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Školka dala Jáchymovi 
šanci, je mezi 
zdravými dětmi

Jiráskovy sady 
a přilehlé ulice čeká 
výrazná proměna2, 6 3 5

Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad lze odložit postup-
ně od pondělí 1. do pátku 19. září do 
velkoobjemových kontejnerů. Mapku 
s umístěním a daty naleznete v tom-
to čísle Zpravodaje, případně na  
www.sumperk.cz v odkazu Občan, 
sekci Komunální služby a podsekci 
Komunální odpad. Umístění kon-
tejnerů je oproti minulosti o měsíc 
posunuto, aby předcházelo čištění 
komunikací.  -red-

Na křižovatce 
u Parsu se změní 
přednost v jízdě 6

První šumperský 
parkovací dům 
vyrůstá v Temenici
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Zá ijové tipy Živé brány

Výstava „Dřív než usneš… aneb jak se kdysi 
spávalo“ je v šumperském muzeu k vidění do 
21. září. U příležitosti jejího ukončení proběhne 
ve čtvrtek 18. září od 17 do 20 hodin Pyžamový 
večer v muzeu. Přijďte se pobavit do muzea ve 
svém nejhezčím pyžamu nebo noční košili. Čeká 
vás módní přehlídka spacích úborů, oživlé lož-
nice a hudební vystoupení.  

První premiérou šumperského divadla je Její 
pastorkyňa v režii a úpravě Zdeňka Černína. Ve 
spojení s moderní původní hudbou šumperské-
ho rodáka Davida Rottera půjde o přitažlivou 
podívanou. Premiérová opona se zvedne v sobo-
tu 27. září v 19 hodin.

Skupina O5 a Radeček se vrací na střechu šum-
perského divadla, letos se za ní mohou hudební 
fanoušci vydat v pátek 12. září. První koncert 
začne v 18 hodin, druhý pak ve 20 hodin. Jako 
předkapela vystoupí soubor Fleksible. 

Dny evropského d dictví nabízejí r znorodý program
Měsíc září se již několik let nese v celé republice 

i v Šumperku ve znamení Dnů evropského dědic-
tví, které město pořádá ve spolupráci se Sdružením 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Le-
tos připadají na sobotu 6. a neděli 7. září 
a v jejich rámci se zpřístupní návštěv-
níkům nejvýznamnější památky 
zdarma. Otevřeny budou mezi 
devátou ranní a pátou odpolední 
a provádět jimi budou zkušení 
odborní průvodci. Ve vybraných 
památkách vystoupí žáci Komor-
ního smyčcového orchestru, De-
chového orchestru a Klavírního 
oddělení místní Základní umělecké 
školy. Zájemci si budou moci prohléd-
nout také interiéry divadla a průvodce jim 
přiblíží rovněž historii městského hřbitova. A chy-
bět nebude ani soutěž o ceny. Hlavním lákadlem při-
tom letos bude unikátní putovní výstava nazvaná Po 
stopách Žerotínů, která bude k vidění v klášterním 
kostele pouze během Dnů evropského dědictví.

Památkami provedou zkušení pr vodci

Dny evropského dědictví každoročně otevírají 
veřejnosti nejzajímavější památky, budovy, objekty 
a prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. V Šumperku se tak zájemci mo-
hou v sobotu 6. září podívat do barokního kostela 
sv. Barbory v Jiráskových sadech, známého výprav-
nými freskami Ignáce Oderlického. Z dílny tohoto 
uničovského malíře pocházejí i nádherné nedávno 
zrestaurované nástropní malby v barokním farním 
kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází z kon-
ce 13. století a který byl nově vybudován po požáru 
města v roce 1669. Kromě interiérů kostela budou 
moci návštěvníci zavítat i do přízemí a patra věže. 

První zářijovou sobotu od 9 do 17 hodin a také 
v neděli 7. září od 9 do 15 hodin se návštěvníkům 
otevře rovněž pozdně barokní měšťanský tzv. Ges-
chaderův dům v Kladské ulici, v němž žila mimo jiné 
rodina Jindřicha Peschkeho, která patří k nejtragič-
tějším obětem čarodějnických procesů v 17. století. 
Zde si mohou zájemci prohlédnout zasedací míst-
nosti, arkády i půdní prostory. Ve sklepích tohoto 
tzv. Evropského domu setkávání je navíc otevřena 
netradičně pojatá expozice, vybavená průvodcov-
ským systémem guidePORT, jež čarodějnické pro-
cesy na Šumpersku i atmosféru středověkého města 
přibližuje. V sobotu 6. a v neděli 7. září se přitom 
vstupné do expozice neplatí.

Z Geschaderova domu mohou lidé zamířit do 
protějšího barokního kostela Zvěstování Panny 
Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit 
zrestaurovaným mobiliářem. „Zde se uskuteční vý-
stava Po stopách Žerotínů, jež bude k vidění pouze 

během víkendu Dnů evropského dědictví. Zaháje-
na bude v sobotu v deset hodin dopoledne v boční 
kapli sv. Jana Nepomuckého,“ říká referent oddělení 

kultury a vnějších vztahů šumperské radnice 
Bohuslav Vondruška a dodává, že kromě 

prohlídky kostela a krypty se veřejnosti 
otevře i budova Střední zdravotnické 

školy, tedy někdejší dominikánský 
klášter (komentované prohlíd-
ky začínají v 9, 10, 11, 13, 14, 15 
a 16 hod.). O den později, v neděli 
7. září, si pak budou moci zájemci 
volně prohlédnout klášterní kostel 

od 9 do 15 hodin.
Ti, kteří zatouží po pohledu na měs-

to z ptačí perspektivy, mohou v sobotu 
6. září od 9 do 17 hodin a v neděli 7. září 

od 9 do 15 hodin zdarma vystoupat na věž radnice, 
odkud je krásný výhled nejen na samotný Šumperk, 
ale i na okolí a díky dalekohledu rovněž na Praděd, 
Petrovy kameny a další vrcholy Jeseníků. Využít 
mohou také služeb průvodce a prohlédnout si sa-
motnou budovu radnice s obřadní síní, zasedacími 
místnostmi a kancelářemi starosty a místostarostů. 
„Otevřen bude letos po roční pauze opět bývalý že-
rotínský zámek, tzv. Zámeček, a nově také divadlo. 
I zde budou přítomni průvodci, kteří poskytnou od-
borný komentář,“ podotýká Vondruška a upřesňuje, 
že v obou případech komentované prohlídky začí-
nají v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

A na neděli 7. září jsou připraveny i komentované 
prohlídky šumperského městského hřbitova s his-
torikem Drahomírem Poláchem (prohlídky začínají 
v 9, 10, 11, 13 a ve 14 hod.). Vrcholem Dnů evrop-
ského dědictví pak budou večerní prohlídky města 
s průvodcem v historickém kostýmu. Začínají v 18, 
v 19 a ve 20 hodin u radnice u Lavičky vzkazů. „Po 
celou dobu konání akce bude probíhat hra se sbí-
ráním turistických razítek z jednotlivých památek, 
úspěšní sběratelé se mohou těšit na malý dárek,“ 
prozrazuje referent a připomíná, že bližší informace 
lze najít na www.sumperk.cz v sekci Turista a Volný 
čas, podsekci Dny evropského dědictví.
 ››› Pokračování na zadní straně  

Sbírejte razítka s Dny evropského d dictví

Vyzvedn te si propaga ní leták Dn  evropského d -
dictví v Šumperku v Informa ním centru Šumperk, 
v recepci pr vodc  na radnici, v expozici arod j-
nické procesy a b hem akce ve všech památkách 
otev ených v sobotu 6. zá í, navštivte je a sbírejte 
razítka památek do kuponu, jenž je sou ástí letáku. 
Pokud získáte alespo  p t razítek, dostanete malou 
odm nu. Letáky a podrobná pravidla lze nalézt rov-
n ž na www.sumperk.cz v sekci Turista a Volný as, 
podsekci Dny evropského d dictví. 

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Pravou exotiku nabídl soubor 
z Tchaj-Wanu. 
 Foto: Šumperský a jesenický deník

Městem protančily folklorní soubory

Náměstí a další scény zaplněné 
soubory i diváky dychtícími po dobré 
zábavě. Šumperk byl opět v polovině 
srpna hlavním městem folkloru. Sou-
bory z celého světa i České republiky 
zde předvedly vše, co se snaží zachovat 
pro budoucnost. Zvyky a tradice neu-
mírají, vzkazuje do světa zdejší festival, 
patřící mezi ty vyvolené, které se do-
staly do kalendáře světové organizace 
UNESCO.

Na pěší zóně, v parku „U sovy“ a na 
pódiu v Pavlínině dvoře mohli letos 
diváci obdivovat soubory z Mexika, 
Gruzie, Izraele, Jižní Koreji, Tchaj-
Wanu, Rumunska, Ruska, Německa 
a Slovenska. A pestrobarevné kostý-
my exotických souborů střídaly české 
a moravské kroje. Čtyřiadvacátý ročník 
šumperského Mezinárodního folk-
lorního festivalu se navzdory nepříliš 
ukázkovému počasí vydařil. -zk-

Soubor z Mexika nezapřel jižanský temperament.  Foto: Šumperský a jesenický deník

pro čtenáře Zpravodaje. S tímto kuponem zakoupíte 
vstupenku na hlavní program Džemfestu s 10% slevou. 
Kupon je platný do 30. 9. 2014. 
Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK.
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Obsah biologických složek ve směsném komunál-
ním odpadu by ráda snížila šumperská radnice. V této 
souvislosti oslovila loni v říjnu občany a nabídla jim 
nový systém třídění tzv. bioodpadu do dvousetčtyři-
cetilitrových hnědých nádob. Součástí byl průzkum, 
na jehož základě zjistila počet zájemců o nabízenou 
službu a také to, o jakou formu nabytí nádoby na bio-
odpad by měli zájem. Pro využívání nádob určených 
pro tento odpad se v dotazníkovém šetření vyslovi-
lo devět set domácností. Městu se poté na pořízení 
speciálních hnědých popelnic na bioodpad podařilo 
získat dotaci od Státního fondu životního prostředí 
v rámci projektu „Zvýšení produktivity třídění ko-
munálního odpadu v Šumperku“.

„Nově jsme Šumperanům nabídli svoz bioodpadu 
zejména od rodinných domků a domů, u nichž se 
nachází zeleň. Tento systém je směřován blíže k ob-
čanům. Postupně chceme tuto službu sofistikovaně 
zavádět na celém území města,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadů odboru životního prostředí šum-
perské radnice. Vzápětí dodává, že v současnosti má 
směsný komunální odpad vysoký obsah biologických 
složek, jež chce město eliminovat. „Rádi bychom tak 
snížili náklady na svoz směsného komunálního od-
padu, který je zatížen vysokým poplatkem za sklád-
kovné, jenž se bude nadále zvyšovat. Svoz bioodpadu 
je hrazen v rámci již občanem placeného poplatku za 
odpad,“ vysvětluje Hošek. 

Poprvé pomohla šumperská radnice lidem zbavit 
se biologicky rozložitelného odpadu před deseti lety. 
„Tehdy jsme asi na padesát míst na veřejném prostran-
ství rozmístili dvousetčtyřicetilitrové popelnice. Šlo 
o lokality hlavně s rodinnou zástavbou, jež se dotkly 

asi tisícovky lidí. Tento systém se ale příliš neosvědčil. 
Kvalita separované hmoty totiž nemá požadovanou 
kvalitu a navíc bychom při dalším rozšiřování zaplnili 
svozová místa neúměrným počtem popelnic,“ připo-
míná začátky separace bioodpadu referent oddělení 
odpadů. V roce 2006 přišlo město s další novinkou 
- v souvislosti s úklidem zahrad a zelených ploch roz-
místilo ve vytipovaných lokalitách kontejnery ozna-
čené samolepkou „Zelený odpad“, do nichž mohli 
občané ukládat i objemnější biologicky rozložitelné 
produkty rostlinného původu. Tato forma separace 
se osvědčila a v současnosti je na kontejnery možné 
v Šumperku „narazit“ od března do konce listopadu 
celkem na více než devadesáti místech. 

„Zahraniční zkušenosti ukazují, že úplně nejlepší 
variantou je ta, když každý třídí sám. Pak není pro-
blém s kvalitou separovaného odpadu. I proto jsme 
oslovili obyvatele Šumperka s nabídkou zapůjčení  
popelnice na bioodpad,“ popisuje vývoj Hošek. 
Z oslovených domácností podle něj projevilo zájem 
o bezúplatné zapůjčení hnědé nádoby devět set. Na 
jejich pořízení se městu podařilo získat evropské  
peníze. „Dodavatelská firma nám popelnice dodá 
nejpozději do konce listopadu. My je pak budeme 
distribuovat přihlášeným zájemcům,“ přiblížil další 
postup referent oddělení odpadů.

Speciální popelnice na bioodpad bude město vy-
vážet od března do konce listopadu. „Předběžně po-
čítáme se svozem jednou týdně. Podle kapacity ho 
případně rozšíříme. Jedinou podmínkou je, že lidé 
musejí hnědou popelnici nachystat v den svozu na 
veřejné prostranství, stejně jako u svozu komunální-
ho odpadu,“ uzavírá Hošek. -zk-

Ještě před rokem se Jáchym Štětina kvůli vážnému 
neurologickému onemocnění nedokázal sám obléci, 
najíst, nezvládal chůzi po schodech, s okolím komu-
nikoval jen velmi málo. Dnes se od jiných čtyřletých 
dětí téměř neliší. Už rok totiž chodí do běžné ma-
teřské školy. Jeho maminka Petra je z přístupu šum-
perské „mateřinky“ Sluníčko nadšená a rodičům 
podobně postižených dětí vzkazuje: „Nevzdávejte to, 
a pokud to jde, udělejte cokoliv pro integraci svého 
dítěte mezi ty zdravé.“

S integrací postižených dětí do základních škol 
již zkušenosti jsou, v případě těch mateřských je ale 
situace tristní. Petra Štětinová o tom ví své. Syn Já-
chym se narodil s hydronefrózou pravé ledviny, kte-
rou v osmi měsících vyřešila operace. O tři měsíce 
později pak u něj lékaři diagnostikovali mozkovou 
obrnu. „Po operaci ledviny musel být Jáša dva měsí-
ce v klidu, jenže on se nehýbal vůbec, nezvedal hla-
vičku, neplazil se, vydával jen zvuky. Nezdálo se mi 
to, tak jsem s ním šla do vývojové poradny. Začali 
jsme okamžitě rehabilitovat, jezdili do lázní, zkoušeli 
všechno, co se dalo,“ vzpomíná na psychicky velmi 
náročné období Petra Štětinová. 

V momentě, kdy se malý Jáchym postavil na nohy 
a celá rodina si říkala, že první velkou bitvu vybojo-
vala, přišel epileptický záchvat. „To byl zase pád dolů, 
protože Jáchymek musel na půl roku, během něhož 
měl další dva záchvaty, přerušit rehabilitaci. Léky na-
štěstí zabraly, ale záchvat hrozí pořád, takže chodíme 
na pravidelná vyšetření,“ popisuje Petra Štětinová. 

Ta byla posledního půldruhého roku přesvědčena, že 
navzdory všem postižením může její dítě navštěvo-
vat běžnou mateřskou školu. Potvrdilo to i vyšetření 
v pedagogicko-psychologické poradně, které navíc 
ukázalo, že Jáchym je nadprůměrně inteligentní. 

Volba školky byla u Štětinových celkem jasná, ne-
boť Jáchymova starší sestra Ema, z níž bude příští tý-
den „prvňačka“, docházela do „mateřinky“ Sluníčko 
ve Vrchlického ulici. „Ze zkušeností rodičů postiže-
ných dětí vím, jak velmi obtížné je najít školku, která 
je ochotná takové dítě přijmout.  Pokr. na str. 6

Radnice zapůjčí lidem popelnice na bioodpad

Školka dala Jáchymovi šanci, 
je mezi zdravými dětmi

       Knihovna Sever 
se otevře v září

Knihovna Sever v Temenické ulici je od června 
uzavřena. Důvodem je zateplování objektu spo-
lečenského střediska Sever, v němž se nachází.  
Čtenáři, kteří na Sever docházejí, mohou vracet 
i půjčovat si knihy v hlavní budově knihovny v ulici  
17. listopadu, 6, prodloužení pak lze vyřídit na  
tel.č. 583 283 138. Opět fungovat v původních pro-
storách na „Severce“ bude knihovna v září. O přes-
ném termínu budeme informovat v příštím čísle 
Zpravodaje a na www.knihovnaspk.cz.  -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 po 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 mě-
síci od 8.30 do 10 hodin. 

Po prázdninách se tak bude besedovat ve středu 
3. září na téma Evropské kulturní dědictví, v pátek 
5. září bude řeč o ekologické farmě ve Vikýřovicích 
a v sobotu 6. září bude hostem kaplanka ze šum-
perské nemocnice. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -zk-

           Farmáři nabídnou 
své produkty 5. září

Již popáté budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 5. září 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.farmarsketrhy-
sumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna opřihláška 
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-

Jáchym ve školce při výtvarných aktivitách. 
 Foto: MŠ Sluníčko

Zateplení objektu „Severky“ by mělo být hotovo 
v září.  Foto: -zk-
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Na křižovatce u Parsu 
se změní přednost v jízdě

Kupte KŽŠ 
a získejte slevu 
na Džemfest
Při zakoupení zářijového měsíčníku 

Kulturní život Šumperka a předlože-
ní kuponu nabízejí pořadatelé říjnové 
akce Džemfest zvýhodněné vstupné se 
slevou 20%. KŽŠ je k dostání pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 
v divadle, kině Oko, v Informačním 
centru, v informacích městské úřadov-
ny a v novinových stáncích. -zk-

Na změnu přednosti v jízdě si budou 
muset zvyknout všichni, kteří pravi-
delně projíždějí křižovatkou u společ-
nosti Pars. V souvislosti s dokončova-
nou stavbou cyklostezky do Dolních 
Studének totiž dojde k logičtějšímu 
uspořádání dopravy mezi ulicemi Že-
rotínovou a Dolnostudénskou. Priori-
tu dostane Žerotínova ulice směrem 
k železničnímu přejezdu. 

„Oblouk křižovatky, která měla 
dosud podobu litery „Y“, se napřímil 
a křížení má nově tvar písmene „T“,“ 
vysvětlil vedoucí odboru dopravy 
šumperské radnice Radek Novotný, 
který nepředpokládá, že by změna 
přednosti v jízdě mohla zvýšit počet 
dopravních nehod v této části města. 
„Nejde jen o výměnu dopravních zna-
ček, ale úpravy jsou natolik výrazné, že 
je okamžitě zaregistrují i řidiči zvyklí 
jezdit po paměti,“ zdůraznil Novotný. 

Stavební úpravy křižovatky přitom 
v těchto dnech vrcholí, její součástí 
jsou i nové bezpečnější přechody pro 
chodce se středovými ostrůvky. A fini-
šují rovněž práce na nové cyklostezce. 

Tu společně realizují Šumperk a Dol-
ní Studénky, výstavbu přitom pod-
pořila dotace z fondů Evropské unie 
z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Morava. „Hotovo by 

mělo být do konce srpna, kolaudace je 
naplánována na 15. září,“ prozradila 
vedoucí odboru rozvoje města, územ-
ního plánování a investic Irena Bittne-
rová. -zk-

V roce 2012, 11. září, se poroučela 
k zemi hasičská zbrojnice v Temenici, 
jejíž stav byl neúnosný. O rok později 
měla stát na stejném místě budova nová. 
Vzhledem k problémům se zpracová-
ním projektu však hasiči i po dvou le-
tech sídlí v provizoriu - v garážích. Dnes 
ale mají konečně jistotu, že nejpozději za 
rok budou působit v důstojných prosto-
rách. Dočkali se totiž výběru dodavatele 
stavby, kterým je firma Daka Stav s.r.o. 
ze Starého Města u Uherského Hradiš-
tě. Ta by měla postavit novou zbrojnici 
a upravit stávající garáže nejpozději do 
konce září příštího roku. Symbolicky se 
začne na místě „doličném“ kopat téměř 
dva roky od 11. září.

Na havarijní stav budovy hasičské 
zbrojnice v Temenici, postavené v první 
polovině 19. století, poukázal posudek 
statika. Na jeho základě radní rozhodli, 
že se nejprve postaví prostorná garáž, 
do níž se hasiči s celým zázemím, včet-
ně svolávacího zařízení a šaten, přestě-
hují do doby, než se vybuduje v místech 
dnešní zbrojnice nový objekt. Stavba 
zmíněné garáže, která bude v budoucnu 
sloužit především pro stání obou auto-
mobilových cisternových stříkaček, se 
zrealizovala před dvěma lety a ve stej-
ném roce byla zbourána budova vlastní 
„hasičárny“. Tu nahradí přízemní objekt 
s veškerým potřebným technickým a hy-

gienickým zázemím, včetně průmyslové 
pračky obleků, v němž nebudou chybět 
ani zasedací místnost s kuchyňkou, kan-
celáře velitelů a skladové prostory.

„Objekt bude plně odpovídat poža-
davkům hygieny a bezpečnosti práce 
a požadavkům vyplývajícím z potřeb 
řešení mimořádných událostí nejen 
ve městě, ale i na území okolních obcí, 
u nichž jsme určeni zasahovat,“ uvedl 
velitel temenických hasičů Pavel Koutný, 
který již druhým rokem sídlí s celou jed-
notkou v nové garáži.  Pokr. na str. 4

V první polovině září se na šum-
perské tenisové dvorce T.J. Sokol sjede 
po roce opět řada osobností z oblasti 
sportu, kultury, politiky i podnikatelské 
sféry. Sedmadvacátý ročník známého  
turnajePro Kennex Cup odstartuje v pá-
tek 12. září ve 14.30 hodin tenisovým 
turnajem internacionálů, tedy bývalých 
reprezentantů a ligových hráčů. Pokra-
čovat pak bude v sobotu 13. září.

Během pátečního odpoledního tur-
naje se představí bývalí špičkoví češ-
tí reprezentanti Petr a Pavel Huťkovi, 
kteří akci současně pořádají, a také Jiří 
Hřebec, Pavel Štrobl, Jiří Hrdina, Radek 
Čížek, Vladislav Šavrda, František Stejs-

kal, Jiří Mařík, Václav Vavřík a řada dal-
ších špičkových hráčů. O den později, 
v sobotu 13. září, začne úderem deváté 
ranní turnaj umělců a osobností. V něm 
změří své síly Petr Rychlý, Karel Šíp, Jo-
sef Mladý, Josef Laufer, Zdeněk Merta, 
Pavel Šporcl a Felix Slováček. „Přijede 
i stálice ProKennex Cupu Helena Von-
dráčková,“ prozradil tajemník turnaje 
František Šmejkal a dodal, že letošní 
ProKennex Cup opět uzavřou finálové 
zápasy kolem páté odpolední. „V přípa-
dě nepřízně počasí bychom závěr turna-
je posunuli na nedělní dopoledne, jak 
v minulosti bývalo dobrým a tradičním 
zvykem,“ podotkl Šmejkal. -red-

Již brzy budou mít na křižovatce u Parsu přednost řidiči jedoucí od Dolních 
Studének po Žerotínově ulici. Nové křížení s ulicí Dolnostudénskou má tvar 
písmene „T“.  Foto: -zk-

Původní hasičská zbrojnice se po-
roučela k zemi 11. září před dvěma 
lety. Ještě rok budou muset hasiči 
vydržet v provizorních podmín-
kách.  Foto: -zk-

Temeničtí hasiči se dočkali, novou 
zbrojnici budou mít nejpozději za rok

Tenis si zahrají osobnosti i sportovci

Šumperk
6-7/9/2014

radnice | geshader | klášterní kostel | klášter | farní kostel | barborka | zámeček 
divadlo | archiv | muzeum silnic | pavlínin dvůr | městský hřbitov | večerní 

prohlídky města s průvodci v dobovém kostýmu

Putovní výstava Po stopách Žerotínů v klášterním kostele
exkluzivně při Dnech evropského dědictví od 2. do  7. září 2014!

vstup zdarma | www.sumperk.cz 
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   Pokr. ze str. 3
„Přebývání v provizorních podmínkách není pocho-

pitelně vůbec jednoduché. Minulá zima byla naštěstí 
velmi teplá, teď ale nevíme, co nás čeká v nadcháze-
jících měsících. Podmínky jsou už tak hodně drsné, 
zvlášť když nikdo nepočítal s tím, že zpracování pro-
jektu bude trvat tak dlouho,“ podotkl Koutný. 

Napojení inženýrských sítí je už z minulosti hotovo, 
do konce listopadu by tak měla na volném prostranství 
vyrůst hrubá stavba. Pak může dodavatelská firma pra-
covat ve vnitřních prostorách. Součástí zakázky jsou 
rovněž stavební úpravy ve stávajících garážích, v nichž 
dnes stojí cisterny. V budoucnu zde bude parkovat do-
pravní vozidlo Ford a bude se zde nacházet centrální 
pult a také sklad. Projekt navíc počítá i s venkovními 
úpravami a změní se také výjezd hasičů, na což upo-
zorní varovné oranžově blikající signální světlo. Před 
garážemi vznikne odstavné parkoviště pro techniku 
a před zbrojnicí parkoviště pro osobní automobily. 
Investice přijde na 10,768 milionu korun, což byla 
nejnižší nabídnutá cena. Nejvyšší nabídka přitom byla 
čtrnáct a půl milionu.

Na svém kontě má letos poloprofesionální Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů města Šumperka něko-
lik desítek zásahů. K těm nejnáročnějším patřil požár 
v bludovských lázních 28. května, kde Temeničtí strávi-
li více než tři a půl hodiny. „Náročná byla i noc z 8. na 

9. června. Nejprve jsme řešili požár mexické restaurace 
během pivních slavností v ulici 8. května v Šumperku, 
kde došlo k výbuchu propan-butanové lahve. Na to 
navázal požár kontejneru v Rooseveltově ulici, který 
ohrožoval střešní konstrukci H-clubu. Po návratu o půl 
čtvrté ráno jsme pak v sedm hodin jeli na tříhodinový 
zásah na Bludoveček, kde hořel les,“ popsal letošní větší 
požáry velitel temenických hasičů. -zk-

Jižních rytmů si budou moci po pět zářijových a je-
den říjnový večer užít všichni, kteří zavítají do šum-
perského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní 
netradiční taneční kurzy pořádá již několik let místní 
Řecká obec, nově nabyté „dovednosti“ budou moci 
jejich absolventi uplatnit nejen při 
návštěvě Řecka, ale přede-
vším na Řecké zábavě. 
Ta je naplánována na 
sobotu 11. října.

Netradiční kurzy 
odstartují v pondě-
lí 1. září v 18 hodin 
v H-clubu v Roosevel-
tově ulici. Během šesti 
dvouhodinových lekcí, 
z nichž každá přijde na pade-
sát korun, proniknou jejich účastníci bez problémů 
do tajů řeckého tance. Věková hranice navíc není ni-
jak omezena a podmínkou není ani klasické „párová-
ní“, neboť jde o kolektivní tanec. Nově nabyté taneční 
umění poté mohou absolventi kurzu zúročit na Řec-
ké zábavě, jejímž dějištěm bude v sobotu 11. října od 
osmé večerní místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 1. září, pondělí  
8. září, pondělí 15. září, pondělí 22. září, pondělí  
29. září a pondělí 6. října vždy od 18 do 20 hodin. 

Zajímavou akci nazvanou Běh pro 
Afriku pořádá v sobotu 13. září skaut-
ské středisko v Rudě nad Moravou. 
Tato sportovně-humanitární akce 
proběhne od 8 do 16 hodin v areálu 
tamního koupaliště pod patronací na-
dace „Člověk v tísni“. Díky ní bylo od 
roku 2003 takto v Etiopii postaveno již 
patnáct škol, jež nadace stále udržuje 
v chodu. Výtěžek z rudské sbírky půjde 
na potřebný materiál pro stavbu školy 
a na pomůcky pro její běžný chod, tedy 
na tabule, lavice, sešity a podobně. Jen 
pro představu, pro jednu školu je zapo-
třebí 1,9 milionu korun. 

„Skauti se na tomto projektu účastní 
od samého počátku. V našem regio-
nu ale jde o první takový počin, navíc 
jedinečný. Jedná se totiž o propojení 
tradiční sbírky „Postavme školu v Af-
rice“ a „Běhu pro Afriku“,“ říká hlavní 
organizátor Tomáš Pospíšil. Zatímco 
v prvním případě podle něj jde o čis-
tě „kasičkovou“ sbírku, v tom druhém 
se jedná o masový běh podporovaný 
firmami. „Naší snahou je vyzvat k po-
hybu, kterým mohou lidé přispět na 
dobrou věc. Stačí přijít a podle roz-
ložení vlastních sil zaběhnout takové 
množství kilometrů, na které se cítí,“ 
vysvětluje Pospíšil a podotýká, že na 
výběr budou čtyři běžecké trasy - půl 
kilometru, dva, tři a šest kilometrů, 
na nichž nebudou chybět stanoviště 

s pitným servisem. Až na jedinou trasu 
povedou všechny po rovině, ta šestiki-
lometrová ovšem bude mít parametry 
přespolní crossové tratě s nevelkým 
převýšením a s nádhernými výhledy 
do okolí. „Trasy bude možné běžet opa-
kovaně či různě kombinovat. V místě 
startu a cíle budou k dispozici převlé-
kárny a sprchy, po celou dobu tu bude 
možnost občerstvení a pro zúčastněné 
bude probíhat doprovodný program. 
Každý navíc dostane i něco na památ-
ku,“ ujišťuje organizátor akce.

Ten se svými kolegy již oslovil řadu 
firem, které jsou partnerem akce. „Platí 
tu heslo čím více, tím lépe. Každá za-
pojená firma se bude spolupodílet na 
výtěžku běhu. V součtu si totiž rozdělí 
celkově uběhnuté kilometry, které se 
zdvacetinásobí. Celková suma se pře-
vede na speciální konto Nadace Člově-
ka v tísni,“ objasňuje pravidla Pospíšil 
a konstatuje, že jakmile se v celé České 
republice na zmíněném kontě shro-
máždí milion korun, bude to impuls 
pro započetí stavby nové školy. „Pro 
každého, kdo bude chtít přispět sám 
za sebe, nám poskytl „Člověk v tísni“ 
zapečetěnou kasičku přímo na místě,“ 
dodává organizátor akce. Bližší in-
formace o ní lze najít na www.skola-
vafrice.cz nebo kontaktovat hlavního  
organizátora běhu Tomáše Pospíšila na 
tel. 722 915 933. -zk-

Neopakovatelnou atmosféru opět 
vnesli do Šumperka tanečníci čtyřia-
dvacátého Mezinárodního folklorního 
festivalu. V této souvislosti může být 
zajímavá Galerie zástupců některých 
zahraničních i tuzemských taneč-

ních souborů vytvořená zcela novou 
technologií 3D skenování. Prostorové 
modely jednotlivých tanečníků si lze  
prohlédnout v on-line Galerii na strán-
kách www.3djohny.cz/galerie-skenova-
nych-postav. -red-

Temeničtí hasiči se dočkali, novou 
zbrojnici budou mít nejpozději za rok

Řekové naučí 
svému tanci

Skauti z Rudy pořádají 
Běh pro Afriku, zvou i Šumperany

Muzeum chystá výstavu živých 
hub, zapojit chce opět veřejnost

Tanečníci z MFF jsou ztvárněni ve 3D

Výstavba nového přízemního objektu v sousedství 
garáží se odstartuje v těchto dnech.  Foto: -zk-

Od čtvrtku 11. do soboty 13. září 
proběhne v šumperském muzeu jubi-
lejní, již patnáctá výstava hub. Stejně 
jako v minulosti bude i letos během ní 
otevřena poradna vedená mykology.

„Návštěvníci výstavy si opět mohou 
nechat své nálezy hub odborně určit 
a mohou se také na realizaci výstavy 
spolupodílet tím, že před jejím otevře-
ním poskytnou své nálezy k prezentaci. 
Uvítáme jakékoliv druhy hub, včetně 
dřevokazných,“ říká autorka výstavy 
Magda Zmrhalová a upřesňuje, že lidé 
mohou během úterý 9. a středy 10. září 
odevzdávat své „úlovky“ v Informač-
ním centru nebo ve výstavní síni mu-
zea. A pokud budou souhlasit, budou 
uvedeni jako spoluautoři výstavy. „Té-
měř každoročně vystavujeme přes dvě 
stě druhů hub. Očekáváme, že s pomo-
cí veřejnosti bychom mohli dosáhnout 
rekordního počtu vystavených druhů 
právě na této patnácté výstavě,“ soudí 
Zmrhalová. 

Výstava proběhne v předsálí Rytíř-

ského sálu. Vzhledem k tomu, že vysta-
veny budou živé houby, je konání vý-
stavy časově omezeno na pouhé tři dny. 
Ve čtvrtek 11. a v pátek 12. září ji lze 
zhlédnout od 9 do 17 hodin, v sobotu 
13. září pak od 9 do 12 hodin. Vstup-
né je dvacet korun, děti do patnácti let 
zaplatí polovinu.  -zk-

Hřib Quéletův (Boletus queletii). 
 Foto: J. Polčák
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Revitalizace Jiráskových sadů a při-
lehlého okolí, na kterou letos šumperská 
radnice získala dotaci 12,407 milionu 
korun z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava, startuje. Před-
cházela jí výměna kanalizace, vodovodu 
a také rozvodů plynu v ulicích Kozino-
vě, Terezínské a části ulice Puškinovy. 
Do obnovy osvětlení, cest a mobiliáře 
v parku a do rekonstrukce zmíněných 
ulic se firma COMMODUM, spol. s r.o. 
z Valašské Bystřice pustí začátkem září. 
Vše by mělo být hotovo příští rok do 
konce května. Obměnou projde rovněž 
zeleň v samotných sadech, na její obno-
vu obdrželo město před nedávnem do-
taci ve výši 1,742 milionu korun.

„Projekt revitalizace řeší Jiráskovy 
sady a přilehlé ulice Kozinovu, Te-
rezínskou a část ulice Puškinovy, jež 
přímo navazuje na pěší zónu,“ říká 
vedoucí odboru rozvoje města Irena 
Bittnerová. Největší změnou podle ní 
bude zrušení chodníků ve zmíněných 
ulicích. Komunikace jsou řešeny jako 
bezbariérové v režimu obytné zóny 
s omezením rychlosti na dvacet kilo-
metrů v hodině a s podélným parko-
váním, jednosměrným provozem aut 
a obousměrným provozem cyklistů. 
Před prodejnou zdravotnických po-

třeb v Kozinově ulici pak vzniknou tři 
parkovací místa pro invalidní občany. 
Část ulice Kozinovy od křižovatky 
s ulicí Terezínskou a část Puškinovy 
ulice přitom budou vydlážděny beto-
novými a žulovými kostkami, jež navá-
žou na Hlavní třídu, ostatní ulice pak 
dostanou dlažbu betonovou s dvouba-
revným uspořádáním pro vymezení 
parkování a pruhů pro cyklisty a bu-
dou samozřejmě patřičně odvodněny. 
„V souvislosti se stavebními pracemi 
proběhne v této lokalitě archeologic-
ký průzkum. S dokončením veškerých 
úprav počítáme příští rok v květnu,“ 
konstatuje Bittnerová. Investice přijde 
na 16,863 milionu korun, letos přitom 
na ni má město vyčleněno v rozpočtu 
necelých šest milionů

Součástí projektu jsou rovněž úpra-
vy v samotném přilehlém parku. Jde 
o vybudování centrálního dlážděné-
ho a doplňkových mlatových chod-
níků, obnovu veřejného osvětlení 
a výměnu mobiliáře. „Mimo projekt 
probíhá v současnosti obnova pů-
vodní nefunkční kašny. Jakmile bude 
replika hotová, vybudujeme k ní pří-
vod vody,“ podotýká vedoucí odboru 
rozvoje města. Revitalizace zeleně pak 
představuje samostatnou kapitolu, na 

niž obdržela radnice letos v červnu 
dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí ve výši 1,742 milionu 
korun. Celkové náklady se přitom od-
hadují na 2,362 milionu bez následné 
tříleté péče. „Cena samozřejmě vzejde 
z výběrového řízení na dodavatele, 
které v současnosti připravujeme,“ 
říká vedoucí oddělení strategického 
rozvoje šumperské radnice Veronika 

Lukášová. Kromě kácení a nové vý-
sadby se podle ní počítá s vegetačními 
úpravami, jako jsou ořezy či vazby na 
původních dřevinách, a také s přelo-
žením elektrického vedení, jež přijde 
asi na půldruhého milionu. „Kácet by-
chom chtěli ještě letos, výsadba a revi-
talizace zeleně se pak musí zrealizovat 
nejpozději příští rok do konce listopa-
du,“ dodává Lukášová.  -zk-

Jiráskovy sady a přilehlé ulice čeká výrazná proměna

Proběhne další etapa 
regenerace sídliště Prievidzská

Úřad vyzývá k vrácení 
neplatného pasu

Část ulice Kozinovy bude od křižovatky s ulicí Terezínskou vydlážděna betono-
vými a žulovými kostkami, jež navážou na Hlavní třídu. Veškeré úpravy v této 
lokalitě budou hotovy do konce května.                                                          Foto: -zk-

Projekt nazvaný „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská v Šumperku“ letos pokračuje další eta-
pou. Označena je číslem 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. Investice si vyžádá 7,586 mi- 

lionu korun, čtyři miliony přitom pokryje dotace 
z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, 
který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a jenž 
příští rok končí.

V lokalitě již probíhá rekonstrukce dešťové a splaš-
kové kanalizace, vodovodu a teplovodu. Zábřežská 
firma Ekozis s.r.o., jež vyšla vítězně z výběrového ří-
zení, se tak pustí do plánovaných úprav v září. Půjde 
o rekonstrukci veřejného osvětlení a komunikace, 
realizaci parkovacích míst, osazení mobiliáře a re-
vitalizaci zeleně. Vše by mělo být hotovo do konce 
letošního listopadu. 

Projekt regenerace panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici, který schválili zastupitelé již v roce 2005, 
je rozdělen do osmi etap. První z nich, zahrnující ob-
last u křižovatky ulic Šumavské, Temenické a Prie-
vidzské, zrealizovalo město v roce 2007 s pomocí 
čtyřmilionové státní dotace (etapa č. 1), o rok později 
pak získal Šumperk od Ministerstva pro místní rozvoj 
šest milionů na další etapu, jež se zaměřila na prostor 
kolem dopravní smyčky na konci Prievidzské ulice 
(etapa č. 4), a v roce 2008 proběhla část další etapy 
regenerace, zahrnující vybudování nového parkoviště 
na volné ploše u kotelny (etapa č. 2a). Tu město zreali-
zovalo z vlastních prostředků. V roce 2012 pak místní 
radnice upravila s pomocí čtyřmilionové dotace úsek 
při Temenické ulici 7 až 23, v němž se o rok dříve zre-
konstruovala dešťová a splašková kanalizace (etapy  
č. 8 a 8b). A loni se podařilo získat státní dotaci ve 
výši čtyř milionů a uskutečnit etapu s číslem 3, která 
zahrnovala horní část sídliště u domů při Prievidzské 
ulici 7 až 11 a 10 až 24. -zk-

Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitř-
ních věcí, vyzývá všechny držitele neplatného ces-
tovního pasu k jeho vrácení úřadu. V souladu s ust.  
§ 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestov-
ních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o cestovních dokladech), je totiž držitel 
cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu 
odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se 
stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, 
ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby tří 
měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku.

V případě porušení této povinnosti se držitel cestov-
ního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, pís. 
f) citovaného zákona. Za něj mu může být jako sankce 
uložena pokuta až do výše deset tisíc korun dle ustano-
vení § 34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech. 

Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osob-
ně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí 
přístavby Městského úřadu v Šumperku v Jesenické 
ulici 31 (vchod z ulice Rooseveltovy), na kterémkoliv 
matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu 
Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk.

Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných ces-
tovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají ne-
platný doklad (i s několikaletou prošlou platností) do 
konce listopadu letošního roku, nebude výše uvedená 
finanční sankce uplatněna. Současně připomínáme, 
že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl 
odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost 
neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydá-
ní, případně nejbližšímu útvaru policie ČR.

O. Breitzetelová, vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí MěÚ Šumperk

Letos se úpravy dotknou prostoru mezi panelovými 
domy v Prievidzské ulici 26-40.  Foto: -zk-
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   Pokr. ze str. 2
„My se ale setkali s neuvěřitelnou vstřícností paní 

ředitelky Jarmily Palové i vedoucí odloučeného pra-
coviště ve Vrchlického ulici Marie Rýcové. Jsem jim 
za to velice vděčná,“ zdůrazňuje Petra Štětinová.

Aby ale mohl Jáchym školku navštěvovat, musel 
mít asistenta. Štětinovi tak ve spolupráci s „mateřin-
kou“ požádali kraj o příspěvek na jeho mzdu. Kraj 
však integraci neschválil. „Úředníci rozhodují o žá-
dostech jen na základě písemných podkladů, ty děti 
vůbec nevidí a neznají. A nám chyběl jen jeden papír 
ze Speciálního pedagogického centra v Mohelnici. 
Navíc jsme se nemohli proti vyjádření odvolat, což 
mi přišlo hrozně nespravedlivé,“ říká Petra Štětino-
vá. Kdyby se podle ní změnil přístup ze strany těch, 
kteří o integraci rozhodují, bylo by to pro všechny 
jednodušší. „Přijde mi, že současný systém je stále 
strašně uzavřený, zkostnatělý, nepřístupný něčemu 
novému,“ podotýká.

Nepříjemnou situaci pomohla vyřešit samotná 
školka Sluníčko. Její vedení rozhodlo, že asistentku 
zaplatí ze svých peněz. „Za tento nesmírně vstřícný 
krok jsem velmi vděčná. Tím, že zaměstnanci školky 
umožnili jednomu chlapci být mezi zdravými dětmi, 
může on dělat značné pokroky,“ usmívá se Petra Ště-
tinová, podle níž se Jáchym za rok, který od nástupu 
do školky uplynul, zlepšil jak v oblasti psychiky, tak 
i po stránce pohybové a komunikační. „A hlavně je 
tady šťastný,“ dodává.

Jáchym dochází do školky každý den na šest ho-
din. To, že dělá velké pokroky, potvrzuje i vedoucí 
odloučeného pracoviště ve Vrchlického ulici Marie 
Rýcová. „Díky tomu, že jsem nedávno na pedago-
gické fakultě absolvovala předmět zaměřený na in-
tegrované a hendikepované děti a také základy spe-
ciální pedagogiky, vím, že mnohé děti jsou schopné 
si pomoci samy, aby byly připraveny na život. Okolí 
by mělo pomáhat až v krajní míře. To se potvrdilo 
i u Jáchyma a je to pro něj velký přínos, potřebuje 
naši ochranu čím dál méně. Chce to jen čas,“ říká 
Marie Rýcová. Ostatní děti podle ní Jášu inspirují 
k tomu, aby se snažil a „okoukal“ potřebné postupy. 
Umí tak už chodit po schodech, najíst se, obléci, mi-
luje prolézačky. „Má ohromnou šanci, aby mohl žít 
„normální“ život,“ soudí Rýcová a dodává, že od září 
bude mít Jáchym svůj vlastní individuální vzděláva-
cí program, který bude vypracován ve spolupráci se 

Speciálním pedagogickým centrem pro kombinova-
né postižení v Mohelnici.

Velkým stimulem je pro Jáchyma sestra Ema, která 
co nevidět nastoupí do první třídy. „Je hodně důleži-
té, když má postižené dítě zdravého sourozence. Pak 
je oba vychováváte úplně stejně. Jáchymka bereme 
všude s sebou, chodí s námi do divadla, dokonce má 
rád vážnou hudbu,“ prozrazuje Petra Štětinová, kte-
ré přijde nespravedlivě, že pokud se postižené dítě 
zlepšuje, je rodina „bita“ na příspěvcích na péči, kte-
ré by mohly pomoci jeho dalšímu rozvoji. „Chodíme 
na cvičení i rehabilitace, hippoterapii, logopedii, pla-
vání, jezdíme do lázní. Pořizujeme speciální pomůc-
ky, jen kočárek například stojí šedesát tisíc a stát na 
něj přispěje pětadvaceti tisíci. A právě schvalování 
příspěvků na pomůcky pro postižené děti mě napro-
sto ubíjí. Mnohdy mi přijde, že to, že mám postižené 
dítě, je za trest, je to hendikep,“ konstatuje paní Pe-

tra, která má určitou výhodu v tom, že je učitelkou. 
„Od září otevírám ve škole kroužek muzikoterapie, 
takže nejrůznější hry a říkadla vyzkouším na Jášovi. 
Pomáhá to ke zklidnění, k nalezení vnitřní rovnová-
hy. Úžasná je i arteterapie. A syn miluje zvířata, do-
vede pojmenovat i ty nejsložitější z nich,“ dodává.

Petra Štětinová by ráda, aby za dva roky její syn 
nastoupil do běžné školy. „Uvidíme, jak se Jáchym-
kovo onemocnění bude vyvíjet. Myslím, že má vel-
kou šanci, aby žil plnohodnotný život, a o to nám 
jde, protože maminka s tatínkem tady věčně nebu-
dou a nechtějí, aby skončil někde v ústavu. Znám 
spoustu lidí, dokonce i lékařku v Brně, která pro-
dělala mozkovou obrnu a dokázala to,“ doufá paní 
Petra. Ta si je samozřejmě vědoma toho, že mozková 
obrna je nevyzpytatelná. Po velkém zlepšení totiž 
může následovat totální zpomalení. „U obrny pře-
skočí děti některé stupínky vývoje. Řekla bych, že teď 
je na tom Jáša úplně nejlíp. Hodně nebezpečná je ale 
puberta, která má například velký vliv na epileptické 
záchvaty,“ připomíná možná rizika Petra Štětinová, 
kterou překvapuje, jak málo postižených dětí je vidět 
v ulicích. „Když mluvím s ostatními rodiči, cítím, jak 
se strašně bojí o cokoliv požádat a dokonce ukázat 
samotné dítě. Mnozí vůbec nevědí, kam a na koho 
se mají obrátit, umístí tak dítě do speciální školky, 
i když by mohlo být v té běžné. Smutná jsem i z toho, 
že mnoho maminek je na postižené děti samotných, 
partner to prostě nezvládl, a ty ženy přestanou žít 
svůj vlastní život a obětují se. Z mnoha z nich ale 
vyzařuje neskutečná síla a odhodlanost,“ říká paní 
Petra a okamžitě dodává, že velkou úlohu v jejím 
případě sehrál manžel Roman. „Po celou dobu naše-
ho boje byl a stále je úžasný. Bez jeho opory a pomo-
ci bychom to nezvládli,“ přiznává.

Vzápětí zdůrazňuje, že díky práci ve školství vidí, 
kolik zdravých dětí je současně svým způsobem ne-
mocných. Jde především o agresivitu, násilí a celko-
vé nepochopení. „Říkám si, že vlastně mám štěstí, 
protože Jáša sice je určitým způsobem postižený, ale 
bude do života víc připravený než zdravé dítě. Kaž-
dý pokrok si totiž musí vybojovat ne dvakrát, ale 
stokrát. Mám z něj ohromnou radost a s odstupem 
času bych neměnila, přestože máme za sebou období 
velkých bojů a pláče. Nebýt toho, nepochopila bych 
spoustu věcí v sobě i kolem mě,“ uzavírá Petra Štěti-
nová. Z. Kvapilová

Školka dala Jáchymovi šanci, je mezi zdravými dětmi

Jáchym, který měl ještě před rokem problémy s chůzí 
do schodů, dnes zvládá všemožné aktivity.  Foto: -zk-

Radní „utnuli“ 
hudbu na Kotelně

Poprvé v historii zrušili šumperští radní povolenou 
hudební produkci. Reagovali tak na velké množství 
stížností, jež se jim sešlo na provozování zahrádky 
u „Kotelny“ v Temenici. Veškerá hudební produkce 
zde tak po desáté večerní není možná.

„Obdrželi jsme velké množství korektně sepsaných 
stížností, jež jsme vyhodnotili jako velmi vážné. Uká-
zalo se, že provozovatelé si neváží udělení povolení, ale 
hrají přinejmenším pro polovinu města. Jde o projev 
demokracie ve špatném slova smyslu, kdy my podpo-
říme podnikání svolením hudební produkce a druhá 
strana nabyde dojmu, že není nijak omezená a vůbec 
nereaguje na žádosti o umírnění produkce,“ uvedl 
šumperský starosta Zdeněk Brož a zdůraznil, že tímto 
opatřením chtějí radní chránit občany města. „Nebu-
deme samozřejmě rušit hudební produkce těm, kteří 
se chovají slušně,“ ujistil Zdeněk Brož. -zk-

Lokalita, v níž mají Šumperané největší problém 
s parkováním? Odpověď je celkem jasná, jde o pa-
nelové sídliště při Finské ulici v Temenici. Kritická 
situace se ještě letos dočká řešení. Radnice zde totiž 
staví jednopatrový parkovací dům. Loni již vybudo-
vala příjezdovou komunikaci.

Bruntálská firma Kareta se do stavby patrového 
parkoviště, jež vyroste v proluce mezi budovou zdra-
votního střediska u prodejny Hruška a plynovou ko-
telnou, které se nacházejí v Temenické ulici, pustila 
tento měsíc. „Při výstavbě využijeme terénní nerov-
nosti. Do přízemní části budou auta najíždět z Te-
menické ulice, do patra pak z Finské ulice,“ uvedla 
vedoucí odboru rozvoje města, územního plánování 
a investic Irena Bittnerová. Vzápětí prozradila, že 
v objektu bude k dispozici sto šest parkovacích míst. 
Investice přijde město na 21,7 milionu korun, hotová 
by měla být do konce letošního listopadu. -zk-

První parkovací dům v Šumperku nabídne sto šest 
míst ke stání.  Foto: -zk-

První šumperský parkovací dům vyrůstá v Temenici



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Chcete si zacvičit? 
Alena Horneková Kroupová nabízí pro školní rok 2014-2015 každé pondělí od 19:30 do 20:30 hod. 

CVIČENÍ PRO ŽENY - tělocvična 6. ZŠ Šumavská (1. patro - vchod od hřiště). Začínáme 8. září. Přijďte 
mezi nás - budete spokojené, uvolněné, protažené, posílené na těle i na duši.   

Seriál šumperské firmy/Kultura

Putovní výstava láká 
na stopy Žerotínů

Již od úterý 2. září budou moci zájemci zdarma na-
vštívit v boční kapli sv. Jana Nepomuckého v klášter-
ním kostele putovní výstavu Po stopách Žerotínů. Ta 
do Šumperka zavítá exkluzivně na jeden týden v rám-
ci Dnů evropského dědictví.

Ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově 
připravilo výstavu statutární město Přerov v rám-
ci stejnojmenného projektu, který má připomenout 
významný šlechtický rod Žerotínů. Výstavu tvoří 
dvanáct panelů, jež pojednávají o zajímavých a vel-
mi bohatých žerotínských dějinách od jejich počátků 
až do dnešních dnů. Žerotíny představuje nejen jako 
majitele panství a hospodáře, ale také jako stavitele, 
politiky, válečníky, diplomaty, ochránce církve a me-
cenáše. Výstava bude k vidění do neděle 7. září. -red-

ZTePilí muži pochodují 
za dobrou věc

Dva mladí muži, dvě neurologická onemocnění, 
269 kilometrů pěší chůze a především odhodlání po-
moci dobré věci. Tak zní podtitul akce, která má se-
známit veřejnost s výzkumem a využitím kmenových 
buněk. Pochod dvou hendikepovaných dobrodruhů 
napříč Moravou trvá od 25. srpna do 12. září.

„Oba aktéři jsou majiteli průkazu zdravotně posti-
žených ZTP,“ vysvětluje pořadatel akce Ondřej Polák. 
David Szotkowski, kterému je dvacet jedna let, trpí 
spinální svalovou atrofií III. typu. Nemoc se projevuje 
ochabováním svalstva celého těla, potížemi s chůzí do 
schodů či zvedáním se z nižších poloh. Nemocí trpí 
od svých dvanácti let a má stále zhoršující se průběh. 
Miroslavu Večeřovi je dvaadvacet let a má rozštěp pá-
teře. Od šesti let je upoután na invalidní vozík. Ani 
tato nemoc mu však nebránila, aby se v letech 2012 
a 2013 stal mistrem Vozíčkářské florbalové ligy. 

„Pokud trpíte nevyléčitelnou chorobou nebo jste 
upoutáni na vozík, máte dvě možnosti, jak dál žít. 
Můžete to vzdát a přežívat ze dne na den, nebo jít 
a udělat něco proto, aby i těm ostatním, kteří jsou ne-
mocní, mohl jednoho dne někdo říct: Máme pro vás 
lék, který vás vyléčí,“ říká David Szotkowski. „Během 
své cesty budou pánové pořádat besedy se širokou ve-
řejností o problematice kmenových buněk. V šumper-
ském „kulturáku“ se zastaví v pondělí 1. září. Beseda 
se uskuteční v G-klubu od půl sedmé večer a vstupné 
je symbolických třicet korun,“ doplňuje organizátor 
Ondřej Polák. -red-

Kulturní okénkoFirma FGH plus, s.r.o. očima jednatelky 
společnosti Františky Hamplové

Ne mnoho šumperských občanů ví o existenci 
vaší firmy, která v centru našeho města udržuje tra-
dici sklářské výroby v regionu. Můžete vaši firmu 
představit a krátce zmínit i její historii?

Jedná se o rodinnou firmu, kterou jsme jako FGH 
s.r.o. založili v roce 1992 a několikrát jsme se pak s ní 
stěhovali. Začínali jsme v Rapotíně, kde jsme pro 
provoz zakoupili dům zvaný „Pavlačák“, a v nájmu 
u firmy Agritec Šumperk, na který pro velmi dobré 
vztahy s jejím vedením rádi vzpomínáme. Po povod-
ních v roce 1997 nám nabídly sklárny Kavalier a.s. 
Sázava prostory v Uhlířských Janovicích, kam jsme se 
s výrobou přestěhovali. Bylo to pro nás tehdy i výhod-
né, protože sklárny Kavalier byly naším významným 
obchodním partnerem. Po bouřlivém vývoji ve sklář-
ském průmyslu jsme se pak vrátili do Šumperka, kde 
jsme v různých prostorách pokračovali pod názvem 
FGH plus s.r.o. ve výrobě, abychom na přelomu tisí-
ciletí koupili objekt od firmy Zana a trvale zakotvili 
v Šumperku.

 
Co je předmětem vaší výrobní činnosti?
Naše výroba je a byla od samého začátku založena 

na výrobě laboratorního skla a zpočátku ještě na skle 
užitkovém pro sklárny Kavalier, kterými byly různé 
podšálky, tvarované misky, kalíšky a podstavce pod 
svíčky. Z tohoto sortimentu dnes již zůstala jen vý-
roba svícníků. Z laboratorního skla jde především 
o Petriho misky a hodinové laboratorní sklo.  Vyrá-
bíme normalizovanou řadu Petriho misek i speciální 
zakázky. Výroba vychází z tabulového skla, které se 
dále tvaruje a zpracovává. Pro výrobu laboratorního 
skla je použitelné jen sklo ručně tažené, které dováží-
me z Číny, protože jeho výroba v Česku a posledních 
evropských zemích Rumunsku, Rusku a Polsku byla 
zrušena. Tabulové „float“ sklo nelze pro laboratorní 
účely použít, protože obsahuje na povrchu stopy cínu. 
Celá výroba je zakázková, převážně ruční. Automa-
tizace výrobního procesu by byla technicky reálná, 
ale neekonomická. Zařízení a celou technologii jsme 
z nakoupených dílů a vlastní výroby realizovali sami.

 
Který výrobek z vašeho sortimentu byste označi-

la za hodný zmínky z hlediska jeho jedinečnosti?
Zcela určitě bych uvedla některé druhy kalíšku, kte-

ré se používali na gelové svíčky, kdy z kulatého výře-
zu umíme vytvarovat kalíšek ve formě srdce, hvězdy 
a podobně, a také hodinové sklo, které již asi jako je-
diní u nás vyrábíme. Jen pro vysvětlení. Nejde o sklo 
na hodinky, ale jde o ustálený výraz pro laboratorní 
vypouklé víčko na kádinky.

 
Máte dostatek kvalifikovaných pracovníků pro 

vaši výrobu?
Najít dnes kvalifikované skláře není jednoduché 

a my potřebujeme mladé pracovníky, které musíme 
sami zaškolit. Neříkám mladé, abych diskriminovala 
starší, ale na tuto ruční práci se mladší lidé snadněji 
a rychleji zaučí a dobře ji vykonávají. Mohu říci, že 
z deseti lidí se dobře zaškolí čtyři. Převážně jde o ženy 

a současně zaměstnáváme třicet spolupracovníků, 
i když v době výroby i užitkového skla jsme jich měli 
až devadesát.

 
Do kterých zemí mimo naší republiku směřují 

vaše výrobky?
Samozřejmě, že většina výroby jde na export. 

Mimo dodávek tuzemské firmě Kavalierglass a VTR-
glass v Sázavě máme zákazníky v Evropě, především 
v Německu. Většina obchodních partnerů je pak ve 
třetích zemích, například v Indii, Egyptu, Pákistánu, 
Bangladéši, Srí Lance, Iránu, Iráku a Mexiku.

 
Jak zajišťujete technologický rozvoj a vývoj?
Vše zajišťujeme vlastními silami. Velmi nám v tech-

nologii výroby roky pomáhal vynikající sklářský od-
borník Antonín Kašpárek. O inovaci technologie 
a technologických zařízení se stará můj manžel a ve-
doucí výroby Jan Koukolský. Kvalitu výrobků jsme 
zjednodušili použitím vzduchotechniky od firmy 
FESTO, zautomatizovali jsme teplotní režim v píc-
kách elektronickou regulací a realizovali jiné úpravy, 
které usnadní a zkvalitní ruční výrobu. Rádi jsme vy-
užili i možnosti dotace evropských fondů z operační-
ho programu rozvoj na nákup potřebného řezacího 
stroje pro rozřezání skleněných tabulí. Důležité pro 
naši firmu bylo získání ochranné značky ANUMBRA 
(z latiny bez stínů) pro Petriho misky odkoupením 
od Bohemia Crystalexu. Bez této ochranné značky by 
byly ve třetím světě prakticky neprodejné.

 
Jak vidíte budoucnost našeho sklářského prů-

myslu a vašeho segmentu této výroby s ohledem na 
rostoucí konkurenci z východních zemí,  zejména 
z Číny.

Vše je otázkou kvality a ceny nabízených výrobků. 
Co se týká našeho segmentu výroby, laboratorního 
skla, nechali jsme si od čínského odborníka zpracovat 
rešerši stavu výroby, vývoje a obchodu Petriho misek 
a ručně taženého skla v Číně. Na základě této rešerše 
i vztahu Číny s některými zeměmi třetího světa zůstá-
vám optimistkou.

Děkuji za rozhovor a přeji 
další úspěšné podnikání v našem městě,

Petr Krill

Firma FGH plus vyrábí mimo jiné i Petriho misky. 
 Foto: archiv firmy

David a Mirek se vydali na dlouhou cestu napříč 
Moravou. Do Šumperka dorazí první zářijový den. 
 Foto: archiv
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Městská knihovna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, z důvodu rekon-
strukce budovy společenského střediska Sever na Temenické ulici bude 
knihovna Sever počátkem září mimo provoz. Otevření knihovny po opravě 
bude oznámeno na www.knihovnaspk.cz a prostřednictvím Zpravodaje. Po 
dobu uzavření mohou čtenáři prodlužovat, vracet a půjčovat si knihy a časopisy 
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

4.9. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Mirox
9.9. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek   Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod.
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory: 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu   Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 9, 10 a 11 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každou středu od 9.30 a 10.30 hod. v „P“  Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a 10.30 hod. v „P“  Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta  Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - začátečníci
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.

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

tel. 583 283 138
*Knihovna Sever

Temenická 5
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

Středisko volného času Doris
14.9. od 9 do 18 hod. v SEV Švagrov  Slavnosti Jeřabin 
  Akce nejen pro rodiče s dětmi, moštování,  
  zavařování, sušení a další
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Centrum pro rodinu
30. srpna   Pouť rodin na Hostýn 10 hod. poutní mše sv.; 

13 hod. přednáška F. Böhmové „O vděčnos-
ti“, loutkové divadlo Dana Taraby pro děti;  
13.30 hod. „Cesta pro manžele“, pro děti hry 
a soutěže; 16 hod. koncert skupiny Paprsky

6.9. od 15 hodin  Společné rozloučení s prázdninami 
na farním hřišti u „FS“  Pro děti i rodiče budou připraveny soutěže,   
 hry i drobné občerstvení.
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.

Chcete pomáhat v nouzové situaci? 
Absolvujte zajímavý výcvik

Člověku člověkem je název výcviku, který již druhým rokem zprostředkovává 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Nejde v žádném případě o nějaké „mi-
sijní lanaření“, cílem je pomoci 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 blízkého člověka, 
rozvod a podobně. Netýká se to jen jednotlivců, ale i rodiny, společenství, města - 
třeba když někdo vyhoří nebo nastanou povodně,“ říká farářka Českobratrské círk-
ve evangelické Hana Ducho. Z absolventů výcviku 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 doprovázet,“ podotýká Ducho, která loni zmíněný výcvik absol-
vovala.

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 vyzkoušejí, jak pomáhat. Vše samozřejmě stojí a padá na lek-
torech. Těmi jsou zkušený Vítězslav Vurst, který třináct let působil jako předseda 
správní rady nadace ADRA a jenž pomáhal založit v republice krizovou intervenci, 
a kladenská psycholožka Eva Biedermannová, která působila jako hlavní psycho-
ložka a metodička na Ministerstvu spravedlnosti a poslední čtyři roky je krajskou 
psycholožkou v Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje.

Absolvování výcviku může být užitečné zejména těm, kteří pracují s lidmi. Výcvik 
je navíc akreditovaný na Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci celoživotního 
vzdělávání, takže účastníci dostanou certifikát nazvaný „Poskytování krizové pomo-
ci lidem zasaženým mimořádnou událostí“. „Nejde samozřejmě o plnohodnotné ab-
solvování krizové intervence, ale o její základ,“ zdůrazňuje organizátorka výcviku.

Bližší informace k výcviku lze najít na www.sumperk.evangnet.cz, případně se 
obrátit na Hanu Ducho, tel.č. 737 681 009, e-mail hana@duchovi.cz. Výcvik probíhá 
v sále fary Českobratrské církve evangelické ve čtyřech víkendech - 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-
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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

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

SC
20

11
03

4

V měsící září 2014 zahajujeme “Nespeci�cký rekvali�kační kurs dle usnesení vlády č. 238/1991” v rámci projektu

 „NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ, r.č. CZ.1.04/2.1.01/91.00127“
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce a  jsou do 25 let věku.

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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PO EVROPĚ ZA ODPOČINKEM I POZNÁNÍM…

 PERLY ITÁLIE 
Benátky, Pisa, Florencie, Řím s Vatikánem -  23. - 28. 9. 2014              

 SLOVENSKO 
Tatry, Bešeňová,  Dunajec na pltích a Malá Fatra - 25. - 28. 9. 2014          

 MAĎARSKÉ TERMÁLY- SARVÁR, BŰK, GYŐR    
2 denní víkendová  relaxace - 4.- 5. 10.2014,  8.- 9.11.2014                                                                                             
3 denní prodloužený víkend - 17. - 19. 10. 2014                                                                                                
4 denní relaxační pobyt - 25. -28.10.2014

 SLOVENSKO 
Bratislava +husí hody + termály 
Velký Medér + Gabčíkovo - 11. - 12. 10. 2014     

LETECKY NA EXOTICKÉ CESTY ZA ODPOČINKEM I POZNÁNÍM…
 USA - San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, 
národní parky na západě - 5.- 19. 10. 2014

 DUBAJ - teplé moře+ slunce+ poznání+ pouštní safari 
+ Burj Khalifa+ nákupy za super ceny + Al Ain + Jebel Ha� t
+ výlet do Ománu -    8. –16. 11. 2014

DETAILNÍ NABÍDKA a PRODEJ ZÁJEZDŮ vybraných zájezdů 
v kanceláři CK Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14 -18) nebo na 

S HORNETEM 
ZA VAŠÍM VELKÝM 
CESTOVATELSKÝM SNEM!

6. 650 Kč                

3. 690 Kč                

2. 390 Kč                

49. 550 Kč                

34. 950 Kč                

1. 850 Kč                již od

LETECKY NA EXOTICKÉ CESTY ZA ODPOČINKEM I POZNÁNÍM…LETECKY NA EXOTICKÉ CESTY ZA ODPOČINKEM I POZNÁNÍM…LETECKY NA EXOTICKÉ CESTY ZA ODPOČINKEM I POZNÁNÍM…

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 29.8. 2014 do 11.9. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 98,- Kč/1 kg 

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Chléb slunečnicový 300 g BK ................................................................................................................... 17,90 Kč
Ječmánek 60 g ..................................................................................................................................................2,50 Kč
Kobliha s marmeládou 60 g .........................................................................................................................4,90 Kč

Slezská pekárna Opava
Chléb žitný tmavý balený 500 g .............................................................................................................. 16,90 Kč
Šáteček listový tvarohový 90 g ...................................................................................................................6,50 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ

Maso V + W 
Inovecký salám........................................................................................................................................................... 105,- Kč/1 kg 
Česnekový bok – NOVINKA ............................................................................................................................... 113,- Kč/1 kg  
Vídeňské párky ........................................................................................................................................................... 109,- Kč/1 kg
Šunkové klobásy  ...................................................................................................................................................... 109,- Kč/1 kg

!!!!!!!!
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KOUPELNOVÉ STUDIO

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

Široký výběr obkladů a dlažeb

18 vzorových koupelen
zaměření koupelny
cenová nabídka
realizace

Zaváděcí 
ceny

 
 

 

 
 
 

 
 

Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Šumperk, Lidická    730.000 Kč 

Šumperk, Wolkerova   470.000 Kč Šumperk, J. z Poděbrad  980.000 Kč  

Palackého, Šumperk  1.660.000 Kč Bludov   2.800.000 Kč Šumperk, ul. Čsl. armády  1.200.000 Kč  

Šumperk, Gen. Svobody  680.000 Kč  Šumperk, Prievidzská   1.050.000 Kč  

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Nový Malín   2.060.000 Kč 

Šumperk, Jesenická   796.000 Kč

Šumperk, Jeremenkova  1.890.000 Kč

Šumperk, ul.Čsl. armády   930.000 Kč

Troubelice   2.200.000 Kč 

Šumperk, Pod Senovou  6.500 Kč Šumperk  1.400 Kč/m2

Vikýřovice   2.990.000 Kč

FORTEX REALIT Y Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350  Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

poslední volný byt 1+kk k dispozici

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

 


  


ZHUBNĚTE VYVÁŽENÝM 
A PESTRÝM JÍDELNÍČKEM

 ENGLISH
SP   T

JAZYKOVÁ 
ŠKOLA

Z Á P I S
do jazykových kurzů

angličtiny, španělštiny a francouzštiny
  čeští i zahraniční lektoři

  malé intenzivní skupinky
LETOŠNÍ NOVINKY:

  španělština pro začátečníky
  angličtina pro děti (1. třída ZŠ)

Bližší info: 777 147 791
 www.englishspot.cz
Přihlášky přijímáme do 24. 9. 2014

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

Sleva  na letní obuv

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

40%

kožená galenterie

končí 
31.8.2014
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záruka až 

25 let

www.inelis.cz

SEDACÍ 
SOUPRAVY 

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   14:40:44P O Z O R !
mimořádná letní akce

100,-Kč/hod.
pronájem tenisového 

dvorce s umělým povrchem
klidné prostředí tenisový 
areál na Tyršově stadionu 

v Šumperku.
Rezervace: 

777 225 187
platí do 14.09. 2014


