeme naší paní doktorce Jiřince pevné zdraví, 
štěstí, hodně elánu a pohody do dalších let.

Za členky klubu EVA - Liga proto rakovině 
Šumperk J. Sitařová

Hned dvakrát zavítá do Šumperka mobilní letní 
kino Biograf Láska. Impozantní filmové plátno rozvi-
ne nejprve na tzv. Točáku v centru města, o den poz-
ději pak v zahradě kina Oko.

Mobilní letní kino provozuje občanské sdružení 
Film for People díky dotaci, kterou získalo z Progra-
mu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční 
skupiny Šumperský venkov. Promítací plátno má při-
tom plochu deset krát pět metrů, a patří tak mezi nej-
větší plátna v republice, u nichž je použita konstrukce 
nafukovacího rámu. 

Na pěší zóně na tzv. Točáku bude Biograf Láska 
promítat strhující dobrodružný film Kon-tiki, jenž 
mapuje přípravy expedice, ale především průběh 

plavby šesti přátel na stejnojmenném voru, která 
zásadním způsobem ovlivnila historii a přesvědčila 
veřejnost o skutečném průběhu osidlování Polynésie. 
Na vizuálně a technicky skvěle propracovaný, herec-
ky výborně obsazený snímek nominovaný na Osca-
ra a Zlaté Glóby se mohou Šumperané těšit v pátek  
20. června. 

A do kina pod hvězdami budou moci zájemci 
zamířit i o den později, tentokrát se ovšem Biograf 
Láska přesune do zahrady kina Oko. Zde v sobotu  
22. června uvede britskou romantickou komedii re-
žiséra Richarda Curtise Lásky čas. Obě projekce začí-
nají po setmění, tedy ve 21 hodin, a za vstupné zaplatí 
diváci přímo na místě devadesát korun. -kv-

Psí šlechta i voříšci bez průkazu původu budou 
usilovat o přízeň poroty a diváků na 7. ročníku Šum-
perského Hafana. Soutěž je určena čtyřnohým přáte-
lům člověka všech ras, každého věku, velikosti i barvy 
srsti.

Zábavné odpoledne pro psy, jejich chovatele, milov-
níky zvířat i rodinné příslušníky se odehraje v neděli 
22. června na nádvoří šumperského muzea. Jako le-
tošní novinku organizátoři plánují první psí průvod 
Šumperkem a také Dog Sessions. Po ocenění nejhez-
čího a nejposlušnějšího psa i celkového vítěze soutěže 
porotou mohou zájemci posílat hlasy mazlíkovi, který 
získal jejich sympatie. Nositele titulu Hafan Sympaťák 
organizátoři vyhlásí 4. července. Chybět nebude ani 
bohatý doprovodný program, v jehož rámci se muze-
um a jeho výstavy otevřou veřejnosti.

Na rozdíl od tradičních soutěží psích šampionů 

Šumperský Hafan nevylučuje mazlíčky bez průka-
zu původu, jedinou podmínkou účasti je doklad 
o povinném očkování proti vzteklině. V soutěži se 
přitom utká padesát účastníků. Registrace začíná ve 
12.30 hodin a potrvá do 13.45 hodin. Vlastní soutěž 
odstartuje ve 14 hodin. Vystoupení bude omezeno 
tříminutovým časovým limitem a porotci posoudí 
nejen vzhled, ale i originalitu předvedení. Zpestřením 
odpoledne bude módní přehlídka se čtyřnohými mo-
delkami a modely. 

Šumperský Hafan nejen pobaví, ale také pomůže 
opuštěným zvířatům. Lidé jim mohou nosit piškoty 
a další vhodné pamlsky nepodléhající zkáze. Orga-
nizátoři je vyberou a předají provozovatelům útulků 
v okolí. Součástí akce bude i hudební vystoupení, při-
praveno je bohaté občerstvení a organizátoři chystají 
také řadu atrakcí pro děti.  -vk-

Archiv láká na výstavu 
„Po hřebenech Jeseníků 
od chaty k chatě“

U příležitosti Mezinárodního dne archivů, kte-
rý se každoročně slaví 9. června, zahájí ve čtvrtek  
12. června šumperský okresní archiv výstavu, kterou 
na starých i aktuálních pohlednicích představí tu-
ristické chaty lemující horské hřebeny podél severní 
hranice šumperského okresu.

Pomyslné putování začíná u motorestu Skří-
tek a pokračuje přes hřebeny Jeseníků, jižní část 
Rychlebských hor až k dnes již neexitující Lichten-
štejnské chatě pod vrcholem Králického Sněžníku. 
Výstavu doplní historičtí i současní průvodci Jese-
níky, turistické mapy, vrcholové knihy jesenických 
kopců a další zajímavosti vztahující se k horským 
chatám a turistice. Výstava, kterou připravila Jana 
Lněničková, potrvá do 31. října. Otevřena bude kaž-
dé pondělí a středu od 8 do 17 hodin, po domluvě 
též v úterý a v pátek. -hj-

V kavárně Grandu bude řeč 
o tom, jak slouží filozofie vědám

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly obě be-
sedy debatního kroužku Věda a její filozofie, kte-
rou nabídla v dubnu a v květnu šumperská Městská 
knihovna. Další setkání s vysokoškolským vědec-
ko-pedagogickým pracovníkem Jaromírem Bárem 
tak chystá na červen. Na programu je ve čtvrtek  
19. června od 14 hodin, tentokrát ale bude jejím dě-
jištěm kavárna hotelu Grand v prvním patře budovy. 
Tématem besedy bude otázka „Jak slouží filozofie vě-
dám?“.  -zd-

Muzejníci přiblíží, 
jak se kdysi spávalo

Kde a na čem spávali naši předci, objasní výstava 
ve výstavní síni šumperského muzea. Zahájena bude 
vernisáží ve čtvrtek 12. června v 18 hodin.

Proměny lůžkového nábytku i prostoru ke spaní, 
včetně vybavení, budou představeny v jednotlivých 
interiérech z různých časových období a odlišného 
společenského prostředí. K vidění bude například 
renesanční pokoj s kopií postele s nebesy z konce  
15. století, prostor venkovské světnice z 19. sto-
letí nebo ložnice s manželskou postelí z 1. třetiny  
20. století se secesním vyřezávaným ornamentem, jež 
pochází z Bludova. 

Pro lepší prožitek je řada instalovaných scén zpří-
stupněna veřejnosti. Návštěvníkům se tak naskytne 
možnost ulehnout na postel, kopírující renesanční 
lože, číst oblíbenou knihu nebo pohádku v posteli 
z období první republiky či přivonět k atmosféře sta-
nování na přelomu 70. a 80. letech 20. století. 

Vystavené exponáty jsou vybrány z historických 
a etnografických sbírek muzea v Šumperku, muzea 
v Zábřehu, Mohelnici, Havelkova muzea a Památníku 
Adolfa Kašpara v Lošticích. Nábytkové sestavy doplní 
dobové malby, fotografie, užité umění, textil a další 
doplňky, tedy ložní prádlo, pyžama a košile, pomůc-
ky potřebné pro večerní hygienu, kolébky i postýlky 
z mateřských škol. L. Kirkosová, M. Kudelová, 

autorky výstavy

Kulturní okénko

Lékařka Jiřina Koutná (druhá zleva) spolu se členka-
mi klubu Eva.  Foto: archiv

Zakladatelka Ligy proti rakovině oslaví osmdesátiny
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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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
a pátek (do 13.6.)
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každé úterý (do 17.6.)    Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
10.6. v 18.30 hod. v klášterním kostele  VIA LUCIS: Klavírní koncert Lukáše 
  Vondráčka
11.6. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky  Výtvarné 
tvoření   pro ženy každého věku
12.6. v 18 hod. v klášterním kostele  Barevné děti a Plameňáci ŠDS 
  - závěrečný koncert
13.6. v 17.30 hod. v Sadech 1. máje   Akademie Taneční závěrečná přehlídka 
u Vily Doris   všech oddělení Tornáda, za nepříznivého  
  počasí na Komíně
20.6. v 15 hod. v ateliéru u Radnice   Tričko na prázdniny - výtvarná dílna 
  S sebou hladké bílé nebo jednobarevné   
  bavlněné tričko 
21.-22.6 v „SEV“   Svatojánské slavnosti 
  Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

5.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
10.6. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
13.6. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  6.6. Vyrábíme 
vždy od 9 do 12 hod.  zvířátka, 9.6. Překážková dráha, 10.6. Maluje-

 me si, 13.6. Poznáváme zvířátka 
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.  

2.-26.6. vždy od 16 do 18 hod.   Zápis do nehudebních oborů  
Literárně-dramatický obor a taneční obor 
- hl. budova školy, učebna výtvarného 
oboru - I. ZŠ Dr. E. Beneše 1 . Inf. na tel. 
čísle 583 214 361, 602 807 998.

9.6. v 18 hod. v klášterním kostele   Koncert pěveckého oddělení
19.6. v 15 hod. v klášterním kostele  Slavnostní vyřazení absolventů 
  I. a II. stupně ZUŠ Šumperk
20.6. v 16 hod. ve školní zahradě ZUŠ  Evropský den hudby 
  Akce se koná za příznivého počasí.
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

5.6. od 9 hod. na stadionu v Libině   Den integrovaného záchranného systému 
  v obci Libina
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

Centrum sociálních inovací Každou středu od 9.30 do 11.30 hod.  Sedmikrásek 
ve „FS“   Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
7.6. od 13 hod.   Pohádkové odpoledne 
u Hrabenovské myslivny   Inf. na sumperk.dcpr.cz.
Bližší informace: od 1.3. nové internetové stránky: www.sumperk.dcpr.cz, tel.č. 
731 402 395, na kurzy je nutné se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4.

9.6. od 10 do 12.30 hod.   Workshop Lepší místo 
  - odpovědná sociální síť 
18.6. od 10 do 13 hod.   Panelová diskuze o sociálním podnikání 
  Š. Dořičáková, P3 - People, Planet, 
  Profit, o.p.s.
20.-22. června   Právní aspekty neziskové činnosti 
  v souvislosti s novelou Občanského 
  zákoníku  L. Deverová a P. Jan Pajas
Bližší informace: E. Johnová, tel.č. 774 629 044, e-mail: eva.johnova@cpkp.cz , CSI, 
Sládkova 66, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz, vstup na všechny akce zdarma.
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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 6.6. 2014 do 19.6. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ...................................................................... 94,- Kč/1 kg     

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Dalamánek chlebový 110 g .............................................................................. 4,50 Kč
Sweetcorn 80 g...................................................................................................... 5,50 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY

Maso V + W 
Špekáčky ručně vázané ........................................................................................... 84,- Kč /1 kg
Krnovský kabanos ...................................................................................................... 80,- Kč /1 kg
Jesenické cigáro........................................................................................................... 98,- Kč /1 kg
Vídeňské párky .......................................................................................................... 109,- Kč /1 kg

!!!!!!!!

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

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055 nebo 739 011 677 - David Hvižď (pronájmy jídelny)
tel.: 583 301 030 (sekretariát), e-mail: sos@edusum.cz, www.edusum.cz

Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší projekt

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, jímž je dle zákona 
o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání ( fyzické osoby 
do 25 let věku - absolventi SOU, SŠ a VŠ, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby, které 
jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle ne 5 měsíců.

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolu�nancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

CHCETE ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ?
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU..... 

ZAHAJUJEME:
Červen 2014 – rekvali�kační kurz

 POMOCNÝ PRACOVNÍK
/ PRACOVNICE VE VÝROBĚ 

s praxí u zaměstnavatelů

Zájemci hlaste se na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk , 
volejte na 603 293 688, 731 571 586, 583 213 013 nebo pište na akademie@rps.cz. 

 
 
 
 
 

Zvýšení zamČstnanosti nezamČstnaných osob Ĝeší 
projekt 

 
„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 

 
 
Projekt je urþen uchazeþĤm o zamČstnání – absolventĤm škol, osobám 
peþujícím o dČti do 15 let vČku, ženám i mužĤm po mateĜské dovolené, 
zájemcĤm o vykonávání pracovních þinností v sociálních službách a 
všem tČm, kteĜí chtČjí získat zamČstnání. 
 
Zahájení: bĜezen 2013 
 
 
 
 
 

 

r.þ.: CZ.1.04/2.1.01/91.00127 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

www.akademie@rps.cz
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, 
Jílová 1550/1

Požadavky:
t� 4À�OFCP�7À�W[EǔMÈOÓ�UFDIOJDLÏIP�TNǔSV
t� BLUJWOÓ�[OBMPTU�BOHMJǏUJOZ�OFCP�SVÝUJOZ
t� QSBYF�W�PCPSV�WâIPEPV� ���������
t� EZOBNJDLÈ�PTPCOPTU�B�QSPGFTJPOÈMOÓ�
� WZTUVQPWÈOÓ
t� WâCPSOÏ�LPNVOJLBUJWOÓ�TDIPQOPTUJ
t� [OBMPTU�QSÈDF�OB�1$�ǲJEJǏTLâ�QSǾLB[�TL��#��
t� ǏBTPWÈ�OF[ÈWJTMPTU�[�EǾWPEǾ�QSBDPWOÓDI�DFTU

Nabízíme:
t� [È[FNÓ�TUBCJMOÓ�ö�SNZ
t� PEQPWÓEBKÓDÓ�ö�OBOǏOÓ�PIPEOPDFOÓ�
� [ÈWJTMÏ�OB�WâTMFEDÓDI�EJWJ[F�
t� PECPSOÈ�ÝLPMFOÓ�B�LWBMJö�LBǏOÓ�SǾTU�

Požadavky:Požadavky:

hledá zájemce na pozici: 

MANAŽER A REFERENT 
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
pro divizi čistíren odpadních vod 

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem zasílejte 
do 17.6.2014 emailem: cernocky@fortex-ags.cz., tel: 583 310 369��

XXX�GPSUFY�BHT�D[
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

www.transitions.com

Využijte POSLEDNÍ ŠANCE jen do 30.6.2014!

S nákupem jednoho páru multifokálních brýlových čoček 
Varilux CRIZAL získáte druhý pár pouze za 999 Kč!*

Vše v JEDNOM 
(dálka, práce s PC, blízko)

Vyzkoušejte brýlové samozabarvovací čočky 

TRANSITIONS CRIZAL

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

1+1ZDARMA*

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

S nákupem jednoho páru multifokálních brýlových čoček 

Sportujete? Řídíte často a vadí Vám ostré 
sluneční světlo?

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,

Máme pro Vás řešení!

* Podmínkou pro získání 
druhého páru za aktuálně 
uvedenou cenu je,  že musejí 
být oba páry objednány 
současně a se stejnými dioptriemi.

Vše v JEDNOM
(dálka, práce s PC, blízko)

* Podmínkou pro získání 
druhého páru za aktuálně druhého páru za aktuálně 
uvedenou cenu je,  že musejí uvedenou cenu je,  že musejí 
být oba páry objednány být oba páry objednány 
současně a se stejnými dioptriemi.současně a se stejnými dioptriemi.

* Podmínkou pro získání 

NEVÁHEJTE! 
VEZMĚTE SI OBOJE.

Vše v JEDNOM

Multifokální brýlové čočky 
pro pohodlí  Vašich očí 

PRÁVĚ TEĎ!
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mob.: 724 845 964, skoda@fortex-ags.cz, www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

S bohatou výbavou od 224 900 Kč při � nancování 
se ŠkoFINem

Získáte navíc oproti výbavovému stupni Active:
+ klimatizace
+ přední mlhové světlomety
+ rádio BLUES - 1 DIN s CD a MP3
+ 15“ ocelová kola Dakara
+ tónovaná skla

t�1ǲJ�ö�OBODPWÈOÓ�TF�ÀLP'*/FN

S bohatou výbavou od 224 900 Kč při � nancování
se ŠkoFINem

t�1ǲJ�ö�OBODPWÈOÓ�TF�ÀLP'*/FN

Získáte navíc oproti výbavovému stupni Active:
+ rádio BLUES
+ centrální zamykání (bez SAFE funkce)
+ elektrické ovládání oken vpředu
+ prodloužená záruka 4 roky nebo 60 tisíc km

K tomu si můžete pořídit Paket Tour Easy Plus
za výhodnou cenu 10 000 Kč:
+ elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
+ manuální klimatizace

t�1ǲJ�ö�OBODPWÈOÓ�TF�ÀLP'*/FN

+ 16“ kola z lehké slitiny, komfortní telefonování 
+ vyhřívaná přední sedadla, zadní parkovací senzory 
+ klimatizaci, elektricky ovládaná okna 
+ spoustu další výbavy
+ prodlouženou záruku na 4 roky nebo 60 000 km. 

t�1ǲJ�ö�OBODPWÈOÓ�TF�ÀLP'*/FN

ŠKODA Fabia Tour Easy ŠKODA Rapid Spaceback Fresh Active

Akční model Roomster Trumf 

Akční nabídka ŠKODA Octavia Fresh 
a ŠKODA Octavia Combi Fresh 

od 189 900 Kč od 269 900 Kč

od 224 900 Kč

od 395 900 Kč

Věci, které umíme
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Věci, které umíme
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www.fortexauto.cz

t�QSÈWP�PCǏBOTLÏ�SPEJOOÏ�B�QSBDPWOÓ
t�PCDIPEOÓ�QSÈWP�LPOLVSTZ�B�MJLWJEBDF

t�DFOOÏ�QBQÓSZ�B�QSÈWP�TNǔOFǏOÏ
t�QSÈWP�WFǲFKOâDI�[BLÈ[FL

t�BVUPSTLÏ�QSÈWP
t�QSÈWP�USFTUOÓ

ÀVNQFSL�,P[JOPWB��
5FM���������������'BY��������������

LBODFMBS!BEWPLBUJ�LQW�D[
XXX��BEWPLBUJ�LQW�D[

/BÝJDI�TMVäFC�NPIPV�WZVäÓU�UBLÏ�
PSHBOJ[BDF�B�ö�SNZ�	OBQǲ��NPOUÈä�
OÈCZULV�ESPCOÏ�PQSBWZ�BQPE�
�

*7"���*7"�T�S�P�
5FM��������������

0QǔU�7ÈN�[ǾTUBMB�LMJLB�
W�SVDF�QPMJǏLB�KF�QPǲÈE�
OB�TLǲÓOJ�LBQF�LPIPVUFL�

B�NBOäFM�OFNÈ�ǏBT 

/FWBEÓ�KF�UV�QSP�7ÈT

t�QSÈWP�PCǏBOTLÏ�SPEJOOÏ�B�QSBDPWOÓ
t�PCDIPEOÓ�QSÈWP�LPOLVSTZ�B�MJLWJEBDF

t�DFOOÏ�QBQÓSZ�B�QSÈWP�TNǔOFǏOÏ
t�QSÈWP�WFǲFKOâDI�[BLÈ[FL

t�BVUPSTLÏ�QSÈWP
t�QSÈWP�USFTUOÓ

ÀVNQFSL�,P[JOPWB��
5FM���������������'BY��������������

LBODFMBS!BEWPLBUJ�LQW�D[
XXX��BEWPLBUJ�LQW�D[

/BÝJDI�TMVäFC�NPIPV�WZVäÓU�UBLÏ�
PSHBOJ[BDF�B�ö�SNZ�	OBQǲ��NPOUÈä�
OÈCZULV�ESPCOÏ�PQSBWZ�BQPE�
�

*7"���*7"�T�S�P�
5FM��������������

0QǔU�7ÈN�[ǾTUBMB�LMJLB�
W�SVDF�QPMJǏLB�KF�QPǲÈE�
OB�TLǲÓOJ�LBQF�LPIPVUFL�

B�NBOäFM�OFNÈ�ǏBT 

/FWBEÓ�KF�UV�QSP�7ÈT

mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

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

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
KeprtováKeprtová

ZHUBNĚTE 
BEZ HLADOVĚNÍ

Nejlepší ceny v historii naší firmy! 
Přijďte se i Vy přesvědčit, 

že prodáváme kvalitní český 
nábytek se slevou 40 %!



 
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 čtvrtý, poslední, vložený list s přehledem sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři, 
které jsou poskytovány ve městě Šumperku. Cílovou skupinou jsou osoby seniorského věku (60+), které se ocitly z 
důvodu věku, zdravotního stavu, krizové situace, sociálně nevyhovujícího prostředí v nepříznivé sociální situaci. 
Nepříznivou sociální situaci lze zjednodušeně vnímat, jako situaci, která je pro danou osobu nepříjemná a s jejím 
řešením si neumí poradit vlastními silami. 

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 Senioři  

¾ Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Domovy pro seniory  
– poskytujeme celoroční péči seniorům.  Nabízíme jim možnost, prožít období života, ve kterém se právě 

nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí. Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní 
historií, životními hodnotami a smysluplnou přítomností a budoucností. 

adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 

 tel.: 583 237 176, klapka 32, 44 
777 865 690 

e-mail: dvorak@diakoniecce-sobotin.cz 

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

Domovy se zvláštním režimem  
– posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s projevy demence prostřednictvím naší péče žít  

v chráněném prostředí, přizpůsobeném jejich potřebám a s respektem k jejich životní historii. Nabízíme podporu 
rodinám, které se nacházejí v životní situaci, kdy život jejich blízkého člověka je ovlivněn projevy demence. 

adresa: Sobotín 147, 788 16 Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 584 237 176, klapka 35 e-mail: galasova@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: nepřetržitě cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: NE 

Odlehčovací služby  
– poskytují lidem s projevy demence péči v době odpočinku pečující osoby a pomáhá jim zvládnout období,  

kdy nemohou být ve svém domácím prostředí, nabízí podporu pečujícím pro další péči o svého blízkého s 
projevy demence. 

adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: sloncikova@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: ambulantní: po-pá: 7:00-17:00 
 terénní: denně:  6:00-20:00 
 pobytová: nepřetržitě  cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

Pečovatelská služba  
– posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem co možná nejdéle  

v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí. 
adresa: Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou www.diakoniecce-sobotin.cz 
 tel.: 583 237 176 e-mail: pokorna@diakoniecce-sobotin.cz 
provozní doba: denně: 6:00-20:00 cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

¾ Domov důchodců Šumperk, p.o. 

Domovy pro seniory  
– posláním Domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům ve věku od 60 let, kteří nemohou žít  

ve svém domácím prostředí a kteří v důsledku svého věku mají sníženou soběstačnost – ocitli se v nepříznivé 
sociální situaci. 

adresa: U Sanatoria 2631/25, Šumperk  www.ddspk.cz 
 tel.: 583 215 518 e-mail: info@ddspk.cz 
provozní doba: nepřetržitě  cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: částečná 



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

Domovy se zvláštním režimem  
– posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem od 50 let věku, kteří nemohou žít ve svém 

domácím prostředí a kteří mají v důsledku onemocnění demencí sníženou soběstačnost – ocitli se  
v nepříznivé sociální situaci. 

adresa: U Sanatoria 2631/25, Šumperk  www.ddspk.cz 
 tel.: 583 215 518 e-mail: info@ddspk.cz 
provozní doba: nepřetržitě  cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: částečná 

¾ Charita Šumperk  

Pečovatelská služba  
– posláním pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich 

domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl. 
adresa: Jeremenkova 7, Šumperk www.sumperk.charita.cz 
 tel.: 583 216 747 e-mail: vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 cena: 110 Kč/hod. 

Osobní asistence  
– posláním služby osobní asistence je podpora osob se sníženou soběstačností, které ke svému životu 

potřebují pomoc druhého člověka. Jedná se o terénní službu, která je poskytována především v domácnosti 
uživatele, popř. v okolí domu a na veřejných místech. 

adresa: Jeremenkova 7, Šumperk www.sumperk.charita.cz 
 tel.: 583 216 747 e-mail: vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 cena: 110 Kč/hod. 

¾ PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství - centrum sociálního poradenství  
– poskytuje poradenské služby lidem, kteří se nacházejí v těžké životní situaci a z různých důvodů potřebují 

získat informace k jejímu řešení. Poradenství poskytujeme v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální 
podpory, problematiky týkající se financí a dluhů a obětem podvodného jednání. V rámci služby nabízíme 
zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

adresa: Gen. Svobody 2800/68, Šumperk www.pontis.cz 
 tel.: 583 550 234 e-mail: rendasova.alexandra@pontis.cz 
provozní doba: po: 

st: 
pá: 

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

 
 
cena: zdarma bezbariérovost: ANO 

Pečovatelská služba  
– posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím 

prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovení  
nebo zachování původního životního stylu. 

adresa: Bohdíkovská 24, Šumperk  www.pontis.cz 
 tel.: 606 756 700 e-mail: skala.jiri@pontis.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 17:30-20:00   
 so-ne: 7:00-14:00 17:30-20:00 cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

Denní stacionáře  
– posláním služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí, 

podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovení nebo zachování 
původního životního stylu. 

adresa: Denní stacionář VOLBA, Gen. Svobody 68, Šumperk www.pontis.cz 
 tel.: 583 550 239, 777 716 034 e-mail: denni.stacionar@pontis.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-19:00 cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 
adresa: Denní stacionář MATÝSEK, Bohdíkovská 24, Šumperk   www.pontis.cz 
 tel.: 583 550 239, 777 716 034 e-mail: denni.stacionar@pontis.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30 cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
– cílem sociálně aktivizačních služeb je prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a osob se zdravotním 

postižením, předcházet sociálnímu vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením, znovu zapojit seniory 
a osoby se zdravotním postižením do společenského a kulturního života společnosti, podpořit přirozené 
společenské vztahy. 



"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
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adresa: Gen. Svobody 2800/68, Šumperk www.pontis.cz 
 tel.: 583 211 766 

606 756 770 
e-mail: jelinkova.dagmar@pontis.cz 

provozní doba: po, čt: 7:30–17:00  
 út, st: 7:30–15:30  
 pá: 7:30–15:00 cena: dle aktuálního ceníku bezbariérovost: ANO 

¾ Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) 

Odborné sociální poradenství (Sociální poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek)  
– cílem služby je zprostředkovat co největšímu počtu osob se zrakovým postižením (případně jejich rodinným 

příslušníkům a osobám blízkým), které se dostaly do nepříznivé životní situace nebo jsou takovou situací ohroženi, 
dostupné, bezplatné, nezávislé, nestranné, kvalifikované  a diskrétní informace, rady a případnou další podporu  
a pomoc. V rámci sociální poradny se snažíme zprostředkovat zrakově postiženým klientům informace, které jim 
mohou pomoci při prosazování jejich oprávněných zájmů, práv a potřeb.  Klademe důraz na vhodné formy pomoci 
dle individuálních potřeb klientů a plně respektujeme rozhodnutí, jak danou situaci chtějí řešit. 

adresa: 8. května 444/22, Šumperk  www.sons.cz 
 tel.: 583 217 105 e-mail: jandrtova@sons.cz 
provozní doba: po: 9:00-12:00 12:30-16:00 (pro objednané) 
 st: 9:00-12:00 pro objednané 12:30-16:00 
 čt: 9:00-12:00 pro objednané cena: zdarma bezbariérovost: NE 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
– cílem služby je vytvářet prostor pro smysluplné trávení volného času, získávání nových zkušeností, dovedností i 

znalostí a v neposlední řadě získávání, obnovování a udržení sociálních kontaktů. Aktivity jsou přizpůsobeny 
potřebám osob se zrakovým postižením. Organizujeme například jazykové kurzy, tyflodílny, relaxační kurzy, 
kluby a kroužky, sportovní aktivity, rekondiční a rehabilitační pobyty. Při veškerých činnostech pomáhají lidem se 
zrakovým handicapem dobrovolníci, kteří však respektují individuální potřeby jednotlivých klientů. 

adresa: 8. května 444/22, Šumperk  www.sons.cz 
 tel.: 583 217 105 e-mail: jandrtova@sons.cz 
provozní doba: po:  12:30-16:00   
 út: 8:00-12:00 12:30-16:00   
 čt: 8:00-12:00    
 pá: 9:00-12:00  cena: zdarma bezbariérovost: NE 

¾ Sociální služby Šumperk, p.o. 

Chráněné bydlení  
– pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty nad 50 let věku, se 

sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním. 
adresa: Vančurova 808/37, Šumperk www.socsluzby.cz 
 tel.: 583 313 530 e-mail: ppdsumperk@tiscali.cz 
provozní doba: nepřetržitě cena: dle aktuálního ceníku služeb 

Pečovatelská služba 
– posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým lidem s chronickým onemocněním nebo 

tělesným postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si tito lidé vzhledem ke svému věku nebo 
zdravotnímu stavu nemohou zabezpečit sami, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí,  
žít plnohodnotný život, popřípadě jim pomoci k návratu do běžného života. 

adresa: Kozinova 22/4, Šumperk  www.socsluzby.cz 
 tel.: 583 213 734 e-mail: sps.spk@cbox.cz 
provozní doba: po-pá: 7:00-15:30    
 so, ne: 9:00-12:00  cena: dle aktuálního ceníku služeb 

¾ Šumperská nemocnice, a.s. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
– služba je určena klientům, kteří nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. S ohledem na 

zdravotní stav proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je 
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo je zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových 
sociálních služeb. 

adresa: Nerudova 640/41, Šumperk nemocnicesumperk.agel.cz 
 tel.: 583 335 003 e-mail: eva.pavelkova@sun.agel.cz 
provozní doba: nepřetržitě cena: dle aktuálního ceníku  bezbariérovost: ANO 
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NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY poskytované ve městě Šumperku pro cílovou skupinu Senioři  

¾ Agentura domácí péče Victoria 
Cílem služby je udržení a rozvíjení činnosti domácí ošetřovatelské péče v souladu s novými odbornými postupy  
a rozvíjet své znalosti a zkušenosti. 
Poskytované služby: 
– odborná ošetřovatelská péče při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím prostředí; 
– odborná ošetřovatelská péče při doléčení krátkodobých onemocnění po propuštění z ústavní lůžkové péče 

(pooperační stavy, poúrazové stavy); 
– odborná ošetřovatelská péče v terminálním stadiu života (domácí hospicová péče); 
– edukace rodinných příslušníků; 
– zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
adresa: Nerudova 640/41, 78701 Šumperk www.victoriahc.eu 
telefon: 739 887 145 e-mail: kolegarova.vera@seznam.cz 

¾ Bezpečný Šumperk, o.s. 
– 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 www.bezpecnysumperk.cz 
telefon: 602 794 666 e-mail: info@bezpecnysumperk.cz 

¾ Centrum pro rodinu Šumperk, o.s. 
– 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 www.cprsumperk.estranky.cz 
 kontaktní kancelář: Kostelní náměstí 4, Šumperk 
telefon: 731 402 395 e-mail: cprsumperk@ado.cz 
provozní doba: st: 9:30–11:30 v kontaktní místnosti, dále po domluvě 

¾ Charita Šumperk  
– Charitní ošetřovatelská služba – ošetřovatelská služba je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé  

i dlouhodobé klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti.  
Je poskytována registrovanými zdravotními sestrami. Služba je poskytována na základě indikace (poukaz na 
péči) praktického lékaře nebo nemocnice. 

– Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – možnost pronájmu zdravotních, kompenzačních  
a rehabilitačních pomůcek 

– Duchovní služby – pastorační asistentka, která pomáhá uživatelům a jejich rodinám v různých životních 
situacích, poskytuje jim podporu, navštěvuje je v nemocnici apod. 

adresa: Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk  www.sumperk.charita.cz 
telefon: 583 216 747 e-mail: vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz 

¾ Pontis Šumperk, o.p.s. 
– Kavárnička „nejen“ pro seniory – nabízí posezení v příjemném nekuřáckém prostředí s bezbariérovým 

přístupem a možností občerstvení. Celková kapacita je 35 míst k sezení. K dispozici je TV, video, CD 
přehrávač, počítačové pracoviště s přístupem k internetu. Zařízení je plně bezbariérové, má vybavenou 
kuchyňku, zázemí pro obsluhu, venkovní terasu, bezbariérové toalety. Kavárničku je možné využívat i pro 
přednášky, besedy či rodinné oslavy a jiná společenská setkání. 

– Klubu důchodců – Volnočasové, vzdělávací, aktivizační a zájmové akce pořádané klubem. Jedná se o besedy 
a přednášky, výlety, zájezdy. Klub také nabízí svým členům možnost posezení při drobném občerstvení  
či stolních hrách v klubových prostorách. Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva Klubu duchodců, 
volená členy klubu. Schází se 1× měsíčně, vždy první středu v měsíci a aktivity organizuje podle přání  
a požadavků členů klubu. 

– Volnočasové aktivity pro seniory – široké spektrum aktivizačních programů. Osoby seniorského věku  
si mohou podle svého přání vybrat některou z nabídky kurzů (cvičení s FLEXI–BARY, jóga, chuej–čchun–
kung, harmonizační cvičení aj.). Aktivizační programy nabízejí smysluplně strávený čas, umožňují kontakt  
s lidmi, mohou zvýšit fyzickou kondici, utužit zdraví, protáhnout tělo a hlavně přinášejí potěšení. 

adresa: Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk www.sumperk.charita.cz 
telefon: 583 211 766  e-mail: pontis@pontis.cz 
 




