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V kině Oko 
se opraví kotelna 
a vzduchotechnika

Šumperská radnice 
pronajme hned 
tři obecní byty2 4, 8 5

Chcete pomáhat v nouzové 
situaci? Absolvujte 
zajímavý výcvik 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí

Již tradičně ožije v polovině srpna 
město Šumperk folklorem. Jeho ulice-
mi budou kromě češtiny a slovenštiny 
znít i španělština, korejština, hebrej-
ština, čínština, rumunština, ruština, 
gruzínština a němčina. Více než dvě 
desítky souborů se představí na čtyřia-
dvacátém ročníku prestižního Meziná-
rodního folklorního festivalu. Chybět 
mezi nimi nebudou ani dechová hud-
ba a cimbálovka, svoji kulturu, zvyky 
a tradice lidem přiblíží na pět set pade-
sát tanečníků, zpěváků a muzikantů. 

Jedna z nejznámějších folklorních 
přehlídek v republice letos proběhne od 
středy 13. do pondělí 18. srpna. „Pro-
střednictvím lidových písní, hudby, tanců 
a lidových her si tímto způsobem připo-
mínáme zvyky a obyčeje svých předků. 
A u zahraničních souborů se snažíme, 
aby lidé poznali jednotlivé země jinak, než 
je vidí například v televizi,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení přá-
tel folkloru Severní Hané. To spolu s měs-
tem Šumperkem, Folklorním sdružením 
České republiky a s pomocí postřelmov-
ské Markovice a šumperských Seniorů 
Mezinárodní folklorní festival pořádá.

Organizátoři měli letos opět z čeho 
vybírat. „Přihlásilo se nám dvaaosmde-
sát souborů ze zahraničí a řada souborů 
z tuzemska. Výběr tak opět nebyl vůbec 
jednoduchý,“ podotýká Drtilová. Na pěší 
zóně, v parku „U sovy“ a na pódiu v Pav-
línině dvoře tak budou moci diváci obdi-
vovat soubory z Mexika, Gruzie, Izraele, 
Jižní Koreji, Tchaj-Wanu, Rumunska, 
Ruska, Německa a Slovenska. Z českých 
a moravských souborů se představí vno-
rovský Spinek, Suzsané z Horní Suché, 
Mionší z Dolní Lomné, Slovácký krú-
žek Šardičan a mužská pěvecká skupina 
Mužáci ze Šardic, přerovská Rabussa, 
Kelt Grass Band ze Stránského, Cimbá-
lová muzika Matěje Kůrečky ze Starého 
Poddvorova, mužská pěvecká skupina 
zábřežského Řádu Svatého Huberta, do-
mácí Senioři a Cimbálová muzika Zbyň-
ka Hrdličky, postřelmovská Markovice 
a Markovička. 

„Z výčtu je patrné, že se bude 
opravdu na co dívat. Já osobně se tě-
ším zejména na naše tuzemské soubo-
ry, například na Spinek z Vnorov, děti 
i muziku ze Starého Poddvorova, šar-
dické Mužáky. Prostě mám velice ráda 
český a moravský folklor, všechny ty, 
kteří uchovávají krásy lidové tvoři-
vosti pro příští generace,“ prozrazuje 
ředitelka festivalu a upozorňuje, že 
jednotlivá vystoupení budou probí-
hat pod širým nebem na malé scéně 
„U sovy“, dějištěm hlavních pořadů 
a sobotní veselice pak bude velká scé-
na v Pavlínině dvoře. „Vstupné ve výši 
sto a šedesát korun lidé zaplatí pouze 

na hlavní pořady v Pavlínině dvoře,“ 
zdůrazňuje Drtilová.

Chybět nebude ani tradiční soutěž, 
v níž diváci vyberou nejsympatičtější 
soubor, a to prostřednictvím lahví se 
jmény souborů. Svého favorita budou 
moci ohodnotit � nanční částkou dle 
vlastního uvážení. „Zvláštní cenu udělí 
souboru, který nejvíce pochopil smysl 
festivalových tradic, i pořadatelé. Vý-
sledky obou soutěží vyhlásíme v neděli 
a vybrané peníze předáme stejně jako 
loni místnímu dětskému domovu,“ 
připomíná pravidla ředitelka festivalu 
a dodává, že stejně jako v uplynulých 
ročnících i letos se zahraniční soubory 
představí divákům nejen v Šumperku, 
ale i v Jeseníku, v hotelu Dlouhé Stráně 
v Koutech nad Desnou, v Loučné nad 
Desnou, ve Velkých Losinách, v Po-
střelmově, v Rapotíně a v Libině. 

Úvod festivalu pat í 
dožínkám, p edcházet jim 
bude sout ž o nejchutn jší 

kotlíkový guláš
Vlastní srpnový folklorní maraton 

odstartují ve středu 13. srpna v 15 ho-
din na malé scéně „U sovy“ dětské 
zahraniční a místní folklorní soubo-
ry, v 17 hodin se pak dostane ke slovu 
Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky. 
Čtvrtek 14. srpna se již tradičně ponese 
v duchu oblastních dožínek. Těm bude, 
stejně jako loni, předcházet soutěž 
o nejchutnější kotlíkový guláš. 
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Tip na výlet: 
Proti proudu eky Moravy

Lehká trasa o délce 52 kilometry za-
číná a končí v Šumperku, vede po zna-
čených cyklotrasách i po silnicích. Je 
tedy vhodná i pro silniční kola. Pro� l je 
rovinatý s jedním dlouhým stoupáním 
za Hanušovicemi.

Vyrazíme od vlakového nádraží 
směrem na Jeseník, na první světelné 
křižovatce odbočíme vpravo a na kři-
žovatce za Aquacentrem Benátky se 
dáme doleva. Po 400 metrech přejíždí-
me mostek, za nímž zahneme doprava 
na cyklotrasu č. 6114 okolo rybníků do 
Třemešku a dál přes Dolní Studénky 
do Sudkova. Zde se napojíme na Mo-
ravskou cyklotrasu č. 51 a jedeme po ní 
vpravo do Bludova. 

Obcí projedeme v přímém směru na 
Bohutín a pokračujeme souběžně se že-
lezniční tratí do Bartoňova, kde se po-
prvé setkáváme s řekou Moravou. Proti 
jejímu proudu jedeme přes Rudu nad 
Moravou s renesančním zámečkem a ba-
rokní sýpkou a Bohdíkov, v jehož okolí 
je několik vápencových lomů s nepří-
stupnými jeskyněmi, do Hanušovic. Zde 
opustíme na křižovatce za pivovarem 
Holba jak řeku Moravu, tak i cyklotra-
su č. 51. Silnice č. 446 nás vede vpravo 
do Kopřivné, na jejímž konci odbočíme 
vlevo ve směru Rejchartice a v nezales-
něném sedle nad Kopřivnou dosáhneme 
nejvyššího bodu celého okruhu (650 m 
n.m.). Odměnou za předchozí námahu 
je dlouhý sjezd do Rapotína. Zde na kři-
žovatce s hlavní silnicí zatočíme doprava 
přes mostek, hned za ním se dáme dole-
va a napojíme se na cyklostezku č. 6114, 
která nás vede zpět do Šumperka. Při 
průjezdu Rapotínem si můžeme udě-
lat zastávku ve zdejším Zemědělském 
skanzenu, případně navštívit i Muzeum 
silnic ve Vikýřovicích. 
 Zdroj: Cykloprůvodce Česká republika

Zámek v Třemešku.  Foto: -zk-
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Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší zejména vystoupení souborů 
z „exotických“ zemí. Letos nebude chybět Gruzie.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Klášterní hudební slavnosti? 
Mimořádně úspěšné

Jako mimořádně úspěšný hodnotí 
letošní ročník festivalu Klášterní hu-
dební slavnosti jeho zakladatel Roman 
Janků z Agentury J+D. Projekt, který 
se již stal neodmyslitelnou součástí 
letní sezony v Šumperku, probíhal od  
28. června do 14. července a hudby-
milovné veřejnosti nabídl deset kon-
certů v osmi městech a obcích nejen 
Olomouckého, ale také Pardubického 
a Moravskoslezského kraje. 

„Zájem o vstupenky předčil naše oče-
kávání. Všechny koncerty byly téměř 
vyprodány, takže jsme navyšovali kapa-
citu sálů, abychom uspokojili všechny 
zájemce. Ne vždy se to ale dalo zvlád-

nout,“ uvedl intendant festivalu Roman 
Janků. Jen na tři koncerty, jejichž dějiš-
těm byl šumperský klášterní kostel, při-
šlo šest set sedmdesát posluchačů a také 
ostatní koncerty v dalších místech za-
znamenaly mimořádnou návštěvnost. 
Největší zájem přitom byl o koncerty 
patronky festivalu Gabriely Deme-
terové. „Ale také zahajovací koncert 
originálního souboru Clarinet Factory 
nás překvapil výbornou návštěvností, 
v Bludově, kde vystoupily herečka Valé-
rie Zavadská a flétnistka Lenka Kozder-
ková v komponovaném pořadu Básně 
s flétnou, jsme pak všechny zájemce ani 
neuspokojili a museli je poslat domů. 

Jsem přesvědčen, že naše úsilí se vy-
plácí, lidé mají o festival v létě zájem 
a myslím, že jako kulturní nabídka pro 
první polovinu července je festival v re-
gionu ojedinělý,“ podotkl Janků. Ten již 
připravuje podzimní cyklus koncertů 
Klasika Viva. „V září se mohou lidé těšit 
na koncert klavíristky lotyšského půvo-
du Iriny Kondratěnko, v říjnu proběhne 
tradiční koncert Moravské filharmonie 
Olomouc, v listopadu vystoupí v Šum-
perku Škampovo kvarteto a na prosinec 
chystáme vánoční koncert ukrajinské 
sopranistky, sólistky Národního divadla 
v Praze Mariny Vyskvorkiny,“ prozradil 
závěrem Roman Janků. -zk-

Závěrečný koncert osmého ročníku Klášterních hudebních slavností hostil klášterní kostel. Vystoupil zde Ensemble 18+ 
a spolu s Kühnovým smíšeným sborem přednesl skladby Stabat Mater a Gloria Antonia Vivaldiho.  Foto: P. Kvapil

Historickou nefunkční kašnu nahradí 
její replika.    Strana 2

Autobusové nádraží projde v nejbliž-
ších letech rekonstrukcí.    Strany 3, 5

Děti se mohou zapojit do prázdnino-
vé soutěže Malujeme Evropu s Igráč-
kem.    Strana 4
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Další opravy čekají kino Oko, odstartovat by měly 
v září. Letos je přitom místní radnice připravena in-
vestovat do jediného šumperského biografu více než 
3,4 milionu korun. Další finance patrně uvolní příští 
rok, kdy se počítá s rekonstrukcí fasády.

„Letos v září je naplánována rekonstrukce kotelny 
a vzduchotechniky. Vše by mělo proběhnout za pro-
vozu kina bez omezení promítání,“ uvedl ředitel šum-
perského kina Oko Kamil Navrátil. Vzápětí prozradil, 
že opravit by se měla i samotná střecha. „Z důvodu 
snižování nákladů na provoz bychom chtěli mít do 
konce roku zateplený strop kinosálu. Kromě ekono-
mičtějšího provozu tak divákům poskytneme lepší 
tepelný komfort v sále,“ zdůraznil ředitel a dodal, že 
se ještě letos počítá s opravou atiky nad průčelím bu-
dovy kina, včetně klempířských prvků. 

V následujícím roce by pak měla přijít na řadu 
nová fasáda. Interiér kina se přitom podařilo obnovit 
již před několika lety, stejně jako pořízení moderních 
technologií. -zk-

Také letos se bude během srpnového Mezinárod-
ního folklorního festivalu linout ze Sadů 1. máje ne-
zaměnitelná vůně guláše. Organizátoři loňské soutěže 
o nejchutnější kotlíkový guláš se letos rozhodli uspo-
řádat její druhý ročník. Novinkou je, že příležitost 
ukázat svůj kuchařský um budou mít i zájemci z řad 
veřejnosti. Stačí se jen včas zaregistrovat.

„Pro velký zájem veřejnosti chceme dát letos mož-
nost zasoutěžit si všem amatérským kuchařům, kteří 
se vaření guláše věnují nebo chtějí věnovat. Podmín-
kou je vlastní kotlík na vaření o obsahu minimálně 
patnáct litrů a včasná registrace ve Vile Doris, v jejímž 

areálu celá soutěž proběhne,“ říká šumperský radní 
Jiří Gonda, který nad akcí převzal záštitu. Soutěž bude 
probíhat ve čtvrtek 14. srpna od rána a nejchutnější 
kotlíkové guláše opět vybere odborná porota. Sou-
těžní řád je přitom k dispozici ve Vile Doris. „Pokud 
se chcete blýsknout svým excelentním kuchařským 
uměním nebo reprezentovat sebe či svou firmu, ne-
váhejte a kontaktujte pořadatele. Počet míst je omezen 
kapacitou areálu,“ zdůrazňuje Gonda, kterého mohou 
zájemci o účast v soutěži kontaktovat telefonicky na 
čísle 602 552 825 nebo e-mailem na adrese jirigonda@
gmail.com. -zk-

V kině Oko se opraví kotelna a vzduchotechnika

Chcete soutěžit ve vaření kotlíkového guláše?
Zaregistrujte se ve Vile Doris

      Knihovna Sever 
se otevře v září

Knihovna Sever v Temenické ulici je od polo-
viny června uzavřena. Důvodem je rekonstrukce 
objektu společenského střediska Sever, v němž se 
nachází. Čtenáři, kteří na Sever docházejí, mohou 
do konce srpna vracet i půjčovat si knihy v hlavní 
budově knihovny v ulici 17. listopadu, 6, prodlou-
žení pak lze vyřídit na tel.č. 583 283 138. Opět fun-
govat v původních prostorách na „Severce“ bude 
knihovna od září. -zk-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, pokračují i o prázdninách. Na 
programu jsou vždy první středu v měsíci v době 
od 8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobotu v měsíci od 
8.30 do 10 hodin. 

V pátek 1. srpna se bude besedovat na téma cvi-
čení civilní ochrany v obci Vikýřovice. V sobotu  
2. srpna bude řeč o „kotlíkovém guláši“ a folklor-
ním festivalu a ve středu 6. srpna se bude hovořit 
o již zmíněném Mezinárodním folklorním festi-
valu, který v Šumperku odstartuje 13. srpna. Bližší 
informace lze nalézt na www.sumperk.cz.  -zk-

      Farmáři nabídnou 
své produkty 1. srpna

Již popáté budou mít Šumperané a lidé z okolí 
možnost nakupovat potraviny a další produkty pří-
mo od výrobců. V pátek 1. srpna obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které připravila místní 
Okresní Agrární komora ve spolupráci s městem, 
si budou moci příchozí nakoupit od osmé ranní do 
čtvrté odpolední. Zájemci o prodej na farmářských 
trzích mohou získat informace na adrese www.far-
marsketrhysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k účasti na šumperských trzích. Přihlásit se 
lze i telefonicky na čísle 724 734 693 nebo e-mailem 
zaslaným na adresu oaksumperk@email.cz. -zk-

    Klášterní kostel
 je o prázdninách otevřen

Kostel Zvěstování Panny Marie, jenž byl původ-
ně součástí dominikánského klášterního komplexu 
a nyní je dějištěm řady koncertů a jiných kulturních 
událostí, je až do neděle 31. srpna denně přístup-
ný návštěvníkům i Šumperanům. Zavítat do něj  
mohou v době od 9 do 15 hodin. Vstupné je dob-
rovolné a výtěžek bude použit na případné další 
restaurátorské práce na hodnotném barokním mo-
biliáři kostela.

Během prázdnin navíc je možné v kostele zhléd-
nout výstavu mapující život židovských osobností 
ze Šumperska. Výstava nazvaná „Obyčejní lidé 
v neobyčejných časech“ potrvá do 25. srpna. Více 
informací o kostele lze najít na www.sumperk.cz  
v sekci Turista, odkazu Atraktivity města. -red-

Letos chce město investovat do oprav v kině Oko 
více než 3,4 milionu korun.  Foto: -zk-

Město Šumperk, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce

ředitele/ky Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9

Požadavky: odborná kvalifikace a související podmínky pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění * 4 roky praxe (dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) * znalost školské legislativy a problematiky 
řízení středisek volného času * plná způsobilost k právním úkonům * občanská a morální bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 

* organizační a řídicí schopnosti

Náležitosti konkurzního řízení:  přihláška ke konkurznímu řízení * úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším vzdělání * doklad o celkovém průběhu 
zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený 
datem a podpisem uchazeče) * strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) * výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání * čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve 
znění pozdějších předpisů - tento doklad předkládají pouze uchazeči s datem narození před 1.12. 1971 * lékařské potvrzení 
o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školského zařízení (ne starší 2 měsíců) * koncepce rozvoje školského zařízení v rozsahu 
maximálně 3 stran strojopisu formátu A4 (opatřená datem a podpisem uchazeče) * písemný souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2014

Termín podání přihlášek: do 25. srpna 2014

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk nebo osobně doručte 
do podatelny Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 nejpozději do uzávěrky dne 25.8. 2014 do 16:30 hodin (o datu podání 
rozhoduje podací razítko podatelny MěÚ).   Zalepenou obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT - KONKURZ SVČ a ZpDVPP 
Doris ŠUMPERK“. Na obálku je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého bydliště.
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Historickou kašnu nahradí její replika Rada přijala rezignaci 
ředitele SVČ Doris
24. června vzala Rada města na vědomí vzdání se 

funkce ředitele Střediska volného času a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 
Šumperk Jaroslava Ondráčka. Jeho odstoupení před-
cházela závažná zjištění z vykonané veřejnosprávní 
kontroly z města, která proběhla v období od listo-
padu 2013 do ledna 2014, a jež odhalila závažná po-
chybení zejména v oblasti účetnictví, kdy organizace 
neúčtovala o skutečnostech v časové a věcné souvis-
losti bez ohledu na jejich zaplacení, čímž byl výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace města za rok 
2013 zásadním způsobem zkreslen.

Organizaci byl dán prostor na odstranění zjištěných 
nedostatků tak, aby mohla být na dubnovém zasedá-
ní Rady města schválena účetní závěrka organizace.  
Bohužel se tak nestalo, Rada města 10. dubna 2014 ne-
schválila účetní závěrku organizace za rok 2013 a ulo-
žila organizaci opět odstranit zjištěné vady za účetní 
období roku 2013 a prokazatelně doložit, že došlo k je-
jich nápravě takovým způsobem, aby mohlo dojít k do-
datečnému schválení účetní závěrky organizace. Bylo 
však zjištěno, že nápravy nedostatků nebyly dostatečně 
podloženy a provedeny, takže 19. června 2014 Rada 
města potvrdila svým usnesením definitivní neschvá-
lení účetní závěrky organizace za rok 2013. Závěry ve-
řejnosprávní kontroly byly potvrzeny nezávislou účetní 
poradkyní a následně i renomovanou účetní firmou. 

 O. Hajduková, tisková mluvčí 

Replika původní nefunkční kašny, do níž se vrátí 
voda, ozdobí šumperské Jiráskovy sady. Zrestauro-
vání značně zdevastované fontány by bylo finančně 
náročné, městští radní tak před časem rozhodli, že se 
zhotoví její kopie. Do realizace se již pustili otec a syn 
Polianovi z Olomouce. Ti byli vybráni ze tří oslove-
ných firem ve veřejné soutěži, kterou radnice vyhlási-
la. Obnova kašny přijde na 1,06 milionu korun.

Jednou z možností bylo původní kašnu opravit, ta 
by ale i poté zůstala nefunkční. Se zhotovením repliky 
souhlasili rovněž památkáři, obnova památkově chrá-
něného vodního prvku tak navazuje na probíhající 
revitalizaci Jiráskových sadů a přilehlého okolí, tedy 
ulic Kozinovy, Terezínské a Puškinovy. V jejím rám-
ci se v Jiráskových sadech obnoví veřejné osvětlení 
a mobiliář. Samostatnou kapitolou je vybudování sítě 
cest v parku. „Výběrové řízení na zhotovitele centrál-
ního dlážděného chodníku a doplňkových mlatových 
chodníků právě probíhá,“ uvedla vedoucí odboru 
rozvoje města, územního plánování a investic Irena 
Bittnerová. Vzápětí upřesnila, že vlastní „těleso“ kaš-
ny zhotoví Milan a Václav Polianovi do konce září. 
Město poté musí vybudovat přívod vody. „Se zpro-
vozněním kašny počítáme příští rok v květnu,“ pro-
zradila Bittnerová a dodala, že se zásadními zásahy do 
zeleně v parku se nepočítá.

Milan Polián je známým sochařem a restauráto-
rem. Vystudoval brněnskou uměleckou průmyslovku, 
připomeňme jeho památník obětem I. a II. světové 
války na Ústředním hřbitově v Olomouci, vstupní 

mříž barokní kaple v Sobíškách u Přerova, nosný 
fundament pro barokní kříž v Bouzově nebo vstupní 
mříž starožitnictví Eden. Jeho syn Václav se patřičně 
„potatil“. Před sedmi lety absolvoval Střední průmys-
lovou školu sochařskou v Hořicích a má za sebou ně-
kolik kolektivních výstav.

Jiráskovy sady byly založeny na konci 19. století na 
místě zrušeného hřbitova, původně nesly název Hřbi-
tovní park. Později byly přejmenovány na Schillerův 
park. Poslední rekonstrukční práce se zde provádě-
ly v roce 1978. V sadech roste množství kvalitních 
a vzácných dřevin. Nejmohutnějším stromem je jí-
rovec, jehož obvod kmene dosahuje čtyř set dvaceti 
centimetrů. -zk-

Proměnou projde šumperské autobusové nádra-
ží. Místní radnice, jež pozemky v této lokalitě vlast-
ní, se dohodla s provozovatelem nádraží, kterým je 
ČSAD Ostrava, na modernizaci celého areálu. Ta by 
měla proběhnout v nejbližších třech letech. A pozor-
nost směřují architekti rovněž na prostor takzvaného 
nádražního dvora při Jesenické ulici v sousedství vla-
kového nádraží. Město totiž jedná s Českými drahami 
o odkupu všech budov a pozemků, které se pod nimi 
nacházejí. Zaplatí za ně 7,83 milionu korun. Již loni 
přitom zastupitelé schválili odkoupení pozemků pod 
zpevněnými plochami a rampou, jež jsou v areálu, za 
2,9 milionu korun. Celkem tak přijde místní radnici 
zmíněná lokalita na necelých jedenáct milionů.

„Územím v okolí autobusového a vlakového nádra-
ží, které je pro nás strategickým místem, se zabýváme 
delší dobu. Původní představa byla taková, že by se 
vedle vlakového nádraží přesunulo autobusové ná-
draží a prostor toho původního by se dal zajímavým 
způsobem řešit. Vyhledávací studii v tomto duchu 
zpracovala společnost Knesl + Kynčl architekti, ČSAD 
Ostrava ale trvala na zachování současného umístění,“ 
uvedl šumperský místostarosta Petr Suchomel. Již na 
červnovém zasedání šumperského zastupitelstva před-
stavil stávající provozovatel nádraží návrh studie, jak 
by mohl celý areál po rekonstrukci vypadat.

„Po analýzách jsme dospěli k názoru, že poloha 
stávajícího nádraží je ve vztahu k centru města a vla-

kovému nádraží zcela vyhovující a že nádraží funguje 
dobře. Problémem je jeho nepříliš důstojný stav,“ řekl 
autor studie, architekt David Průša z ostravsko-brněn-
ské společnosti Platforma Architekti. Ten se musel 
mimo jiné vypořádat s požadavkem doplnit ve špičce 
kapacitně počet autobusů. „Snažili jsme se využít stáva-
jících nástupišť, ponechat je a zmodernizovat tak, aby 
umožňovala velmi jednoduchou orientaci,“ podotkl 
architekt, který původně zamýšlel, že zachová i samot-
nou správní budovu. „Po úvahách jsme ale zjistili, že 
jak z urbanistického, tak z technického hlediska není 
stávající budova přijatelná a rozhodli jsme se postavit 
objekt nový, který celý prostor zkultivuje a navíc vyjde 
levněji,“ zdůraznil Průša, který navrhuje umístit novou 
správní budovu do míst, kde dnes parkují odstavené 
autobusy, tedy při Jesenické ulici.  Pokr. na str. 5

Nejprve musejí restaurátoři původní kašnu odstra-
nit, teprve pak zhotoví její kopii.                  Foto: -pk-

Nová správní budova by mohla autobusové nádraží ozvláštnit zejména v noci.  Studie: Platforma Architekti

Takto by v budoucnu mohlo vypadat šumperské au-
tobusové nádraží.  Studie: Platforma Architekti

Autobusové nádraží projde rekonstrukcí, 
prostor naproti čeká změna
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Člověku člověkem je název výcviku, 
který již druhým rokem zprostředko-
vává Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické. Nejde v žádném případě 
o nějaké „misijní lanaření“, cílem je po-
moci těm, kteří se nacházejí v kritické či 
nouzové situaci. Celý projekt tvoří čtyři 
víkendy, během nichž si jejich účastníci 
osvojí techniky, jak pomoci lidem, jež 
se ocitli v jakékoliv krizové situaci.

„Jde o životní tragédie, jako jsou 
vážná nemoc, smrt dítěte nebo blíz-
kého člověka, rozvod a podobně. Ne-
týká se to jen jednotlivců, ale i rodiny, 
společenství, města - třeba když někdo 
vyhoří nebo nastanou povodně,“ říká  
farářka Českobratrské církve evange-
lické Hana Ducho. Z absolventů vý-
cviku se ale podle ní v žádném případě 
nestávají psychologové ani záchranáři. 
„Jde o to osvojit si jemnost, jak v dané 
situaci účinně reagovat, jak s člověkem 
mluvit a „zacházet“. Důležité je nedávat 
nevyžádané rady, ale člověka doprová-
zet,“ zdůrazňuje Ducho, která loni zmí-
něný výcvik absolvovala. „Velkou část 
jsme se věnovali tomu, jak člověk v kri-
zi vůbec funguje. Hodně jsme praco-
vali s konceptem terapeutky Elizabeth 
Kübler-Rossové. Přitom si každý mohl 
uvědomit, jak se v  krizi chová. Jaké to 

je, když je zle mně a o jakou konkrétní 
pomoc stojím, o jakou nikoli, co přesně 
potřebuji,“ podotkla farářka. 

Jedno ze sezení je věnováno i tomu, 
jak pomáhat dětem a komunikovat 
s nimi. „Při pomáhání druhým je velmi 
důležité rozpoznat, kde jsou mé hrani-
ce a kde už pomáhat druhým nemůžu, 
protože mi docházejí síly a začíná mě 
to „spalovat“. To je jedno ze zásadních 
pravidel,“ připomíná Ducho.

Akce je zajímavá tím, že se během 
ní nesedí a neposlouchá, nedělají se 
zápisky. Jde opravdu o výcvik. Pracuje 
se ve skupinách, vytvářejí se modelové 
situace, ve kterých si účastníci vyzkou-
šejí, jak pomáhat. „Ve skupině se zpra-
cuje nějaké téma, jež se pak společně 
prezentuje. K dispozici každý dostane 
stručné, výstižné a vizuálně velmi dob-
ře zpracované materiály, takže se k na-
bytým zkušenostem lze později vracet,“ 
podotýká Hana Ducho. 

Vše podle ní stojí a padá na lekto-
rech. Těmi jsou zkušený Vítězslav Vurst, 
který třináct let působil jako předseda 
správní rady nadace ADRA a jenž po-
máhal založit v republice krizovou in-
tervenci. Je rovněž předsedou Asociace 
nemocničních kaplanů a duchovním 
Církve adventistů sedmého dne. „Se 

Slávkem Vurstem jsem se seznámila 
v době, kdy mu zemřela maminka a on 
chtěl domluvit pohřeb v zábřežské far-
nosti, kterou jsem tehdy měla na sta-
rost. V podstatě jsme se k sobě dostali 
prostřednictvím krizové situace. Poté 
mi pan Vurst nabídl spolupráci a já bez 
váhání kývla,“ prozrazuje farářka. Vzá-

pětí dodává, že Vurst vede výcvik s kla-
denskou psycholožkou Evou Bieder-
mannovou, která působila jako hlavní 
psycholožka a metodička na Minister-
stvu spravedlnosti a poslední čtyři roky 
je krajskou psycholožkou v Hasičském 
záchranném sboru Středočeského kra-
je.  Pokr. na str. 8

Ekonomická fakulta Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ostra-
va vyhlašuje druhé kolo přijímacího 
řízení do bakalářských studijních pro-
gramů pro akademický rok 2014/2015. 
Termín uzávěrky přihlášek je 29. srp-
na 2014. Přihlášky lze podat na detašo-
vané pracoviště v Šumperku. 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostra-
va otevřela své detašované pracoviště 
v Šumperku poprvé ve školním ro- 

ce 2006/2007. Studium probíhá v akre-
ditovaném bakalářském studijním pro-
gramu Hospodářská politika a správa,  
studijní obor Veřejná ekonomika a sprá-
va, v kombinované formě. V současné 
době navštěvuje bakalářská studia sto 
jeden student. Pracoviště Ekonomické 
fakulty je umístěno v objektu Obchodní 
akademie, jež sídlí na Hlavní třídě 31. 
Více podrobností naleznete na ttp://
www.ekf.vsb.cz/cs/index.html. -red-

Velkou letní výstavu v Galerii Šum-
perska nazvanou Fenomén Igráček oži-
vuje a zpestřuje prázdninová výtvarná 
soutěž Malujeme Evropu s Igráčkem. 
Připravilo ji místní Informační cent-
rum a určena je dětem a mládeži do 
osmnácti let.

„Stačí jen navštívit Informační cent-
rum v Šumperku a vyzvednout si výkres, 
na který soutěžící namaluje vlastní po-
stavičku Igráčka na některém zajímavém 
místě v Evropské unii nebo u některého 
ze symbolů evropské osmadvacítky, jako 
jsou například „Eiffelovka“, Big Ben, Sta-
roměstský orloj, Petřín, římské koloseum 
a podobně. Ti nejmenší mohou posta-
vičku jen vymalovat,“ říká tisková mluv-

čí šumperského muzea Miluše Berková. 
Vzápětí podotýká, že se soutěží ve třech 
kategoriích, do pěti let, od šesti do dva-
nácti let a od dvanácti do osmnácti let. 
Tvořit přitom mohou soutěžící i doma. 
Důležité je uvést na rub výkresu jmé-
no, adresu, telefon, popřípadě e-mail. 
„Obrázky je možné odevzdat v recepci 
muzea nebo v Informačním centru do  
28. září. Z každé kategorie vybere porota 
pět nejhezčích a nejvtipnějších námětů 
a výherci budou odměněni postavičkou 
Igráčka a jeho hracími kartami,“ prozra-
zuje Berková a dodává, že nejzdařilejší 
obrázky budou po ukončení výstavy 
a soutěže vystaveny v Informačním cen-
tru. -red-

Chcete pomáhat v nouzové situaci? Absolvujte zajímavý výcvik

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

Dětem je určena soutěž 
Malujeme Evropu s Igráčkem

Akce je zajímavá tím, že se během ní nesedí a neposlouchá, nedělají se zápisky. Jde 
opravdu o výcvik.  Foto: -hd-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

na obsazení pracovní pozice

referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních věcí  Městského  úřadu Šumperk

v rámci realizace projektu OPLZZ „Podpora standardizace orgánu sociálně 
právní ochrany na MěÚ Šumperk“

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání sociálně - právního zaměření ve studijním programu sociální práce, 

sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, speciální pedagogika a právo

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně 
- právní ochrany vítána * získána zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské 

oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav  

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum 
a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní 

spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,  v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 30.6. 2015, 10. platová třída dle nařízení vlády  
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném 
znění. Nástup od 1.9. 2014 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.7. 2014. Informace k pozici 
podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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   Pokr. ze str. 3
Jednalo by se o objekt s jednoduchou dispozicí 

a převýšeným parterem, který umožní průhled smě-
rem mezi nástupišti a Jesenickou ulicí. Ta by se podle 
Průši v budoucnu, po vybudování obchvatu Šumperka, 
měla výrazně zklidnit. V prvním patře nové budovy by 
se přitom měly nacházet čekárna, informace, místnost 
pro kola a toalety. Ve druhém pak místnost pro řidiče 
a kancelář firmy Arriva, která sídlí i ve stávající budo-
vě. „Domnívám se, že nádraží by mohlo tuto lokalitu 
velmi ozvláštnit i v noci. Navíc by vzhledem k nové 
poloze správní budovy mohlo ubýt problémů s bezdo-
movci,“ dodal architekt. 

Po odstranění stávající správní budovy by na vzniklé 
ploše měly parkovat odstavené autobusy. V budoucnu 
by však mohly najít částečně „útočiště“ i na pozemcích 
za správní budovou Českých drah, o něž má město 
v současnosti zájem. „Konkrétní řešení přednádraží se 
teprve hledá, my jsme se ho jen lehce dotkli. To vše, 
včetně dopravní situace, bude řešit územní studie, jež 
by měla být hotova do 15. září,“ zdůraznil Průša.

Jaká bude podoba nádražního dvora, jenž sahá od 
pobočky České pošty až k viaduktu, není ještě jisté. Na 
studii pracuje firma Knesl a Kynčl. Zachovaná zůstane 
zcela jistě budova u viaduktu, v níž sídlí Armáda spá-

sy. Rampa by se pak mohla architektonicky zajímavě 
využít. „Kromě jiného by zde mělo vzniknout velké 
parkoviště pro osobní auta v rozsahu asi sto šedesáti 
míst i parkoviště pro zájezdové a případně odstavené 
autobusy ČSAD,“ uvedl místostarosta Suchomel. Ná-
klady na úpravu se podle něj budou zřejmě pohybo-
vat v řádu desítek milionů korun. Předloňská oprava 
přednádraží totiž vyšla na jedenáct milionů, z nichž 
podstatnou část pokryla dotace z evropských fondů. 
Stejným způsobem chce město postupovat i při pláno-
vané rekonstrukci v Jesenické ulici. Z. Kvapilová

Autobusové nádraží projde rekonstrukcí, 
prostor naproti čeká změna

Šumperská radnice pronajme hned tři obecní byty

Stávající autobusové nádraží je v neutěšeném stavu. 
 Foto: -zk-

Nová správní budova je navržena v místech dnešního odstavného parkoviště.  Studie: Platforma Architekti
Výstava je během letních prázdnin přístupná v prv-
ním patře radnice.  Foto: -pk-

Hned tři obecní byty nabízí k proná-
jmu šumperská radnice. První z nich, 
byt č. 9 v domě v Zahradní ulici 33, 
č.p. 2722, se nachází ve 4. nadzem-
ním podlaží a sestává ze tří pokojů, 
kuchyně, předsíně, koupelny a WC. 
Celková plocha činí 66,78 m². Sou-
částí jsou i balkon o ploše 2.87 m² 
a sklep o výměře 2,24 m². Způsob vy-
tápění - ústřední, způsob ohřevu vody 
- ústřední. Měsíční nájemné je 3263 Kč 
+ měsíční nájemné za zařizovací před-
měty asi 150 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vy-
tápění, TUV, vodné/stočné, společná 
elektřina, výtah, STA) na jednu oso-
bu činí 2500 Kč (každá další osoba asi  
600 Kč). Předpokládaný počátek nájmu 
je od 1. října 2014. Zájemci si mohou 
byt prohlédnout v pondělí 4. srpna 
v 15.30 hodin (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen). 

Druhý byt č. 40 v domě v ulici 
Čsl. armády 22, č.p. 445, se nachází  
v 9. nadzemním podlaží a sestává ze tří 
pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny 
a WC. Celková plocha činí 59,90 m². 
Součástí je i sklep o výměře 1,97 m² 
a dva balkony o ploše1 2,53 m². Způ-
sob vytápění - ústřední, způsob ohřevu 
vody - ústřední. Měsíční nájemné je 
3156 Kč + měsíční nájemné za zařizo-
vací předměty asi 150 Kč a měsíční zá-
lohy na služby spojené s užíváním bytu 
(vytápění, TUV, vodné/stočné, společ-
ná elektřina, výtah, STA) na jednu oso-
bu činí 2500 Kč (každá další osoba asi 
600 Kč). Předpokládaný počátek nájmu 
je od 1. října 2014. Zájemci si mohou 
byt prohlédnout ve středu 6. srpna  
v 16 hodin (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen).

Třetí byt č. 6 v domě v Balbínově 
ulici 17, č.p. 878, se nachází ve 3. nad-

zemním podlaží a sestává z jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně, koupel-
ny s WC a spíže. Celková plocha činí 
34,85 m². Součástí je i sklep o výměře 
4,66 m². Způsob vytápění - plynové, 
lokální, způsob ohřevu vody - plynové, 
lokální. Měsíční nájemné je 1876 Kč + 
měsíční nájemné za zařizovací před-
měty asi 236 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vod-
né/stočné, společná elektřina, STA, 
odpadky, komíny) na jednu osobu činí 
350 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu je od  
1. října 2014. Zájemci si mohou byt 
prohlédnout v pondělí 4. srpna v 16 ho- 
din (po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-

právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře  
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasí-
lají, a to nejpozději do středy 13. srpna 
do 16 hodin, a zde také získají zájemci 
bližší informace (Kateřina Bezdíčková, 
telefon 583 388 410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v majetku města 
Šumperka se přitom řídí Opatřením  
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schvá-
lení v Radě města od 8. září. Město 
Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu.

H. Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk

Výstava ukazuje pohled 
budoucích architektů na město

Výstava nazvaná Šumperk pohledem budoucích 
architektů je v těchto týdnech k vidění v prostorách 
šumperské radnice. Studenti Fakulty architektury 
pražského ČVUT na ní představují na dvě desítky 
urbanistických a územních studií vybraných měst-
ských lokalit. Výstava je přístupná v prvním patře 
radnice během letních prázdnin v rámci provozní 
doby úřadu.

Studenti Českého vysokého učení technického Pra-
ha navrhli například nový kulturní dům, knihovnu, 
bytovou zástavbu v centru města nebo jiné řešení 
prostoru před místním Gymnáziem. Všechny studie 
doplňují vizualizace. „Studenti neřešili vlastnictví po-
zemků ani to, zda se už v lokalitách něco staví či už je 
tam naplánováno něco jiného. Jsou to školní práce. 
Mnohdy ale mohou být pro další architekty inspira-
cí,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduko-
vá. Vzápětí dodala, že budoucí architekti si Šumperk 
obhlédli letos v dubnu. Lokality jim pomohli vytipo-
vat pracovníci z odboru rozvoje města. -red-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Děti ze šumperského Dětského do-
mova Pavučinka dostaly během letošní-
ho dětského dne skvělý dárek - dřevěný 
herní prvek do zahrady v ceně padesáti 
tisíc korun. O toto překvapení se zaslou-
žili žáci VOŠ a SPŠ Šumperk, kteří se 
zúčastnili grantového programu vyhlá-
šeného společnostmi ČSOB, a.s., ERA, 
a.s. a Nadací VIA s názvem Pomáhej. 
Cílem programu bylo podpořit aktivity 
mladých lidí do šestadvaceti let věku, 
kteří z vlastní iniciativy vyvíjejí činnost 
ve prospěch svého okolí.

„Oceněný projekt žáků průmyslovky 
byl realizován v několika fázích. Nejdří-
ve žáci uspořádali s dětmi z Pavučinky 
tzv. Týden focení a poté vybrané foto-
grafie vydražili. Nadace VIA získané fi-
nanční prostředky zdvojnásobila,“ uved-
la Marie Johnová, učitelka odborných 
ekonomických předmětů školy. Vzápětí 
dodala, že takto získané prostředky po-
mohly Pavučince vybavit malý fotoate-
liér, v němž se děti za pomoci studentů 
učili fotit a zpracovávat snímky. Poté 
následovalo finálové vyhodnocení or-
ganizátory, kteří ten šumperský zařadili 
mezi tři nejzajímavější projekty s náro-
kem na realizaci dalšího dobročinného 
grantu ve výši padesáti tisíc korun. Stu-
denti vzápětí iniciovali výběr výrobce 
herního prvku a připravili pro děti sadu 
her v něm využitelných. Zbylé peníze 
věnovali na hipoterapii dětí. Slavnostní 
kolaudace proběhla 5. června. „Chceme, 
aby se mladí lidé potkali s dobročinnos-
tí co nejdříve. Myslet na druhé, pomá-
hat jim a dělat něco pro své okolí má být 
běžnou součástí našich životů. A pokud 
tomu náš nový program Pomáhej po-
může, budeme rádi,“ zdůraznil ředitel 
Nadace VIA Jiří Bárta. P. Mareš

 (redakčně upraveno)

V rámci projektu ESF Moderní výu-
ka na SZŠ se 4. června uskutečnila od-
borná exkurze v Ústavu anatomie při 
lékařské fakultě v Olomouci. Exkurze 
se zúčastnilo padesát žáků 1. ročníku 
Střední zdravotnické školy v Šumperku. 
Vzhledem ke kapacitním podmínkám 
učebny Ústavu anatomie a místnosti 
s vystavenými exponáty byli rozděleni 
na dvě skupiny a také obsahová náplň 
exkurze byla rozdělena na dva samo-
statné bloky.

V prvním bloku se studenti seznámili 
s nově vybudovaným ústavem anatomie. 
Nejdříve jim byla v odborné učebně po-

skytnuta poutavá přednáška o anatomii 
člověka se zaměřením na pohybový 
systém, doplněná řadou názorných po-
můcek. Posléze navštívili místnost s vy-
stavenými preparáty a exponáty, které 
poskytovaly podrobné informace o jed-
notlivých lidských orgánech, tkáních, 
svalech a kosterním systému.

V druhém bloku se studenti sezná-
mili s odděleními fakultní nemocnice, 
s prací sester na centrálním a urgentním 
příjmu a navštívili i baby- box.

Celou exkurzi žáci hodnotili velmi 
pozitivně, jako zajímavou a přínosnou. 
Poskytla netradiční formou nejen zo-
pakování učiva somatologie, ale vedla 
i k prohloubení a upevnění daného 
učiva. Významně také posílila motivaci 
k dalšímu odbornému studiu. 

 J. Vláčelová

Tentokrát se slavilo 50. výročí zalo-
žení MŠ Vrchlického 19, dnes odlou-
čeného pracoviště, které je součástí MŠ 
Sluníčko. Oslavy nazvané „Svatojánské 
slavnosti“ proběhly v úterý 24. června 
v odpoledních hodinách. Díky přízni-
vému počasí se odehrály v nedávno zre-
konstruovaném areálu školní zahrady, 
na jejíž rekonstrukci byla poskytnuta 
dotace od města.

Slavnostní akt pečlivě připravil celý 
kolektiv OP Vrchlického 19, a to pod 
vedením VOP Marie Rýcové. Po úvod-
ním zahájení Marií Rýcovou a sezná-
mení všech přítomných s odpoledním 
programem se u mikrofonu vystřídali 
také ředitelka MŠ Sluníčko Jarmila Pa-
lová a vzácní hosté, jako první ředitelka 
MŠ Vrchlického 19 Jarmila Skálová, čes-
ká školní inspektorka Naďa Pytlíčková 
a také starosta města Zdeněk Brož.                        

Slavnostní atmosféru znásobilo vy-
stoupení dětí s programem „Hrajeme si 
se Sluníčkem od jara do zimy“. V krás-
ném pásmu písniček a tanečků se za 
bedlivého dohledu učitelek vystřídaly 
bez rozdílu děti všech tříd. Program 
zpestřila svým vystoupením taneční 

skupina Angel Stribe. 
V duchu „Svatojánských slavností“ 

byly pro děti připraveny soutěže i sladké 
odměny. V budově školy si všichni hos-
té mohli prohlédnout zajímavou výsta-
vu historických i současných fotografií 
a výstavy dětských prací. Rozmanitý 
raut, který byl připraven pro vzájemné 
setkání všech bývalých i současných 
zaměstnanců školy, pro hosty a partne-
ry školy, zpestřil příjemnou atmosféru 
při nekonečné diskuzi a vzpomínání na 
dobu před padesáti lety a dobu součas-
nou. Příjemná atmosféra v přátelském 
ovzduší se tak protáhla až do pozdních 
odpoledních hodin. Každý účastník si 
ze setkání na tento den odnesl na pa-
mátku pamětní list.

Kolektiv MŠ Sluníčko, 
OP Vrchlického 19

22. června si dali dostaveníčko 
milovníci psí krásy, šikovnosti, chyt-
rosti a oddanosti na Pavlínině dvoře 
muzea v Šumperku. Pořadatelé akce, 
Vlastivědné muzeum v Šumperku  
a sumpersko.net, připravili příjemné 
odpoledne nejen pro milovníky čtyřno-
hých mazlíčků, ale všech, kteří se rádi 
baví, něco nového se dozvědí a stráví 
příjemné chvilky se svými přáteli. 

Celkem soutěžilo pětadvacet pejsků, 
které obdivovalo na osm set diváků. 
Soutěží provázela známá šumperská 
herečka, zpěvačka a moderátorka Olga 
Kaštická. 

Titul Hafan 2014 získala fenka anglic-
kého kokršpaněla Jessie Anety Fričové. 
Druhé místo vybojovala border kolie 
Alf paní Zdeňky Frnkové a třetí příčka 
připadla fence zlatého retrívra  Tixie 
Lucie Kolaříkové. Nejroztomilejším 
hafanem se stal strafordširský bulteriér 
Stake Hany Langerové. 

Velký zájem byl o módní psí přehlíd-

ku, zasloužený obdiv sklidily mažoretky 
skupiny Sany i kapela My. Výcvik slu-
žebních psů předvedl policejní psovod 
Jan Václavek. Ředitelka muzea Marie 
Gronychová přítomné upozornila na 
utrpení španělských chrtů, kteří jsou 
poté, co dosloužili, nemilosrdně zabí-
jeni.

Soutěž však ještě nedělní akcí neskon-
čila. Na webu sumpersko.net byly zveřej-
něny fotografie dvaceti pěti přihlášených 
pejsků. S ohledem na prázdniny a letní 
dovolené bylo hlasování ukončeno již 
1. července o půlnoci, do hlasování se 
přitom zapojily stovky lidí. „Zatímco na 
Šumperském Hafanovi rozhoduje poro-
ta, internetová soutěž dává šanci všem, 
kdo chtějí vyjádřit vlastní názor. Jsem 
ráda, že příznivci čtyřnohých přátel člo-
věka projevují o soutěž takový zájem,“ 
řekla jedna z organizátorek akce Stani-
slava Adoltová. 

V internetové soutěži bodovaly dvě 
border kolie a kříženec Moo-Joo. Zla-
tým Sympaťákem se stal Alf, border  
kolie Zdeňky Frnkové, Ze stříbra se ra-
dovala Marie Macková, majitelka Chuc-
ka Norrise, asistenční border kolie. Jako 
třetí se pak umístil kříženec Moo-Joo 
Jana Macka.

Pro vítězné Sympaťáky připravili or-
ganizátoři psí dobroty a další ceny, které 
předali v pátek 4. července v rámci far-
mářských trhů v Sadech 1. máje. Šum-
perský Hafan je klání pro psy všech ras 
i neras, různé velikosti, barvy i délky 
srsti a také pro psí naháče. O přízeň po-
roty usilují čtyřnozí přátelé člověka bez 
ohledu na to, zda jsou čistokrevní, nebo 
ne. Stejných zásad se drží i internetová 
soutěž Hafan Sympaťák. -mb, zk-

Exkurze v olomouckém Ústavu ana-
tomie Lékařské fakulty se zúčastnilo 
padesát žáků.  Foto: archiv

Děti vystoupily s programem „Hraje-
me si se Sluníčkem od jara do zimy“. 
 Foto: archiv

Šumperský Hafan 2014 - absolutní 
vítěz.  Foto: V. Krejčí

Pavučinka získala padesát 
tisíc díky projektu 

šumperské průmyslovky

„Zdravka“ zavítala 
do olomouckého Ústavu 

anatomie Lékařské fakulty

„Mateřinka“ Sluníčko 
opět slavila výročí

Šumperský Hafan 
proběhl posedmé
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Informace/Kulturní okénko

Cesta za vysněným titulem skončila již po základní části
Měl to být rok, ve kterém chtěli Dietos minimálně 

zopakovat velmi vydařený loňský ročník, ale přece 
jen cesta za vysněným titulem skončila hodně brzo - 
přesněji již po základní části.

Vstup do sezony na domácí půdě byl přitom více 
než povedený. V derby proti Přerovu Mammoths to-
tiž dokázal Šumperk ve velmi vyrovnaném souboji 
přetlačit soupeře v poměru 22:18.

A dlouho to vypadalo, že odejdou i ze zápasu s Br-
nem Pitbulls s vítězstvím na svém kontě. Ovšem v tom-
to zápase mnoho fanoušků s lítostí zavzpomínalo na 
výborné loňské výkony obrany, která pod přívaly mo-
notónních akcí nedokázala vzdorovat nadšeně bojující-
mu soupeři, jež Dietos přetlačil díky vydařené poslední 
čtvrtině a připsal si vítězství 36:28. A už v tuto dobu 
upozorňoval domácí lodivod a quaterback v jedné oso-
bě Jan Kolařík, že tým si možná zadělal na nepěkné 
problémy a ztížil si cestu za postupem do play-off. 

A aby toho nebylo málo, zasáhla do osudu týmu 
další nepříjemnost v podobě zranění útočné jednič-
ky Denise Weinlicha, který musel podstoupit operaci 
a do dalšího průběhu sezony již nezasáhnul. Hráči 

sami na klubových stránkách přiznali, že jejich hra 
není optimální, ale stále nebylo nic ztraceno a před 
Dietos stála možnost reparátu na půdě Přerova. Hrá-
če přivítalo uplakané počasí a po závěrečném hvizdu 
rozhodčího mohly zůstat oči pro pláč i hostujícím 
fotbalistům, jež se v celém utkání nedokázali popa-
sovat s dobře bránícím a nabuzeným soupeřem, který 
v tomto zápase bojoval o holý život, respektive o za-
chování si možnosti na účast ve vyřazovacích bojích. 
Jediné body Dietos zaznamenal v poslední části i le-
tos bodově úspěšný Jan Hofschneider, ale už ani to nic 
nezměnilo na porážce 8:17.

Vzhledem k tomu, že situace byla ve skupině Vý-
chod velice zamotaná, Šumperk ještě mohl živit své na-
děje na to, že nakonec proklouzne do další části sezony. 
A dostal k tomu ideální možnost, jak si spravit chuť po 
dvou porážkách. Na svém hřišti přivítal poslední tým 
skupiny, Vysočinu Gladiators, a po výrazných bodo-
vých hodech potěšili hráči nejen své osobní statistiky, 
ale hlavně věrné diváky, kteří si několikrát mohli zakři-
čet touchdown, když jejich miláčci v černo-červených 
dresech vyhráli 46:6.  Pokr. na str. 8

Tým šumperských Dietos.  Foto: archiv

Úsov se promění 
v pohádkový zámek

V sobotu 26. července propukne úderem jedenácté 
dopolední velký „Pohádkový den na zámku Úsov“. 
Určen je všem věkovým kategoriím návštěvníků. 

„Nádvoří zámku se promění ve středověké kolbiš-
tě s jednotlivými stanovišti, kde si návštěvník může 
vyzkoušet svou sílu, obratnost, šikovnost a důvtip. 
Expozicemi zámku tentokrát návštěvníka provedou 
pohádkové bytosti,“ prozrazuje tisková mluvčí šum-
perského muzea, jež zámek spravuje, Miluše Ber-
ková. Vzápětí podotýká, že pro malé i velké budou 
připraveny různé střelecké „středověké disciplíny“, 
například střelba z kuše a luku. Svou sílu si vyzkoušejí 
družstva v přetahované lanem, mušku a dobrou trefu 
pak ve hře „kroužkovaná“. Vůbec poprvé v historii to-
hoto hradu se zde pak bude rýžovat zlato. „Ve středo-
věku může návštěvník strávit celý den až do osmé ve-
černí a nebude nijak strádat, neboť občerstvení bude 
zajištěno v hojné míře v hradní restauraci,“ ujišťuje 
Berková a dodává, že chybět nebude ani pohádkové 
představení divadélka z Úsova s pohádkou „O stateč-
né princezně“ v 15 a 18 hodin. -zk-

Na Revival invazi vystoupí 
irští gentlemani U2 
i americká dračice P!NK 

Jedna z nejlepších evropských revivalů U2, skupi-
na October U2 z Bratislavy, představí svou koncertní 
show na přehlídce Revival invaze. Šestý ročník oblí-
bené open air akce se uskuteční v pátek 22. srpna od 
sedmi hodin večer v Pavlínině dvoře v Šumperku.

„October U2 je špičkový revival, při jehož koncer-
tu budou mít posluchači pocit, že Bono a jeho parta 
opravdu přijeli k nám do podhůří Jeseníků,“ míní 
dramaturg přehlídky Ondřej Polák.Vedle napodobi-
telů irské poprockové legendy naservírují pořadate-
lé ještě další dva revivaly. Americkou zpěvačku Pink 
a její světoznámé hity představí šumperskému publiku 
kapela Pink Tribute složená z profesionálních českých 
muzikantů a dvou zpěvaček.

„Závěr přehlídky bude patřit jako každý rok zlido-
vělým hitům oblíbené české kapely. Letos jsme vybra-
li kapelu Vaťák, která odehraje téměř dvouhodinový 
výběr největších pecek od skupiny Kabát,“ prozrazuje 
Polák. „Přestože nám na akci skoro pokaždé pršelo, 
revivalová přehlídka má i tak pravidelnou přízeň pu-
blika a atmosféra je fantastická. Jistě k tomu přispí-
vá kvalitní zvuková a světelná aparatura. Kdo přijde, 
určitě nebude litovat,“ doplňuje dramaturga ředitel 
pořádajícího Domu kultury Vladimír Rybička.  -red-

Kulturní okénko

Přehlídku uzavře kapela Vaťák.  Foto: archiv

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice 

dopravního referenta - řidiče oddělení provozu budov odboru 
správního a vnitřních věcí Městského  úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, 
způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka * střední vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření

Požadavky pro podání přihlášky: praxe minimálně 5 let v řízení motorových vozidel o hmotnosti do 3500 kg * platný řidičský průkaz 
skupiny B s aktivním využíváním * zdravotní způsobilost pro výkon profese řidiče * základní znalost práce na PC * fyzická způsobilost 
k výkonu činnosti * organizační a komunikační schopnosti * samostatnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a pečlivost * znalost 

německého nebo polského jazyka výhodou * občanská a morální bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * 

číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou praxi v oboru a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * výpis z evidenční karty řidiče prokazující, že uchazeč nemá soudem nebo správním 
orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a nebyl mu v posledních pěti letech takový trest uložen * fotokopii řidičského 

průkazu * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pro přijetí přihlášky jsou nezbytné všechny výše uvedené dokumenty. 
Nebudou-li dodány v předepsaných lhůtách, považuje se přihláška za neplatnou.

Hlavní zaměření činnosti: řízení vozidel pro účely přepravy osob nebo předmětů na území ČR i mimo ČR * technická a administrativní 
příprava spojená se služebními a referentskými vozidly MěÚ * logistická podpora služebních vozidel * administrativní práce (kompletace knih 
jízd, evidence oprav, škod, pojištění) * zajištění provozu garáží služebních vozidel (včetně úklidu garážových stání a prostoru před garážemi)

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 6. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 
veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2015 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.7. 2014. Informace k pozici podá 
Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603.
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Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, která probíhá ve 
Společenském středisku Sever (Temenická 5, Šumperk), 

jsou veškeré akce, které se měly uskutečnit v termínu 
do 31. srpna 2014, zrušeny. 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Městská knihovna SONS Šumperk

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, knihovna Sever 
v Temenické ul. 5 je do konce srpna uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy. 
Po dobu uzavření mohou čtenáři prodlužovat, vracet a půjčovat si knihy a ča-
sopisy v ul. 17. listopadu 6.

Půjčovní doba červenec - srpen

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

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

8.8. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory. O prázdninách jsou aktivizační 
programy pro seniory poskytované v rámci Sociálně aktivizačních služeb zrušeny.

24. července Výlet na hrad Špilberk v Brně 
 Sraz v 7:50 na nádraží ČD Šumperk
29. července  Výlet do ZOO Lešná 
 Sraz 7:50 na nádraží ČD Šumperk
11. srpna od 9 do 14 hod.  Přednáška s Danou Markovou na téma 
v klubovně závislosti aneb na čem všem může být člověk 
 závislý 
14. srpna  Výlet do světa techniky v Ostravě - Dolních 
  Vítkovicích  Sraz 7:15 na nádraží ČD
  Šumperk  
21. srpna  Návštěva lesního baru v Horní Lipové 
 Sraz v 8:15 na nádraží ČD Šumperk
26. srpna  Návštěva Aquaparku v Bohuňovicích 
 Sraz v 8:15 na nádraží ČD Šumperk
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.

   Pokr. ze str. 7
Absolvování výcviku může být 

užitečné zejména těm, kteří pracují 
s lidmi. Výcvik je navíc akreditovaný 
na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí v rámci celoživotního vzdělává-
ní, takže účastníci dostanou certifikát 
nazvaný „Poskytování krizové pomoci 
lidem zasaženým mimořádnou udá-
lostí“.„Nejde samozřejmě o plnohod-
notné absolvování krizové intervence, 
ale o její základ,“ zdůrazňuje Ducho.

Loňská akce, které se zúčastnilo 
dvaadvacet zájemců, převážně z křes-
ťanského prostředí, se setkala s velkým 
ohlasem. „Letos ji chceme více nabíd-
nout lidem zvenku. Hodí se úplně kaž-
dému, kdo má jen trošku „otevřené“ 
srdce a nejsou mu lhostejní druzí lidé,“ 
podotýká farářka a upřesňuje, že vý-
cviku se může účastnit maximálně tři-
advacet lidí, neboť ve větší skupině již 
nejde pracovat. Jeden výcvikový den 
přitom přijde na sto dvacet korun, zby-
tek nákladů pomůže uhradit grant od 
města. „Možná může někoho odradit 
fakt, že se výcvik koná na půdě církve. 

Nejde ale absolutně o žádnou misijní 
záležitost, akci pouze zprostředková-
váme,“ ujišťuje farářka, které podle 
vlastních slov dalo absolvování loňské-
ho výcviku strašně moc. „Ačkoliv jsem 
při přípravě na farářku některá škole-
ní v tomto směru absolvovala, výcvik 
Člověku člověkem šel více do hloubky. 
Dal mi větší jistotu v doprovázení lidí, 
ve vedení rozhovoru s člověkem, který 
právě prochází nějakou bolestí. Zákla-
dem je neradit, nehodnotit a nesoudit, 
ale naslouchat, chápat, být nablízku. 
A pak třeba prostřednictvím rozhovo-
ru nechat člověka dospět k vlastnímu 
řešení. Prostě doprovázet, nikoli vést,“ 
uzavírá Hana Ducho. 

Bližší informace k výcviku lze na-
jít na www.sumperk.evangnet.cz, pří-
padně se obrátit na Hanu Ducho, tel.č. 
737 681 009, e-mail hana@duchovi.cz. 
Výcvik probíhá v sále fary Českobra-
trské církve evangelické ve čtyřech ví-
kendech - 13. a 14. září, 4. a 5. října,  
1. a 2. listopadu a 15. a 16. listopadu 
vždy od 14 do 18 hodin, zajištěno je 
malé občerstvení. -zk-

    Pokr. ze str. 7
Naladili se tedy tak na správnou vlnu 

před důležitým utkáním na Tyršově 
stadionu, který mělo chuť dobít muž-
stvo z jihu Moravy s příznačným ná-
zvem Znojmo Knights. 

Bohužel domácí tento zápas pravdy 
totálně nezvládli, když soupeř dokonce 
v jednu chvíli atakoval historickou nej-
vyšší porážku, kterou kdy kdo uštědřil 
Dietos na domácím hřišti. Po prohře 
16:54 bylo jasné, že na play-off se hrá-
či mohou chystat jen jako diváci. Ještě 
před úplným koncem sezony museli 
Dietos sehrát utkání v Brně, jen s roz-
dílným soupeřem, kterým jim byl lídr 
a jeden z favoritů celé soutěže Bílovice 
Sígrs. Opět se jednalo o bodově hod-
notné utkání, ale bohužel na straně Sí-
grs, kteří oslabenému Šumperku, jenž 
odcestoval bez několika opor, uštědřili 
plné 34 body. Už to vypadalo, že Die-
tos absolvují zápas, aniž by skórovali 
nějaký ten bod, ale nakonec se o první 
historické body proti tomuto soupeři 
postaral Jan Šmíd, který tak korigoval 
na konečných 8:34 z pohledu hostují-
cího mužstva.

Dietos tedy tak obsadili konečné páté 

místo ve skupině Východ se zápornou 
bilancí dvou výher a čtyř proher při 
skóre 123:162. Hrající trenéři klubu Jan 
Kolařík a Lubomír Niče se jednoznač-
ně po skončení uplynulé sezony shodli 
na tom, že je zapotřebí posílit členskou 
základnu a vytvořit zdravé konkurenč-
ní prostředí, které by samotné hráče 
i v trénincích motivovalo k většímu na-
sazení a přístupu k celému fotbalovému 
procesu. A proto DIETOS rádi přivítají 
ve svých řadách nové uchazeče o tento 
rok od roku se v České republice dyna-
micky rozvíjející sport. Více informací 
lze získat na webových stránkách www.
dietos.cz či facebookovém profilu Die-
tos Šumperk. 

Velice pozitivním impulzem a sig-
nálem je vytvoření určité fanouškov-
ské základny, kterou více či méně do-
plní další diváci. Klub si všech, kteří 
navštěvují domácím zápasy a svými 
hlasivkami fandí, velice váží, přičemž 
v letošním roce pro ně měl za odměnu 
připraven velmi úspěšnou přestávko-
vou tombolu, do níž přispěli věcnými 
cenami i některé ze šumperských spo-
lečností či institucí. 

 M. Kolařík

Cesta za vysněným titulem 
skončila již po základní části

Chcete pomáhat v nouzové situaci? 
Absolvujte zajímavý výcvik
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NA KONCI LÉTA ZA CESTOVATELSKÝM 
SNEM K MOŘI NEBO DO ALP!

Tempo dnešního světa zrychluje,  
odpočinek a relaxace jsou dnes opravdo-
vou nutností. Dovolená na konci prázd-
nin je zárukou, že získaná 
energie Vám vydrží dlouho 
do podzimních dní. Navíc 
v červenci a první polovině 
srpna je všude spousta lidí. 
Proto je zajímavou alterna-
tivou vyjet na letošní dovole-
nou na přelomu srpna a září.

Každý má svůj vlastní 
sen, po kterém touží. 
Nejčastěji je to dovole-
ná u moře nebo v krás-
ném horském prostředí. 
Cestovní kancelář Hor-
net Tour, anebo chcete-li 
„Sršní cestovka“, Vám už 
více než 15 let pomáhá 
splnit cestovatelské sny. 

Začněme mořem. Čtr-
náctidenní dovolenou na 
nádherném pobřeží si s Hor-
netem vychutnáte u průzračně čistého 
Tyrhénského moře v Praia a Mare. Po-
kud Vás omrzí trávit čas na pláži nebo 
u bazénu v exkluzivním 4* komplexu 
Villagio La Mantinera v piniovém par-
ku s dalšími možnostmi aktivního od-
počinku, můžete si zpestřit dovolenou 
výletem například na sicilskou Etnu 
nebo k monumentální 22  metrů vysoké 

soše Krista nebo návštěvou nedalekého 
aquaparku. 

Krásnou přírodu, průzračná hor-
ská jezera s Hornetem si vychut-
náte v rakouských a německých 

Alpách.  Při cestě do Alp Vás 
okouzlí zámek Hluboká, pak 
na Vás čeká Solná komora, 

středisko zimních 
sportů Ramsau 

a Dachstein se 
svým ledovcem. 

Navštívíte 
také „Řím 
s e v e r u “ 

- město 
S a l z b u r g ,  

             město
 s množ-

stvím památek a rodiště 
W. A. Mozarta. Nakonec 
zbývají ještě německé 
atrakce - proslulé Hit-

lerovo „Orlí hnízdo“ a úchvatné  
jezero Chiemsee a lodí dojedete k je-
zernímu zámku Herrenchiemsee.

Bližší detaily k těmto tipům na dovo-
lenou i jiným zájezdům  Vám CK Hor-
net Tour nabídne v kanceláři na adrese 
Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14-18), 
telefonicky na čísle 583 280 066 nebo 
na internetu 

 Těšíme se na Vás!
www.hornettour.cz. 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 25.7. 2014 do 28.8. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ....................................................................................................... 95,- Kč/1 kg

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Kornbageta 100 g ............................................................................................................................................4,90 Kč
Šáteček s tvarohovou náplní 56 g .............................................................................................................5,50 Kč
Šáteček s makovou náplní 56 g ..................................................................................................................5,50 Kč

Slezská pekárna Opava
Chléb slov. podmáslový 650 g ................................................................................................................. 18,90 Kč 
Kobliha mini likérová 30 g ............................................................................................................................2,90 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ

Maso V + W 
Anglická slanina klasik (bez kůže) ..................................................................................................................... 113,- Kč/1 kg
Slovenský točený salám ............................................................................................................................................66,- Kč/1 kg
Krnovská šunka standard...................................................................................................................................... 126,- Kč/1 kg
Uzené žebro ploché ....................................................................................................................................................73,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz
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03

4

Akademie J. A. Komenského realizovala ve šk. roce 2013/2014 jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele  
mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jednlo 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.

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz
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20

11
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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.

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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KOUPELNOVÉ STUDIO

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

Široký výběr obkladů a dlažeb

18 vzorových koupelen
zaměření koupelny
cenová nabídka
realizace

Zaváděcí 
ceny

Šumperk, Pod lesem  1.200.000 Kč 

Šumperk, Zábřežská  1.150.000 Kč  

Šumperk, Lidická  1.890.000 Kč

Šumperk, Gen.Svobody  680.000 Kč 

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Nový Malín   2.060.000 Kč 

Šumperk, Lidická    840.000 Kč Šumperk    1.400 Kč/m2

Vikýřovice   2.990.000 Kč

FORTEX REALITY Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk www.fortexreality.cz

Kontaktní osoba: Renáta Venclová tel. 733 734 435 mail: reality@fortex-ags.cz

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

Palackého, Šumperk  1.660.000 Kč 

Šumperk, Prievidzská   1.050.000 Kč  

,

Hraběšice   1. 0.000 Kč

Nový Malín  1.250.000 Kč 

NOVINKA

Šumperk, Temenická  745.000 Kč 

Šumperk, Čsl.armády  1.200.000 Kč 

Šumperk, Jeremenkova  1.890.000 Kč

Fibichova   1.070.000 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

  pracujeme pro Vás 7 dní v týdnu   poskytujeme veškerý právní servis
  zajistíme znalecké posudky, daňová přiznání   pomůže s exekucemi, dědic. řízením

FORTEX - AGS, a.s.
 Jílová 1550/1, Šumperk

příjme do autorizovaného 
servisu Volskwagen – Škoda  

pracovníka na pozici:

AUTOMECHANIK
osobních a užitkových 

vozidel
Požadavky:

automechanik

s koncernovými 

doplněné strukturovaným 
životopisem zasílejte 

e-mailem: 

pers. oddělení 
(tel: 583 310 369).

FORTEX - AGS, a.s.

REALITNÍ KANCEL ÁŘ
FOR TEX REALIT Y
Tel: 724 169 348

Šumperk, Pod lesem  1.200.000 Kč 

Šumperk, Zábřežská    čK 000.051.1

Šumperk, Lidická               1.890.000 Kč  

Šumperk, Gen.Svobody  680.000 Kč 
b
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FORTEX REALITY Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk www.fortexreality.cz

Kontaktní osoba: Renáta Venclová tel. 733 734 435 mail: reality@fortex-ags.cz
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Šumperk, Jeremenkova  1.890.000 Kč

Fibichova   1.070.000 Kč
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NOVINKA

  pracujeme pro Vás 7 dní v týdnu   poskytujeme veškerý právní servis
  zajistíme znalecké posudky, daňová přiznání   pomůže s exekucemi, dědic. řízením

NOVINKA
NOVINKA
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POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

AEROBIC
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 h. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení 15. a 18. září. Kurzovné 40 Kč/1 lekci.

BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30-19.30 h. Lektorka Iva Kranichová. 
Zahájení 1. a 2. září. Kurzovné 40 Kč/1 lekci.
Čtvrtek 17.00-18.00 h. Lektorka Dáša Doubravová.
Zahájení 4. září. Kurzovné 40 Kč/1 lekci.

CVIČENÍ PRO SENIORKY
Úterý 8.30–9.30 h a 10.00-11.00 h. Lektorka Alena Hájková.
Zahájení 7. října. Kurzovné 200 Kč/10 lekcí.

KALANETIKA
Středa 9.00-10.00 h a čtvrtek 16.00-17.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. a 18. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES
Středa 10.00-11.00 h a čtvrtek 17.00-18.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. a 18. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES PRO VŠECHNY
Pondělí 17.20-18.20 h. Lektorka Staňa Václavková.
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekci.

PILATES PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
Čtvrtek 18.00-19.00 h. Lektorka Staňa Václavková.
Zahájení 11. září. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekci.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pondělí 17.30-19.00h a středa 9.00-10.30 h.
Lektorka Jaroslava Kučerová.
Zahájení 1. a 3. září. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí.

ZUMBA
Čtvrtek 15.30-16.30 h. Zahájení 18. září.
Akreditovaná lektorka zumby Šárka Elsnerová.
Kurzovné 60 Kč/1 lekci.

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

POHYBOVÁ VÝCHOVA /děti 4 - 6 let/
Pondělí 16.15-17.15 h. Lektorka Šárka Brhelová.
Zahájení 6. října. Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA /děti 4 - 6 let/
Středa 15.30-16.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 24. září. Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.

SEBEOBRANA /děti 6 - 15 let/
Středa 16.30– 18.00 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 24. září. Kurzovné 800 Kč/20 lekcí.

JUDO pro absolventy sebeobrany
Středa 18.00-19.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 24. září. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

DĚTSKÁ ZUMBA /děti 5 - 8 let/
Úterý 15.45-16.45 h. Zahájení 16. září.
Akreditovaná lektorka zumby Šárka Elsnerová.
Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí.

JUNIOR ZUMBA /děti 8 - 12 let/
Středa 16.00-17.00 h. Zahájení 17. září.
Akreditovaná lektorka zumby Šárka Elsnerová.
Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí.

TANEČNÍ KURZY

Pořádá Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého
při Domu kultury Šumperk.
DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ TANEC
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let.
Zahájení říjen. Kurzovné 900 Kč/pololetí

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY
PRO MLÁDEŽ STŘEDNÍCH ŠKOL
Pondělí a úterý 18.00-20.00 a 20.00-22.00 h.
Zahájení 8. a 9. září. Kurzovné 990 Kč.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro začátečníky
Neděle 17.45-19.45 h. Zahájení 19. října. 
Kurzovné 1.390 Kč/pár.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilé
Neděle 20.00-22.00 h. Zahájení 19. října. 
Kurzovné 1.390 Kč/pár

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - 1. ročník a 2. ročník
Čtvrtek 16.30-18.00 h a 18.00-19.30 h. 
Zahájení 2. října. Lektor Ing. Milan Řezáč. 
Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 3. ročník a 4. ročník
Úterý 16.00-17.30 a 17.30-19.00 h.
Zahájení 7. října. Lektor Ing. Milan Řezáč.
Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
pro středně pokročilé
Středa 16.30-18.00 h. Lektorka Mgr. Eva Liškařová.
Zahájení 1. října. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
Čtvrtek 15.30-17.00 h. Lektorka Bc. Edita Kovalová.
Zahájení 18. září. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí
ANGLIČTINA pro středně pokročilé
Čtvrtek 18.00-19.30 h. Lektorka Bc. Edita Kovalová.
Zahájení 18. září. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.
NĚMČINA pro mírně pokročilé
Pondělí 16.30-18.00 h. Zahájení 15. září.
Lektorka Mgr. Alice Jurčíková. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZÓNU 2014/2015

Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme 
od 25. SRPNA do 9. ŘÍJNA 2014

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3:             
 PO a ST 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin,
ÚT a ČT 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin.

Bližší informace o kurzech:
telefon 583 363 038 nebo 777 652 073,

e–mail: faltusova@dksumperk.cz.

Informace o tanečních kurzech u tanečního mistra 
Jiřího Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.

ONLINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ
WWW.DKSUMPERK.CZ
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

POTISK
OD JEDNOHO KUSU

z

TRIČEK
Náš Honzík  
13. 5. 2013

inzerce 10 x 6 cm 3.indd   1 14. 7. 2014   14:40:44

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

Keprtová

HUBNUTÍ 
BEZ BLBNUTÍ

www.inelis.cz

SEDACÍ 
SOUPRAVY 

Programátor CNC  -  požadavkem je středoškolské vzdělání strojního 
zaměření, flexibilita a samostatnost, znalost programu AutoCAD, programování 2D 
a 3D Fanuc, Heidenhain, modelování výhodou, praxe minimálně 5 let.

obsluha CNC - požadavkem je středoškolské vzdělání strojního 
zaměření, znalost programu AutoCAD, programování 2D  Fanuc, Heidenhain, 
praxe minimálně 2 roky.

obsluha elektroerozivNíCh strojů - požadavkem 
je středoškolské vzdělání strojního zaměření nebo vyučen v oboru, samostatnost, 
manuální zručnost.  Praxe vítána.
Nabízíme stálé a zajímavé zaměstnání, příjemné pracovní prostředí, profesní 
růst a nadstandartní platové podmínky.

Firma Robotrio s.r.o. nabízí 
k okamžitému nástupu na dobu 
neurčitou tyto pracovní pozice:

Kontakt: asistentka@robotrio.cz, tel.č. 583 412 230

BJ OBUV 
Hlavní třída 11, Šumperk přestěhována 
do Starobranské ulice 23  (vedle prodejny Alpine)

Výprodej letního 
zboží sleva 

Otevřeno:  
Pondělí – pátek 
9:00-12:00, 12:30-17:30 
Sobota 9:00-12:00

30%

kožená galenterie


