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Na křižovatce u Parsu se změnila přednost v jízdě

Řidiči projíždějící frekventovanou 
křižovatkou u podniku Pars by se měli 
mít na pozoru. Před více než dvěma 
týdny zde totiž došlo ke změně před-
nosti v jízdě. Hlavní silnice nově vede 
ve směru od Dolních Studének k želez-
ničnímu přejezdu, tedy ulicí Žerotíno-
vou. Dolnostudénská ulice se tak ocitla 
ve „vedlejší roli“. 

V souvislosti s realizací cyklostezky 
ze Šumperka do Dolních Studének se 
oblouk křižovatky u Parsu napřímil 
a vznikly zde nové bezpečnější přecho-
dy pro chodce se středovými ostrůvky. 
Ačkoliv policisté zatím žádnou doprav-
ní nehodu na této křižovatce neřešili, 
nabádají řidiče k obezřetnosti. I když 
je změna dostatečně výrazně označe-

na, řada motoristů je zvyklá jezdit po 
paměti.

Součástí úprav v Žerotínově ulici 
je rovněž nové dopravní značení. Na 
přejezd cyklistů u areálu ČSAD tak 
upozorňují svislé dopravní značky na 
vozovce a hned na několika místech 
se objevily červené směrové sloup-
ky, jež označují výjezdy z účelových 
komunikací. Mnozí řidiči jsou ale 
zaskočeni středovými nepřerušova-
nými čarami, které se objevily v mís-
tech, kde byli ještě nedávno zvyklí 
odbočovat. Jde například o vjezd do 
areálů výkupny železa a kovů firmy  
TSR Czech Republic a tiskárny Kar-
totisk, zákaznického centra RWE či 
marketu Lidl. „I v tomto případě jde 

o účelové komunikace. Podle vyhláš-
ky mohou řidiči na místo ležící mimo 
komunikaci odbočit, i když zde není 
přerušovaný středový pruh,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy šumperské 
radnice Radek Novotný. 

Stejným způsobem jako u Parsu 
se příští rok změní přednost v místě, 
kde se kříží ulice Vančurova a Zábřež-
ská. Po nich vede hlavní tah do centra 
města. Ve Vančurově ulici se totiž už 
v nejbližších dnech začnou kopat ka-
nalizační sítě a během stavebních prací 
bude možné upravit i  křižovatku. Na 
ní často chybují cizí řidiči, kteří před-
pokládají, že když jedou rovně, mají 
přednost. Hlavní silnicí tak bude příští 
rok Zábřežská ulice. -zk-

Křižovatka u Parsu, kde se před více než dvěma týdny změnila přednost v jízdě, prochází v těchto dnech zatěžkávací 
zkouškou. Vede tudy totiž objížďka, vynucená rekonstrukcí Jesenické ulice.  Foto: P. Kvapil

„Dorisku“ vede od 1. října pedagožka 
Petra Müllerová.    Strana 2

Rekonstrukce komplikují dopravu ve 
městě, především na průtahu směrem 
na Jeseník.    Strana 3

Žáci šumperské „Pětky“, učitelé a dal-
ší dobrovolní „závodníci“ se připojili 
k akci Škola běží maraton.    Strana 5

Zpěvačka Monika Načeva a písnič-
kář Justin Lavash vystoupí v klášter-
ním kostele 16. října.   Strana 7



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků Doris vede od 1. října 
pedagožka Petra Müllerová. Do funkce ředitelky ji na 
svém zářijovém jednání jmenovali na dobu šesti let 
šumperští radní.

Do konkurzního řízení se přihlásilo sedm zájemců, 
tři z nich přitom pracují ve volnočasovém centru Doris. 
„Na vítězném kandidátovi se komise shodla převážnou 
většinou hlasů,“ uvedl tajemník šumperské radnice 
Petr Holub. Petra Müllerová nahradila ve funkci Ja-
roslava Ondráčka, který na pozici šéfa, v níž působil 
třiadvacet let, rezignoval letos v červnu. V „Dorisce“ 
zůstává i nadále zaměstnán. 

Novou ředitelku představil zaměstnancům organiza-
ce v pondělí 29. září šumperský starosta Zdeněk Brož. 
„Chci vám poděkovat za to, jak jste mě už při příchodu 
přijali. Vládla zde přátelská atmosféra. To je, myslím, 
dobrý začátek. Doris bude hlavně o vás, protože vy jste 
tím základním kamenem,“ řekla během setkání se svý-
mi podřízenými Petra Müllerová. „Pokud bude třeba, 
abychom nějakým způsobem byli při navazování první 
spolupráce, nezříkáme se toho. Jsme tady pro obě stra-
ny,“ zdůraznil starosta Zdeněk Brož.

Petra Müllerová vystudovala na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci obor český a ang-
lický jazyk. Devět let učila tyto předměty na základ-
ní škole v Mohelnici. „Byla to krásná práce, protože 
jsem se svým žákům nevěnovala pouze v lavicích, ale 
i v době volna. Společně jsme se scházeli na jazykových 
a turistických kurzech a na nejrůznějších akcích. Tou 
největší, kterou jsme společně „táhli“ od letošního led-
na do května, byla Akademie,“ popsala svoji pedago-
gickou činnost Petra Müllerová, která bydlí v Třeštině. 
Z mohelnické školy odešla letos současně se „svými“ 
deváťáky. Po vypsání konkurzu na ředitele SVČ Doris 
se do něj přihlásila a byla vybrána.

„Myslím si, že Středisko volného času Doris by mělo 
ve věcech pedagogických fungovat tak, jako doposud, 
protože je to velmi dobré zařízení. Nemám vůbec 
v úmyslu měnit věci, které dělají organizaci dobré jmé-
no,“ zdůraznila nová ředitelka a dodala, že zaměřit se 
chce především na ekonomické záležitosti, které byly 
dosavadnímu vedení vytýkány, konkrétně na oblast 
účetnictví. Vzápětí přiznala, že v prvních týdnech se 
bude „rozkoukávat“, poznávat chod celého zařízení. 

V budoucnu by pak chtěla větší pozornost věnovat 
dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. „Jako 
bývalé kantorce mi občas v „Dorisce“ některé oblasti 
chyběly. Neznamená to ale, že jde o nedostatek. Je to 
dáno tím, že přicházím z praxe. Mám spoustu kontaktů 
na různé vynikající lektory a toho bych chtěla využít,“ 
podotkla Müllerová, jež ve vztahu ke svým podříze-
ným sází na slušnost. „Mé vstřícné komunikaci vévodí 
slušnost a na té trvám. Ráda bych, pokud někdo bude 
mít nějaký problém, který se bude týkat třeba i mě, aby 
přišel přímo za mnou. Aby se zde nevedla kabinetní 
politika. Tvrdím, že vstřícnou, otevřenou komunikací 
lze předejít mnoha problémům. A pokud bude vůle na 
obou stranách, věřím, že to společně zvládneme,“ uza-
vřela nová ředitelka.

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků Doris vzniklo 1. led-
na 2013 po sloučení dvou příspěvkových organizací, 
Domu dětí mládeže U Radnice, jehož zřizovatelem 
bylo město Šumperk, a Vily Doris, která do té doby 
spadala pod Olomoucký kraj. Tato nová příspěvková 
organizace města má dnes šestatřicet zaměstnanců, jež 
působí v pěti střediscích - ve Vile Doris, na Komíně, 
v budově na náměstí Míru u radnice, ve Švagrově, kde 
bylo loni v květnu s pomocí evropských dotací ote-
vřeno středisko ekologické výchovy, a na turistických 
základnách ve Štědrákově Lhotě a v Hraběšicích. Ve 
zmíněných objektech nabízí volnočasové aktivity pro 
děti i dospělé. -zk-

Nová ředitelka „Dorisky“ sází na slušnost       Charita vyhlásila sbírku 
ošacení pro Ukrajinu

Máte doma nepotřebné oblečení, obuv, jež by 
neměla být obnošená, deky, lůžkoviny, přikrývky, 
polštáře, prostěradla, utěrky a je vám líto to vyho-
dit? Pak můžete využít sbírky pro Ukrajinu, kterou 
organizuje až do 20. října olomoucká Arcidiecézní 
charita ve spolupráci s tou šumperskou. Čisté a ne-
poškozené věci, v případě oblečení a obuvi nejlépe 
zimní, můžete přinést do sídla šumperské Charity 
v Jeremenkově ulici 7 ve všední dny vždy od 7.30 do 
15 hodin. Bližší informace mohou zájemci získat na 
tel.č. 583 216 747 nebo na adrese www.sumperk.
charita.cz. -zk-

      Červený směrový 
sloupek upozorňuje na dání 
přednosti v jízdě

Odbor dopravy šumperské radnice upozorňuje 
řidiče, že výjezdy z lesních a polních cest a úče-
lových komunikací jsou označovány směrovými 
sloupky červené barvy. Při vyjíždění z takto ozna-
čeného místa tak musí dát řidič přednost v jízdě 
všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. 
V Šumperku je takto označeno například vyústění 
polních cest při ulicích Bludovské a Polní či výjezdy 
z účelových komunikací na ulice Zábřežskou, Žero-
tínovu a další. -red-

      Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na 
zimním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, 
vstup přijde na třicet korun. V neděli dopoledne 
pak mohou na stadion zamířit rodiče s dětmi. Pro 
ně je vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 hod. Dospělí za-
platí třicet korun a stejnou částku i dítě v doprovodu 
rodiče bez průkazky HK Mladí draci, dítě vlastnící 
zmíněný průkaz má v doprovodu rodiče bruslení 
zdarma. A zabruslit si v neděli 12. a 19. října mohou 
i zájemci z řad veřejnosti, konkrétně v čase od 14 
do 15 hodin, a rovněž v úterý 28. října, kdy je státní 
svátek, a to v době od 14.30 do 16 hodin. Vstupné je 
čtyřicet korun. Termíny bruslení pro veřejnost jsou 
zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. www.pms-spk.cz 
v sekci Zimní stadion. -red-

Novou ředitelku Petru Müllerovou představil za-
městnancům „Dorisky“ starosta Zdeněk Brož. 

Foto: -zk-

Červené směrové sloupky jsou například u výjez-
du od autobusové zastávky u firmy Sumtex v Žero-
tínově ulici.                                                 Foto: -zk-
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Zpravodajství/Volby

Nové zastupitele zvolíme v závěru týdneZastupitelé se zítra 
sejdou naposledy
Poslední zasedání Zastupitelstva města Šumperka 

ve volebním období 2010-2014 je naplánováno na zí-
třek, tedy na čtvrtek 9. října. Jeho členové se budou 
zabývat plánem zimní údržby komunikací ve městě 
a schválit by měli podmínky pro udělování grantů 
a dotací z rozpočtu města na rok 2015. Chybět nebu-
de ani řada finančních a majetkoprávních záležitostí. 
Jednání šumperského zastupitelského sboru začíná 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. Zastupitelé se tak naposledy se-
jdou těsně před volbami. O jejich nástupcích rozhod-
nou Šumperané v následujících dvou dnech, v pátek 
10. a sobotu 11. října, kdy se otevřou volební místnos-
ti na třiceti místech ve městě. 

Ustavující zasedání nového Zastupitelstva, na němž 
by měli být zvoleni starosta, místostarostové a Rada 
města, by mělo proběhnout v nejbližším možném ter-
mínu ve velkém sále Domu kultury. V třítýdenním 
„mezidobí“ budou stávající starosta a místostarostové 
vykonávat pravomoci, jež z jejich funkcí vyplývají, a se-
jít se mohou i radní. Zastupitelé, členové výborů a ko-
misí však přestávají pracovat prvním dnem voleb. -zk-

Přesně za tři dny rozhodnou občané Šumperka 
o tom, kdo v následujících čtyřech letech usedne do 
sedmadvaceti křesel v místním zastupitelském sboru. 
O přízeň voličů se přitom uchází dvanáct subjektů, na 
jejichž kandidátkách je dvě stě osmdesát pět jmen. 

S jedničkou jde v Šumperku do voleb, jež připadají 
na pátek 10. a sobotu 11. října, Komunistická strana 
Čech a Moravy. Dvojka připadla Straně svobodných 
občanů a trojka Sdružení NEZÁVISLÉ VOLBY s ne-
závislými kandidáty. Čtyřku přiřkl „los“ sdružení 
strany DOMOV s nezávislými kandidáty a pětku má 
strana TOP 09. Šestku v záhlaví mají Piráti a nezávislí 
kandidáti nazvaní Sdružení PRO-REGION a Piráti, 
sedmičku Strana Práv Občanů a osmičku má Stra-
na zdravého rozumu. Losovací míček s číslem de-
vět připadl křesťanským demokratům a nezávislým 
kandidátům, kteří se spojili pod názvem KDU-ČSL 
a nezávislí - Pro Šumperk. Desítku má ANO 2011 
a jedenáctka zdobí kandidátku Občanské demokra-
tické strany. Poslední dvanáctku pak přiřklo losování 
České straně sociálně demokratické. 

Město bude v závěru týdne opět rozděleno na tři-
cet volebních okrsků a nad regulérností voleb budou 
bdít okrskové volební komise, které jsou sedmi až de-
setičlenné. Na rozdíl od parlamentních či krajských 
voleb jsou všechny kandidující strany uvedeny na 
oboustranně tištěném archu papíru o velikosti A2 
v pořadí, jaké jim přidělil los. Každý šumperský vo-
lič má k dispozici 27 hlasů. Přesně tolik je totiž za-
stupitelských křesel. Hlasovací „lístek“ připomínající 

plachtu se jmény letošních kandidátů by již měli mít 
lidé ve svých poštovních schránkách. Do volebních 
místností pak mohou zamířit v pátek 10. října od 14 
do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin. 
Budoucí Zastupitelstvo města přitom lze volit pouze 
v místě trvalého bydliště. -zk-

Hned na několik omezení provozu narazí v těchto 
týdnech řidiči v Šumperku. Uzavřený je jeden pruh 
v částech průtahu městem směrem na Jeseník a chystá 
se uzavírka ulic Temenické a Vančurovy. Na omezení 
a objížďky upozorňují dopravní značení.

První komplikace se týká těch, kteří Šumperkem 
projíždějí směrem na Jeseník. Ředitelství silnic a dálnic 
se již pustilo do rekonstrukce povrchu Jesenické ulice 
v úseku od výjezdu na tzv. Holubí vrch po odbočení do 
Vikýřovic a minulý čtvrtek uzavřelo jízdní pruh vedou-
cí směrem na Zábřeh v části od autobusového nádra-
ží po okružní křižovatku u benzínové čerpací stanice 
Lukoil. Zrána, kdy zde ještě nebyly rozmístěné všech-
ny dopravní značky, panoval především u křižovatky 
u viaduktu značný chaos. Odpoledne pak byla situace 
nejhorší na objízdné trase vedoucí ulicemi Žerotíno-
vou a Dolnostudénskou. Podle informací z Ředitelství 

silnic a dálnic, kterému tato silnice I/11 patří, bude po 
celou dobu opravy průjezdný vždy jeden jízdní pruh. 
Na uzavírky a aktuální objízdné trasy upozorňují řidiče 
dopravní značení. Nový povrch by přitom měla Jese-
nická ulice dostat do 15. listopadu. 

Převážná část dopravních omezení v samotném 
městě pak souvisí s obnovou šumperské stokové sítě 
v rámci druhé fáze projektu Zlepšení kvality vod horní-
ho povodí řeky Moravy, v jejímž rámci se zrekonstruují 
čtyři kilometry potrubí ve čtrnácti ulicích. S částečnou 
uzavírkou je tak třeba počítat až do 16. listopadu v uli-
cích Svatováclavské a Blanické. Poté se práce přesunou 
do horní části a hotovy by měly být do konce roku. De-
finitivní povrch pak dostanou ulice příští rok v dubnu 
a květnu.

Rekonstrukcí projde rovněž hlavní kanalizační řad 
v části Temenické ulice. Jde o asi půlkilometrový úsek 
od světelné křižovatky u Koruny. „Rekonstrukce si vy-
žádá úplnou uzavírku. Budeme ale postupovat po eta-
pách, takže první se uzavře úsek od světelné křižovatky 
po jednosměrný výjezd ze sídliště Prievidzská u stře-
diska Sever,“ uvedl Zdeněk Novák, technik z olomouc-
ké společnosti Dopravní značení Svoboda. Uzavření 
zmíněného úseku je naplánováno na zítřek, tedy na 
čtvrtek 9. října. Jakmile v něm práce skončí, uzavře se 
úsek po odbočení na Fibichovu ulici a poté navazující 
části až po křižovatku se Šumavskou ulicí. Průjezdná 
by měla být Temenická ulice nejpozději na Štědrý den. 
„Lidem, kteří zde bydlí a také dopravní obsluze bude 
vždy nějak umožněn vjezd na sídliště a rovněž k super-
marketu Albert,“ ujistil technik.

Příští týden by pak měla odstartovat obnova kanali-

zace ve Vančurově ulici, jejíž součástí je i rekonstrukce 
zatrubněného potoka. Začne se přitom budováním mo-
nolitické šachty u křižovatky s ulicí B. Němcové. Kro-
mě kanalizace se ve Vančurově ulici budou realizovat 
i přeložky plynu. „Výkopy půjdou středem, takže část 
Vančurovy ulice od křižovatky s ulicí B. Němcové smě-
rem k ulici Zábřežské bude zcela uzavřena. Místní se do 
ní samozřejmě dostanou,“ zdůraznil Novák a dodal, že 
uzavírka je plánována od 15. října do 20. prosince.

Rekonstrukce kanalizace v ulicích Temenické 
a Vančurově si vyžádá změnu tras městské autobuso-
vé dopravy. Na dočasné zrušení a přemístění zastávek 
upozorňují občany letáky na stávajících autobusových 
zastávkách. Ty by se měly z ulice Temenické přestěho-
vat na náměstí Republiky, z ulice Vančurovy pak na 
ulici Zábřežskou. -zk-

Volební místnosti se otevřou v závěru tohoto týdne. 
 Foto: -pk-

Částečná uzavírka komplikuje dopravu na průtahu 
městem směrem na Jeseník. Minulý čtvrtek panoval 
značný chaos především na křižovatce u viaduktu. 
 Foto: -zk-

Někteří řidiči byli minulý čtvrtek odpoledne tak 
zmatení, že ani neregistrovali značky zákaz vjezdu. 
V Jesenické ulici se přitom tvořily kolony již od 
okružní křižovatky u Lukoilu.  Foto: -pk-

V minulém čísle Šumperského zpravodaje bylo chybně uvedeno pořadové číslo nejmladší šumperské kandi-
dátky, kterou je Kateřina Rippelová. Na kandidátce KSČM je na sedmém místě, nikoliv na místě dvanáctém.

Rekonstrukce komplikují dopravu ve městě, především na jeho průtahu

Město nabízí pozemky v lokalitě za Katastrálním 
úřadem při Americké ulici o celkové výměře 

3 500 m2, na kterých lze postavit maximálně tři 
rodinné domy. Nabídky spolu se záměrem využití 

území je třeba podat do 30. října. 
Bližší informace sdělí Hana Répalová, vedoucí 

majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, tel.č. 583 388 518.
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Zpravodajství/Ceny města

Zatímco před sedmi lety se Ludmila Divišová, jež 
na šumperské Obchodní akademii a Jazykové škole 
učí češtinu a němčinu, radovala z prvenství svých 
„svěřenců“ v evropském soutěžním projektu: Jugend-
Schule-Wirtschaft im Dialog, letos v červnu se situace 
obrátila. Tři studenti doprovodili svoji paní učitelku 
na německé velvyslanectví v Praze, aby zde převzala 
ocenění za projekt nazvaný „Nur unterrichten reicht 
heute aber nicht mehr“. Šumperská obchodní akade-
mie se tak může chlubit tím, že má druhého nejlepší-
ho učitele němčiny v republice.

Soutěž, která letos proběhla podruhé, uspořádali 
partneři kampaně „Šprechtíme společně“ pod pat-
ronátem ministerstva školství. Organizátoři vyzvali 
učitele středních odborných škol a gymnázií z celé 
České republiky, aby v dnes již uplynulém školním 
roce zrealizovali zajímavý a inovativní projekt ve vy-
učování němčiny. Měli tak dokázat, že umějí své žáky 
nadchnout dobře připravenou výukou i aktivitami 
mimo osnovy a že nabízejí příkladnou výuku cizích 
jazyků, která vzbuzuje zájem o němčinu. Z došlých 
přihlášek vybrala mezinárodní porota sedm vítězů. 
Ludmila Divišová, jež hodnotící zaujala projektovou 
řadou, která zahrnuje celý komplex výukových me-
tod, skončila druhá.

„Ocenění mě samozřejmě těší už kvůli studentům, 
kteří během jeho předávání viděli, jak významné 
může být právě postavení němčiny a jak je důležité 
se učit i druhému cizímu jazyku, slyšeli také o mož-
nostech na otevřeném trhu práce a o tom, že nabídka 
pracovních míst a poptávka po němčině může být 

zejména v některých regionech leckdy vyšší než tře-
ba po angličtině. Daniel Šopík, který chce studovat 
mezinárodní vztahy, mi pak řekl, že ho to zaujalo, že 
ví, že bude němčinu potřebovat,“ říká učitelka a ve-
doucí jazykové školy na obchodní akademii Ludmila 

Divišová, kterou k účasti v soutěži přesvědčila během 
semináře k nové učebnici němčiny Jana Nálepová ze 
Slezské univerzity v Opavě. „Paní Nálepová ví, že 
toho pro žáky dělám docela dost, a přemluvila mě, 
abych svoji práci se studenty prezentovala v soutěži 
Hledáme nejlepšího učitele němčiny. Nejprve jsem to 
vzhledem k množství práce odmítla, ale pak jsem se 
rozhodla, že zkusím připravit „hezkou“ hodinu a na-
psat jakési vodítko, jak je možné motivovat žáky pro 
druhý cizí jazyk, konkrétně pro němčinu. A zjistila 
jsem, že žáky to baví. Přišli na to, že když budou mít 
alespoň nějaké základní znalosti, mohou se posunout 
výš,“ popisuje Divišová, jež má čtyřletou dceru. Prá-
vě ta jí byla při tvorbě projektové řady inspirací. 

„Vycházela jsem z animovaných seriálů pro děti, 
které jsou namluvené tak, aby jim porozuměly i ty 
nejmenší. Říkala jsem si, že i když to jsou kreslené 
postavičky pro děti, mohly by zaujmout také naše 
teenagery. Pustila jsem jim nějaký ten díl, připravila 
pracovní listy a ptala se, čemu rozumějí. Byla to týmo-
vá práce, kdy studenti něco věděli a něco si domysleli, 
ale hlavně zkoušeli diskutovat a psát krátký příběh. 
Většina z nich měla radost z toho, že jednoduchým 
větám rozumí,“ přibližuje způsob výuky němčinářka. 
Svoji práci, jež je výsledkem čtyřměsíčního „pono-
cování“, nazvala „Nur unterrichten reicht aber heute 
nicht mehr!“, což v českém překladu znamená „Jen 
vyučovat však dnes už nestačí!“. Popsala v ní, pocho-
pitelně německy, všechny aktivity, přiložila ilustrační 
fotografie a pracovní listy a vše odeslala do Prahy. 

 Pokr. na str. 7

Již patnáct let uděluje šumperská 
radnice Cenu města hned v několika 
kategoriích. Zatímco za rok 1999 to 
byly kategorie čtyři, v nadcházejícím 
šestnáctém ročníku jich bude devět 
se čtyřmi podkategoriemi. Uznání za 
rok 2014 by se mělo opět dostat nejen 
jednotlivým osobnostem, ale také vý-
znamným akcím, počinům, projektům 
a událostem. A jedinečnou možnost 
aktivně se zapojit do této prestižní akce 
mají všichni Šumperané. Pokud na-
vrhnou nominace, mohou získat vstu-
penky na slavnostní večer, na němž se 
budou ocenění předávat.

„Rádi bychom oslovili co nejširší 
veřejnost. Deset z těch, kteří pošlou 
nominaci, může vyhrát vstupenky pro 
dvě osoby na slavnostní večer předá-
vání Cen města, který proběhne příš-
tí rok v dubnu v místním divadle,“ 
říká vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice 
Helena Miterková. Vzápětí dodává, že 
občané mohou podle vlastního uvážení 
navrhovat nominace v následujících ka-
tegoriích - Kultura (konkrétní akce či 
výsledek práce kulturní instituce v Šum-
perku v roce 2014), Sport (jedinečný 
sportovní výkon, kvalitní aktivní trenér 
sportovního klubu apod.), Významný 
počin v sociální a humanitární oblasti 
(práce organizace, jednotlivců apod.), 
Vzdělávání (společnost i jednotlivci 
za mimořádnou práci s dětmi, mláde-
ží, organizaci prospěšných seminářů, 

školení apod.), Podnikání - drobné 
podnikání, Podnikání - výrobní spo-
lečnosti (např. za významný podni-
katelský úspěch, realizovaný záměr),  
Životní prostředí a ekologie (za zá-
sluhy v oblasti rozvoje péče o životní 
prostředí a prosazování ekologie a eko-
logické výchovy), Cena mladých (hu-
debníci, umělci, sportovci, výjimečně 
nadaní v matematice, vědě nebo třeba ve 
spolkové činnosti apod.), u níž je věko-
vá hranice stanovena do pětadvaceti let 
včetně, a Cena za přínos městu za práci 
na rozvoji nebo prezentaci města v da-
ném roce nebo za dlouhodobou práci či 
celoživotní přínos městu. Zvláštní kapi-
tolou je kategorie Architektura, která je 
rozdělena do podkategorií novostavba 
a rekonstrukce.

„Nominaci může zaslat každý jed-
notlivec nebo skupina občanů města 
Šumperka, společnost či zájmové usku-
pení, jež zde vykonávají svoji činnost. 
Není samozřejmě povoleno navrho-
vat na ocenění sám sebe,“ podotýká 
Miterková a doporučuje, aby si každý 
nejdříve přečetl pravidla pro hlasování 
a udílení Cen města Šumperka, jež jsou 
zveřejněna na stránkách města www.
sumperk.cz. Vzápětí připomíná, že no-
minovaní by měli být šumperskými ob-
čany, případně by měli na území města 
provozovat svoji činnost, nebo by to 
měli být rodáci, kteří svou činností 
Šumperk významně proslavili. 

Nominace musí obsahovat název 

akce nebo jméno nominovaného, jed-
noznačné zdůvodnění návrhu, označe-
ní dané kategorie, jméno a kontaktní 
údaje osoby či název organizace, jež 
nominaci navrhla. „U kategorií ar-
chitektura je nutné přiložit barevnou 
fotografii navrhované stavby a musí 
se jednat o stavby zkolaudované v ro- 
ce 2014. Do jedné kategorie může podat 
navrhovatel jen jeden návrh,“ upřesňu-
je vedoucí odboru.

V letošním roce je pro návrhy nomi-
nací vytvořen speciální formulář. Ten 
je v elektronické podobě k dispozici 
na webových stranách města - v sekci 
Formuláře a tiskopisy odboru školství 
kultury a vnějších vztahů a v tištěné 
podobě ho lze získat na podatelnách 
úřadu, v informacích a v Informačním 
centru. Lze rovněž použít formulář, 
který otiskneme v příštím čísle.

Návrhy na udělení Ceny města mo-
hou občané zasílat do středy 31. pro-
since 2014 elektronicky (odkliknutím 
formuláře) nebo poštou na adresu 
Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, případ-
ně je lze odevzdat osobně na podatel-
nách úřadu na nám. Míru 1 nebo v Je-
senické ulici 31. Obálku je třeba označit 
heslem „Ceny města“.

O držitelích Cen města rozhodnou 
ve dvoukolovém hlasování svými hlasy 
zastupitelé do 19. února, nemusejí při-
tom udělit ocenění ve všech kategoriích 
a současně mají právo udělit „Zvláštní 

cenu Zastupitelstva města Šumperka“. 
Slavnostní vyhlášení výsledků a pře-
dání cen pak proběhne 11. dubna 
v místním stánku Thálie. Šanci dostat 
se na tuto slavnostní událost budou 
mít i zájemci z řad veřejnosti. Město 
dá do prodeje devětatřicet vstupenek 
v ceně padesát korun. Bližší informace 
sdělí tisková mluvčí Olga Hajduková, 
e-mail olga.hajdukova@sumperk.cz, 
tel.: 583 388 519, nebo referent oddě-
lení kultury a vnějších vztahů Bohuslav 
Vondruška, e-mail: bohuslav.vondrus-
ka@sumperk.cz, tel.: 583 388 609. -zk-

Žáky je třeba zaujmout, říká druhá nejlepší němčinářka v republice

Navrhněte nominace na Ceny města a vyhrajte vstupenky na slavnostní večer

Vyplněný lístek pošlete na adresu Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
(obálku označte „Ceny města“), nebo elektronicky na cenymesta@sumperk.cz, nejpozději 31. prosince 2014.

SportKultura

Významný počin v sociální a humanitární oblasti Vzdělávání

Podnikání

Architektura/novostavba Architektura/rekonstrukce

Životní prostředí a ekologie

Cena mladých

Přínos městu

Kategorie* 

Jméno/název nominovaného* 

Stručné zdůvodnění návrhu* 

Navrhovatel 

jméno a příjmení*:

adresa*:

tel.*:

e-mail:

Nominovaný

adresa:

tel.:

e-mail:

Označte pouze jednu kategorii, do které chcete nominovat.

Uveďte jméno osoby, nebo název akce, objektu, subjektu apod.

Popište, proč si zaslouží Cenu města a vazbu na město Šumperk.

Ceny města Šumperka
za rok 2014Nominační lístek

* Povinný údaj 

Formulář pro nominace na Ceny 
města za rok 2014 otiskneme v příš-
tím čísle.

Ocenění převzala Ludmila Divišová (druhá zleva) 
na německém velvyslanectví, jež sídlí v pražském 
Lobkovicově paláci. Doprovodili ji letošní „třeťá-
ci“ Daniel Šopík a Lucie Komendová a maturantka 
Martina Příborská.  Foto: archiv
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Maratonové kilometry mají „v no-
hách“ žáci, učitelé a další dobrovolní „zá-
vodníci“, kteří dorazili ve čtvrtek 25. září 
na hřiště u základní školy ve Vrchlickém 
ulici. Připojili se tak k akci nazvané Ško-
la běží maraton, jež už loni proběhla ve 
škole ve Sluneční ulici. Tehdy děti pod-
pořily hendikepovaného chlapce, nad 
kterým si škola vzala patronát.

„Nejlepší způsob, jak ukázat dětem, 
co je správné, je jít jim příkladem. 
Proto jsme už loni ve spolupráci se 
školou ve Sluneční ulici zahájili inici-
ativu Runs for Good - Školy běží ma-
raton. Myšlenka je jednoduchá. Děti 
uběhnou dohromady jeden maraton 
a zúčastní se všechny. Je to jeden tým, 
jeden cíl, jeden důvod, proč běžet 
a jedno společné vítězství,“ vysvětlil 
Martin Martinov z Evropské platformy 
vzdělávání dětí a mládeže EPLA, která 
akci v rámci projektu Vzdělávání pro 
budoucnost iniciuje. Letošní maraton 
na „Pětce“, jenž odstartoval šumperský 
starosta Zdeněk Brož, se běžel štafeto-
vým způsobem a zapojilo se do něj tři 
sta čtyřicet žáků školy a dvanáct rodičů 
a pedagogů. První z malých sportov-
kyň přitom uběhla sedmdesát metrů, 
ostatní pak po sto pětadvaceti metrech. 
Celkových dvaačtyřicet kilometrů a sto 
devadesát pět metrů zvládli všichni 
zúčastnění za dvě hodiny, dvacet sedm 
minut a deset sekund. 

„Každý tento běh je motivován dob-
rou věcí. My chceme podpořit naše tři 
sluchově hendikepované žáky. Chce-
me, aby si jejich problém děti uvědo-
mily a nestyděly se jim pomoci,“ zdů-
raznil ředitel školy ve Vrchlického ulici 
Petr Málek, který se na trať vydal jako 
předposlední běžec štafety. Současně 
upřesnil, že dva sluchově postižení žáci 
chodí do první třídy, další hendikepo-
vaná dívka je pak v osmém ročníku. 
„Věříme, že touto akcí podpoříme vě-
domí žáků i veřejnosti ohledně integra-

ce hendikepovaných a zároveň podpo-
říme společně kladný vztah ke sportu,“ 
doplnil Málka Martinov z platformy 
EPLA, která spolu se šumperským 
občanským sdružením Morava dětem 
škole pomohla s organizací štafetové-
ho běhu, jenž místní radnice podpořila 
deseti tisíci korunami. -zk-

Školáci na „Pětce“ běželi pro své 
sluchově hendikepované spolužáky

Vznik republiky 
připomene 
slavnostní koncert

Džemfest vypukne 
v pátek 17. října

Patnáctý ročník festivalu Džemfest 
vypukne v pátek 17. října v 17.30 hodin 
v místním Domě kultury. Při pohledu do 
programu je zřejmé, že se je na co těšit.

Hlavním tahákem bude koncert-
ní show skupiny Chinaski, která letos 
slaví „dvacetiny“. Účast v programu 
potvrdily vycházející hvězda Adam 
Mišík či rock-popový kvintet O5 a Ra-
deček, který před domácím publikem 
odehraje mimo jiné společné písně se 
slovenskou zpěvačkou Márií Čírovou.  
Pozvání přijal i rockový orchestr klien-
tů Jedličkova ústavu v Praze The Tap 
Tap, jenž se proslavil svižnou písní Ře-
ditel autobusu. A vystoupí i další šum-
perské kapely Obzzor a Zutroy. 

Festival Džemfest chystá také něko-
likadenní doprovodný program. Ten 
nabídne například autorské čtení živě 
přenášené z Brazílie nebo filmovou 
scénu s hudebním dokumentem o Nic-
ku Caveovi či záznamem koncertu is-
landské zpěvačky Björk. Více informací 
a on-line objednávky lístků lze nalézt 
na www.dzemfest.cz.

 -red-

Výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu si šumperská veřej-
nost připomene v úterý 22. října během 
vzpomínkového setkání u pamětní des-
ky T.G. Masaryka u místního Gymná-
zia. Na večer je pak naplánován koncert 
Moravské filharmonie Olomouc. 

Vzpomínkové setkání u příležitosti 
96. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska je naplánováno od 14 hodin 
na Masarykově náměstí. Pořádají jej už 
tradičně město Šumperk, Svaz bojovní-
ků za svobodu a Česká obec sokolská.

Tentýž den vystoupí od půl osmé 
večer ve velkém sále Domu kultury 
Moravská filharmonie Olomouc. Pod 
taktovkou dirigenta Leoše Svárovského 
nabídne ve středu 22. října v 19.30 ho-
din ve velkém sále Domu kultury jeden 
z nejstarších symfonických ansámblů 
u nás předehru k opeře Figarova svat-
ba W.A. Mozarta, Koncert pro klari-
net a orchestr Es dur „Darmstadtský“ 
od Karla Stamitze a dále Českou suitu 
Antonína Dvořáka. Jako host vystoupí 
legendární saxofonista Felix Slováček. 
Koncert pořádají v rámci cyklu Klasika 
Viva město Šumperk a místní Dům kul-
tury, finančně ho podpořil Olomoucký 
kraj. Vstupenky za sto padesát korun 
si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Informač-
ním centru, které sídlí v místním mu-
zeu. -zk-

Do maratonového běhu se zapojily i členky taneční skupiny Folí de la Fúl, které 
v rámci zahájení akce vystoupily.  Foto: -zk-

Ministerstvo kultury České republi-
ky každoročně připravuje Program re-
generace městských památkových zón 
a městských památkových rezervací. 
Z tohoto programu mohou vlastníci zís-
kat dotaci na obnovu nemovité kultur-
ní památky, která stojí na území MPR 
nebo MPZ. O příspěvek je nutné žádat 
prostřednictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být po-
užity na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodno-
ty kulturní památky, nikoliv na moder-
nizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu 
jejího vlastníka, ani na práce investiční 
povahy. Dotace je především určena na 
zvýšené náklady spojené se zachováním 
a obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky (např. obnova 
fasády, repase oken, oprava říms, opra-
va střechy). Prostředky nelze použít ze-
jména na výměnu oken a dveří, pokud 
se nenacházejí v havarijním stavu, který 
vylučuje jejich opravu, na modernizaci 
bytového fondu a zřizování nových by-
tových jednotek, na technické zařízení 

budov, projektovou dokumentaci a na 
kopie sochařských děl. 

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlavní tří-
dou, Jiráskovými sady a ulicí Gen. Svo-
body.

Žádosti na zařazení do seznamu 
žadatelů o příspěvek na rok 2015 se 
přijímají do 30. října 2014 na odbo-
ru RUI MěÚ Šumperk, Jesenická 31,  
Beata Fischerová, kancelář č. 305, tel.č. 
583 388 395. 

Žádost se píše volnou formou (jmé-
no, adresa, odhadovaná částka nákla-

dů) a dále musí obsahovat následující 
přílohy:
- závazné stanovisko orgánu státní 
péče,
- u akcí obnovy s celkovými ročními 
náklady 1 mil. a více doložit položko-
vý propočet nákladů (odborný odhad 
nákladů od projektanta nebo stavební 
firmy). 

Všechny aktuální dokumenty týkají-
cí se Programu regenerace naleznete na 
webových stránkách Ministerstva kul-
tury ČR: http://www.mkcr.cz/scripts/
detail.php?id=429. B. Fischerová, 

odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic

Vlastníte nemovitou kulturní památku v městské 
památkové zóně? Získejte na její obnovu dotaci!

Zdroje Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50 % min. 40 %

Příspěvek města 0 % min. 10 %

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 %

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/.



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Vyšší odborná škola a Střední prů-
myslová škola v Šumperku bilancuje své 
desetileté úspěchy ve výuce uměleckých 
oborů průmyslový design a grafický de-
sign. Ty se za tuto dobu staly nedílnou 
součástí rozvoje umělecky nadaných 
žáků. Řada absolventů pokračuje ve 
studiu na vysokých uměleckých školách 
a může se také pochlubit úspěchy v me-
zinárodních i národních soutěžích, jež 
jsou vypisovány různými firmami a in-
stitucemi. Do současnosti absolvovalo 
umělecké obory na šumperské průmys-
lovce na sto devadesát žáků. Bez nadsáz-
ky se tak dá konstatovat, že středoškol-
ské obory průmyslový design a grafický 
design zde mají velmi významné místo.

Design patří k našemu životu, aniž 
bychom si to výrazně uvědomovali. 
Není jenom slovem cizího původu či 
současným módním výstřelkem. De-
sign zahrnuje nejen tvarování širokého 
spektra předmětů denní potřeby a prů-
myslových výrobků (strojů, nástrojů, 
nábytku, oděvů atd.), ale i grafické 
návrhy plakátů a tiskovin, webových 
stránek, obalů, reklamních značek a fi-
remních kampaní. Jeho cílem je co nej-
účelněji propojit funkční a estetickou 
stránku navrhovaného předmětu. 

Žáci během čtyřletého studia rozví-
její jak technické, tak výtvarné schop-
nosti a znalosti, věnují se propagaci 
a reklamě. K desetiletému výročí uspo-
řádala škola společně s Vlastivědným 
muzeem v Šumperku výstavu, na níž 
žáci představují veřejnosti své nejlepší 
grafické práce. Výstava je ve výstavní 
síni muzea k vidění do 26. října. 

Výročí doprovázejí i Dny otevřených 
dveří pro designérské obory na VOŠ 
a SPŠ Šumperk v ulici Gen. Krátkého 1. 
Ty budou probíhat od pondělí 20. do 
čtvrtku 23. října vždy od 9 do 17 hodin. 
Pro zájemce o studium organizuje škola 
také přípravný výtvarný kurz na talen-
tové zkoušky, jenž bude probíhat od 11. 
listopadu do 16. prosince každé úterý od 
15.30 do 18.30 hodin. Bližší informace 
lze najít na www.vsps-su.cz. P. Mareš

Šumperská Základní umělecká ško-
la v současné době pracuje na rozšíření 
své vzdělávací nabídky o nové studij-
ní zaměření v hudebním oboru. Tím 
bude od příštího školního roku hra na 
varhany. 

V koncertním sále školy jsou od  
letošního července nainstalovány dvou- 
manuálové koncertní varhany s pedá-
lem. Vedení školy připravuje příslušnou 
pasáž školního vzdělávacího programu 
a od září roku 2015 plánuje vzdělávání 
několika žáků, kteří budou mít před-
chozí zkušenosti s hrou na klavír. Škola 
tak nabídne v horizontu několika let 
hudebně vzdělané varhaníky, kteří bu-
dou schopni využít historických nástro-
jů v šumperských kostelech. Současně 
bude v Šumperku k dispozici komorní 
koncertní sál s varhanami, v němž bude 
možné pořádat koncerty na tento krá-
lovský nástroj.

Slavnostní křest nástroje proběhne 
na veřejném koncertu. Ten se usku-
teční začátkem letošního prosince.  
O podrobnostech budeme čtenáře in-
formovat. Fr. Havelka, 

 ředitel ZUŠ Šumperk

Ve středu 17. září se uskutečnil již 
desátý ročník běžeckého závodu Kros 
AZ EKOTHERMu. Závod se tradičně 
běží po nádherné trase od šumperské 
„Sanatorky“ po lesních cestách v okolí 
kopce Kokeš.

V hlavní kategorii letos závodil re-
kordní počet dvaasedmdesáti účastní-
ků, včetně vítězů předchozích ročníků. 
Vítězem se stal reprezentant v orien-
tačním běhu Vojtěch Král z SK Severka 
Šumperk, který zároveň stanovil nový 
traťový rekord na 29 minut a 42 vteřiny. 

Při délce tratě 8 280 metrů s převýše-
ním 230 metrů je to úctyhodný výkon, 
který dokumentuje jeho skvělou formu 
před letošním republikovým šampio-
nátem. Pořadatele rovněž potěšila re-
kordní účast bezmála pěti desítek dětí 
v závodu Prcek a Mrně, což dokládá 
vzrůstající zájem o běžecký sport v na-
šem regionu.

Kros AZ EKOTHERMu byl letos již 
patnáctým závodem seriálu Chlapácký 
běh, který se řadí mezi nejvýznamnější 
běžecké seriály v České republice. Za-
hrnuje celkem třiadvacet závodů v dél-
ce od čtyřech kilometrů po půlmaraton 
a účastní se ho prakticky každý, počína-
je špičkovými atlety až po hobby běžce 
ve věku od čtyř po aktuálních sedm-
desát osm let. V nadcházejících dnech 
se poběží tři zbývající závody. V neděli 
12. října je na programu Hrabenovský 
kros, ve středu 15. října Malínská os-
mička a v neděli 19. října staruje v deset 
hodin od učiliště v ulici Gen. Krátkého 
Horokros. Více informací lze nalézt na 
www.chlapak.cz. L. Král

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
v pondělí 22. září požehnal nové sídlo 
šumperské Charity. Na slavnostní akci 
nechyběli zástupci farností, uživatelů 
a lidé, kteří v budově pracovali nebo 
ji navštěvovali. Mezi hosty byla i prv-
ní ředitelka Charity Šumperk Ludmila 
Řezáčová.  

Charita sídlí již od letošního května 
ve vile v Jeremenkově ulici, kam se pře-
stěhovala z ulice Žerotínovy. Tam byla 
v pronájmu a navíc prostory již byly 
stísněné.

Nové sídlo v Jeremenkově ulici č. 7 
je architektonickou zajímavostí. V roce 
1901 vilu postavil stavitel Heinrich 
Popp a až do konce války sloužila 
k bydlení. „Jednalo se o jeden z prvních 
secesních domů v Šumperku,“ upozor-
nila ředitelka Charity Marie Vychope-
ňová. Po roce 1945 nemovitost převzal 
stát, zázemí zde měla hygienická stani-

ce a zdravotní ústav. Než Charita vilu 
koupila, byla řadu let prázdná a pustla. 
„Všechny opravy ještě nejsou u konce, 
čeká nás výměna oken a dveří. Důležité 
ale je, že dům již slouží jak zaměstnan-
cům, tak našim klientům,“ konstatova-
la Vychopeňová.

Charita Šumperk je nestátní nezis-
ková organizace, jejímž zřizovatelem je 
olomoucké Arcibiskupství. Působí v té-
měř celé severní části okresu Šumperk, 
a to od roku 1992. V současnosti má 
kolem čtyřiceti zaměstnanců, kteří 
se starají o stovky klientů. Charita se 
specializuje především na poskytování 
ošetřovatelských a pečovatelských slu-
žeb v domácnostech uživatelů, včetně 
domácí hospicové péče. Od Charity si 
můžete půjčit zdravotnické pomůcky 
nebo získat základní sociální poraden-
ství. Anebo se můžete také stát dobro-
volníkem…  M. Vychopeňová, 

 ředitelka Charity Šumperk

Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

V koncertním sále školy jsou od 
letošního července nainstalovány 
dvoumanuálové koncertní varhany 
s pedálem.  Foto: archiv

Start závodu Kros AZ EKOTHERMu.  Foto: archiv

Křesťanské společenství žen 
Aglow zve 

k Setkání s Rozitou Mertovou 
na téma:

Jak vzniká bible 
pro neslyšící křesťany,

 ale i nekřesťany

v sobotu 11. října od 15 hod. v sídle 
Bratrské jednoty baptistů v ulici 

M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti prodejně Albert)

Design na šumperské 
průmyslovce slaví deset let

„ZUŠka“ pořídila varhany, 
učit hrát na ně začne 

příští školní rok

Kros AZ EKOTHERMu 
vyhrál závodník Severky 

Vojta Král

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
v pondělí 22. září slavnostně požeh-
nal nové sídlo šumperské Charity 
v Jeremenkově ulici.  Foto: archiv

Nové sídlo požehnal Charitě 
arcibiskup Graubner

Na šumperské „průmyslovce“ se mo-
hou už deset let vzdělávat umělecky 
nadaní žáci.  Foto: archiv
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Zpravodajství/Kulturní okénko

Knihovna láká na on-line přenos, koncert 
Načevy a Lavashe a na výstavu Věry Kovářové

Celou řadu zajímavých akcí nabízejí v říjnu šumper-
ské knihovnice. Na besedu a autorská čtení, které již 
proběhly, naváží on-line přenos v rámci podvečera Po-
ezie a hudba a koncert Moniky Načevy a Justina Lava-
she. Tečkou za říjnovým programem pak bude vernisáž 
výstavy VIA LUCIS Věry Kovářové, během níž bude 
představena kniha O kamnech na jižní točně, která se 
bude letos číst v rámci festivalu Město čte knihu.

Ve čtvrtek 16. října se šumperská knihovna vrá-
tí k podvečerům nazvaným Poezie a hudba. A hned 
ten první bude velmi neobvyklý. Markéta Pilátová, 
která bydlí v Praze a ve Velkých Losinách, pracuje 
v kulturním oddělení Institutu Cervantes, publikuje 
v českých médiích eseje, zahraničně-politické články, 
reportáže, recenze, povídky a autorské sloupky. Píše 
rovněž povídky pro rozhlasovou stanici Vltava a po-
ezii a písňové texty pro zpěvačku Moniku Načevu. 
V době konání pořadu sice bude v Brazílii, kde velkou 
část roku učí potomky českých emigrantů, ale díky 
přímému přenosu se ocitne i v Šumperku. Recitovat 
on-line ze svého básnického debutu Zatýkání větru 
bude v knihovně v ulici 17. listopadu od 17 hodin. 
Vstupné přijde na padesát korun, majitelé lístku na 
Džemfest zaplatí polovinu.

O dvě a půl hodiny později pak v rámci podvečera 
Poezie a hudba vystoupí v klášterním kostele pěvecká 
ikona Monika Načeva a britský písničkář Justin Lavash. 
Společně natočili album Milostný slabiky se zhudeb-
něnými básněmi Sylvy Fischerové, z něhož zahrají 
některé písně i v Šumperku. Součástí tohoto jedineč-
ného koncertu budou rovněž písně s texty Markéty 
Pilátové. Vystoupení začíná v 19.30 hodin a vstup-
né je rovných sto korun, pro držitele vstupenky na 
Džemfest pak osmdesát korun.

Říjnové akce v knihovně uzavře vernisáž výsta-
vy nazvané „VIA LUCIS Věry Kovářové“, pořádané 
v rámci festivalu Město čte knihu. Odehraje se ve 
čtvrtek 30. října v 17 hodin. „Současně se zahájením 
výstavy Věry Kovářové, ilustrátorky knihy, vydávané 
u příležitosti desátého ročníku festivalu Město čte 
knihu, představíme knihu O kamnech na jižní točně 
a zahájíme seriál podvečerního čtení pohádek nejen 
pro dospělé, jež tato kniha obsahuje,“ říká ředitelka 
knihovny Zdeňka Daňková a dodává, že jak již ná-
zev výstavy napovídá, připomenuta bude současně 
spolupráce Věry Kovářové na pořadech Via lucis, pro 
které již od vzniku tohoto cyklu vytváří originální 
grafiky.  -zk-

   Pokr. ze str. 4
„Chtěla jsem ukázat, že nestačí se jen běžně při-

pravit na hodinu, ale že je třeba žáky zaujmout, což 
předpokládá určitou aktivitu ze strany učitele,“ zdů-
razňuje kantorka, která je známá tím, že své hodiny 
vede téměř výhradně v němčině. „I ty, kteří mají něm-
činu jako druhý jazyk a teprve s ní začínají, „nutím“ 
od začátku s výjimkou pár českých vět mluvit novým 
jazykem, protože jinak se do něj nedostanou. Větši-
nou totiž berou němčinu jako nutné zlo. Snažím se je 
motivovat nabídkou výměnných pobytů, odborných 
stáží, soutěží, bavíme se o možnostech získání stipen-
dia a o všech projektech, při kterých si lze němčinu 
tzv. „přímo osahat“, což třeba v případě tolik oblíbené 
ruštiny nejde,“ prozrazuje taktiku získávání studentů 
pro němčinu Divišová.

Dokladem toho, že nejde jen o prázdná slova, je 
fakt, že v těchto dnech jsou čtyři maturantky z ob-
chodní akademie Petra Janků, Diana Navrátilová, 
Martina Příborská a Marie Re na třítýdenní odbor-
né stáži v oboru Administrativa v bavorském měs-
tě Augsburg. Na tamní radnici a na krajském úřadě 
třídí a překládají materiály, kopírují zprávy, pozorují 
práci na jednotlivých pracovištích a vykonávají další 
činnosti. „Děvčata měla mít praxi v Česku, ale poda-
řilo se nám v rámci programu Erasmus+ získat grant, 
na němž jsem dva roky pracovala,“ říká němčinářka. 
Vzápětí připomíná, že ve školním roce 2012-2013 
podobně pobývaly v Šumperku čtyři praktikantky 
z Augsburgu, které absolvovaly praxi na místní radni-
ci a v zábřežské firmě HDO. „Pro studenty je to pres-
tižní záležitost a jakási škola života. Musejí se totiž 
starat sami o sebe, i když na ně dohlíží můj německý 
kolega Herbert Michael Bierl,“ podotýká kantorka, 
která se svými studentkami strávila v Augsburgu jen 
prvních pět dnů.

Láska k němčině je na Ludmile Divišové na první 
pohled patrná. Vystudovala ji spolu s českým jazykem 
na Slezské univerzitě v Opavě a své nadšení pro tento 
jazyk již dvanáct let přenáší na své studenty. „Už od 
první třídy jsem chtěla být učitelkou a věděla jsem, že 

chci učit češtinu a nějaký jazyk. Dělala jsem ruštinu, 
angličtinu, němčinu, latinu, ale němčina mě nadchla 
nejvíc. Možná to bylo tím, že na gymnáziu jsme jez-
dili do německy mluvících zemí, do Švýcarska, do 
Německa. Měla jsem pocit, že, se domluvím, že to 
nějak zvládám, tak jsem si řekla proč ne. Určitě jsem 
udělala dobře a dnes mě baví obojí. Ani jednoho bych 
se nechtěla vzdát,“ zdůrazňuje a přiznává, že již mno-
hokrát dostala nabídku práce v zahraničí, naposledy 
po letošním úspěchu, kdy ji do svých řad lákala jedna 
z rakouských společností. 

„Samozřejmě jsem se rozmýšlela, ale nakonec jsem 
všechny nabídky odmítla. Mě učení zatím stále ještě 
baví, navíc i zřejmě povedu v Praze semináře k pro-
jektům. Přemýšlím, kdy budu učit,“ směje se nadšená 
němčinářka. Ta letos své aktivity rozšířila také o da-
bing. Oslovili ji totiž zakladatelé edice Chytredite.cz, 
kteří mají nahrávací studio ve Velkých Losinách a vy-
dali již několik kompaktních disků určených dětem 
a malým školákům, například Učíme se hravě, Mate-
matika či Slabikář, který získal řadu ocenění. „Dostali 
nabídku prezentovat svoji práci na veletrhu v Německu 
a obrátili se na mě s prosbou o překlad a o namluvení. 
Není to jednoduché, protože musíte správně intono-
vat, mít správnou výšku hlasu, a hlavně namlouvat 
pomalu. Hodně mě i tato práce baví a získávám tím 
další nové zkušenosti. Oceňuji hlavně to, že děti, které 
mají třeba problém s pochopením písmene, se čtením 
nebo i s matematikou, jejich „cédéčka“ dokáží úžasně 
motivovat. Je to zvukové, „chytlavé“. Kdyby mě někdo 
v minulosti tímto způsobem učil matematiku, asi by 
mě bavila,“ soudí Ludmila Divišová, která by v novém 
školním roce chtěla rozjet se studenty další projekt 
nazvaný Po německých stopách v Šumperku. „Napsali 
jsme vizi, odeslali ji do Prahy a čekáme, zda uspějeme. 
Pokud ano, jeden z našich studentů, který na projektu 
bude pracovat, získá v lednu třítýdenní stipendium do 
Berlína. Mělo by jít o procházku po stavbách a pozná-
vání méně známých památek, víc zatím prozrazovat 
nechci,“ naznačuje nejbližší plány neuvěřitelně „akč-
ní“ kantorka. Z. Kvapilová

Výstava přiblíží 
Pannu Marii 

Novou výstavu, jež 
bude v Galerii Šum-
perska k vidění od 
čtvrtku 16. října, chys-
tají v těchto dnech 
šumperští muzejníci. 
Ponese název Ave 
Maria a zaměří se na 
proměny vnímání 
a zobrazování Pan-
ny Marie od gotiky 
po současnost. Širo-
ká veřejnost si na ní 
bude moci prohléd-
nout význačná díla 
především sakrální-
ho výtvarného umění 
pocházejícího převáž-
ně ze severomorav-
ského regionu. Verni-
sáž výstavy proběhne  
v 17 hodin.  -red-

Kino Oko láká na balet
V měsíci říjnu láká kino Oko na další přímý pře-

nos, tentokrát Manon v podání Královského baletu 
v Londýně. Na programu je ve čtvrtek 16. října.

Manon Lescaut je krásná mladá žena, která se sta-
ne obětí morálně zkorumpované Paříže 18. století. 
Prostřednictvím baletu oživuje Kenneth MacMillan 
Manonin příběh, brutalitu a úpadek, jak jsou vylí-
čeny v proslulé novele Abbé Prévosta. Manon při-
tom „vstoupí“ do kina Oko ve čtvrtek 16. října od 
20.15 hodin. Sto pětapadesát minut dlouhý přenos 
z Londýna přijde na 250 korun, při koupi abonmá 
na minimálně dva různé balety pak na 200 korun.
 -zk-

Hostem cyklu Via Lucis bude 
vrchní pražský rabín 

Další setkání z oblíbeného cyklu komorních po-
řadů Via Lucis, který pořádá Středisko volného času 
Doris, je na programu v pondělí 20. října. Nese název 
HEJMIŠ a hostem bude vrchní pražský rabín David 
Peter.  

David Peter se narodil ve smíšené česko-židovské 
rodině v Praze. Vystudoval taneční konzervatoř a dva 
roky působil v tanečním souboru Národního divadla. 
V době dospívání se začal více zajímat o své židovské 
kořeny. Po období váhání, kdy se rozmýšlel, jak má se 
svým zájmem o judaismus naložit, se v roce 1998 roz-
hodl s finanční podporou pražské židovské obce ode-
jít na rabínská studia do Izraele. Navštěvoval institut 
Machon Meir, studoval na ješivách haKotel a Merkaz 
haRav, kde získal také rabínský titul. Po návratu do 
Prahy byl 2. září 2011 inaugurován jako rabín Jeruza-
lémské synagogy. Letos byl zvolen vrchním pražským 
rabínem.

Setkání s rabínem Petrem proběhne od 18 hodin 
v sále Vily Doris, spoluúčinkovat bude soubor Avo-
notaj. Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, pří-
padně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 
731 610 037, konupcik@doris.cz. -zk-

Kulturní okénko

Žáky je třeba zaujmout, říká druhá nejlepší němčinářka v republice

Zábřežská madona, poly-
chromovaná  dřevořezba, 
1490-1500, pozdně gotická 
perla šumperského muzea. 
 Foto: -lk-
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Městská knihovna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

16.10. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Mirox
21.10. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý   Mateřské centrum Brouček
a pátek 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 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. a každý   Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
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.   Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, Temenická 35, „KD“= Klub dů-
chodců, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

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

SONS Šumperk
Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, úterý, každý čtvrtek  Volná herna
a pátek  od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.  Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“
11.10. v „SEV“ ve Švagrově   Uspávání ježků a větrání 
  Výroba ježčích domečků do zahrady 
  a čištění ptačích budek, 
  více na www.svagrov.cz 
20.10. od 18 hod. v sále Vily Doris   VIA LUCIS: HEJMIŠ 
  Host David Peter, vrchní pražský rabín,   
  spoluúčinkuje soubor Avonotaj
22.10. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
25.10. v SEV Švagrov   Den stromů  Více na www.svagrov.cz
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.

15.10.   Sbírka Bílá pastelka 
  ve prospěch zrakově postižených  osob 
16.10. od 10 hod. v klubovně   Tvořivá dílna 
  Ubrousky zdobené pastelem
17.10. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika „na Komíně“
20.10. od 14 hod.  „Šumperk dříve a dnes“ 
  Procházka po zajímavých místech 
  Šumperka, sraz před budovou SONS
23.10. od 10 hod. v klubovně   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
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.

Pondělí - pátek vždy od 9 do 17 hod.  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A SVOBODNĚJI!

9.10. od 9 do 16 hod.   Jak na sociální inovace? 
  R. Šiser z České inovace, o.p.s.
20.10. od 9.30 hod.   Autorsko-právní souvislosti 
  podnikatelské činnosti  M. Černý 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

Centrum pro rodinu
Každé pondělí od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Setkání rodičů na RD a dětí  
Každé úterý od 15.30  Divadelní kroužek 
do 16.30 hod. ve „FS“  Pro děti 7-14 let, lektorka L. Špatná
10.10. od 19 hod. v „Č“  Veřejné otevření čítárny 

Veselé předčítání z knih s A. Jurčíkovou, 
„Bezdomovci a jejich andělé“ - výstava  
E. Soukupové (obrazy) a J. Vykonala (sošky), 
chvilka hudby s G. Horníčkovou 

14.10. od 9 hod. v „Č“  Vytvoř si zpěvníček s ukolébavkami 
 Program pro maminky s dětmi 
21.10. od 9 hod. v „Č“ Babička čte dětem pohádku 
 Program pro maminky s dětmi
25.10. od 9.30 hod. ve „FS“  Dopoledne s pohádkou 

Pro předškolní a mladší školní děti (4-8let)
Podzimní prázdniny pro děti - na oba programy nutno nahlásit se předem:
27.10. od 8.30 hod.  Putování za „Skřítkem“  Pro školní děti 
29.10. od 9.30 hod. ve „FS“  Hry, tvoření, příprava společného oběda, 
 společná vycházka  Pro školní děti
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, www.sumperk.dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kos-
telní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., 
St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod.
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AŽ SE ZIMA ZEPTÁ …
Zimní odpočinek pomůže překonat 

každodenní nástrahy zimy. Zajímavou 
alternativou je vyzkoušet předvánoční 
pobyt v teplých krajích. Ideálním mís-
tem mohou být Spojené arabské emi-
ráty a jejich nejzajímavější a nejnavště-
vovanější místo -  Dubaj. Nabízí úžasné 
přímořské parky s velikými plážovými 
komplexy s blankytně modrým a tep-
lým mořem Al Mamzar Beach a Jume-
rairah Beach. Až Vás omrzí koupání, 
přijde vhod procházka starým městem 
v okolí Creeku a návštěva typických du-
bajských trhů včetně Zlatého trhu. A pak 
je zde také nová moderní Dubaj - hlavní  
třída Shaikh Zayed Road, s bezpilotním 
metrem, návštěva největšího obchodní-
ho centra Dubai Mall s nejvyšší budo-
vou světa Burj Khalifa palmové umělé 
ostrovy, Emirates Mall se sjezdovkou, 
snídaně v 7*hotelu Burj Al Arab, výlet 
do pravé beduínské vesnice s pouštním 
safari, projížďka na velbloudech, západ 
slunce v poušti. Takové zážitky Vám 
zůstanou v mysli dlouho. Zájezd od  
8. - 16. 11. 2014 s CK Hornet Tour Vám 
umožní v Dubaji výhodně nakoupit na 
Vánoce exkluzivní dárky za překvapivé 
ceny. Tam i zpět se proletíte s jednou 
z nejluxusnějších leteckých společností 
Emirates. Tak pojeďte s námi!

Když ne dárkem z Dubaje můžete své 
blízké překvapit zážitkovým vánočním 
dárkem - poukazem na zimní lyžová-

ní. CK Hornet Tour právě začíná pro-
dej svých lyžařských zájezdů. Začátkem 
února začínáme v rakouském špičkovém 
středisku Kals - Matrei (2600m) v sou-
sedství nejvyšší hory Rakouska Gross-
glockneru s 100 km sjezdových a 60 km 
běžkařských tratí, v březnu následují 
Dolomity s Paganellou s propracova-
ným systémem umělého zasněžování 
a tradiční návštěva Savojských Alp - La 
Plagne a Tignes - ráje lyžování v olym-
pijské oblasti.

Bližší detaily k  tipům na dovolenou 
i jiným zájezdům  Vám CK Hornet Tour 
nabídne v kanceláři na adrese Šumperk, 
Lidická 18 (Po-Pá 14-18), telefonic-
ky na čísle 583 280 066 nebo on line  

www.hornettour.cz.  
 Těšíme se na Vás!

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

Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší projekt

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

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

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

ZAHAJUJEME: Říjen 2014
 Kurz osobního asistenta s názvem 

“Pečovatel/ka – asistent 
handicapovaných osob”
 

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

Zvýšení zam

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 
 
 
Projekt je ur en uchaze
pe ujícím o d ti do 15 let v
zájemc m o vykonávání pracovních 
všem t m, kte í cht
 
Zahájení: b ezen 2013 
 
 
 
 
 

 

r. .: CZ.1.04/2.1.01/91.00127 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

www.ajak-sumperk.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 10.10. 2014 do 23.10. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ...............................................................86,- Kč/1 kg
Vysočina  ......................................................................................117,- Kč/1 kg

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Bageta sypaná 90 g....................................................................................................... 3,90 Kč 
Sweetcorn 80 g............................................................................................................... 5,50 Kč

Slezská pekárna Opava
Rolka jablečná 90 g ....................................................................................................... 6,50 Kč
Chléb kyjevský BK 480 g ...........................................................................................16,50 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ
Maso V + W 
Inovecký salám........................................................................................................................97,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka (krk + kotleta) ............................................................................................32,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

NEBOJTE SE ZHUBNOUT 
JEDNOU PRO VŽDY
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KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim - dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy 

k
KLUB ŠUMPERK“K

H
Te

WWWW

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19A, Šumperk
Tel: 774 959 531

 Více informací na 
www.optomedic.cz

VARILUX Multifokální brýlové čočky             

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
    =  

Hledáte cestu, jak se dostat z dluhů?
Nezvládáte už splácet své dluhy?
Víte, jak zastavit exekuce?
Nechcete už více platit sankční úroky a poplatky?

ODDLUŽENÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Ing. Dana Drexlerová, Slovanská 7, Šumperk, tel. 724 032 984
Prozvoňte nebo zašlete SMS – ozveme se zpět w

w
w
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w
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w
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POMŮŽEME VÁM

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMAODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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POŘIĎTE SI JEN JEDNY BRÝLE NA „DÁLKU“ I „BLÍZKO“
Trápí Vás neustálé střídání brýlí na 

blízko, práci a na dálku? Zapomínáte 
druhé brýle a když jsou potřeba, nevíte 
kde leží? Nevidíte ostře na práci s Pc? 
Dopřejte si jediné brýle a úsměv na 
tváři po celý den! 

Multifokální brýle zaručují vidění 
na všechny 3 pohledové vzdálenosti 
s plynulou změnou dioptrií, takže není 
problém vidět na řízení auta, palubní 
desku a mapu zároveň, nebo v kance-
láři na klienta, monitor počítače a prá-
ci na blízko.

Ale i pro Ty z Vás, kteří nosí brýle jen 
na blízko a začínají pociťovat v dnešní 
zrakově náročné době problém s vidě-
ním na střední vzdálenost (počítač, 
pracovní prostor) jsou řešením multi-
fokální brýle.

Je to revoluce ve vidění na všechny 
námi potřebné vzdálenosti bez jakých-
koli viditelných předělů.

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je dů-
ležité však provést kvalitní měření zra-
ku a správnou centraci. Není potřeba 
vždy vyhledávat očního lékaře a ztrá-
cet dnes tak drahocenný čas dlouhým 
čekáním na vyšetření.

V naší optice máme vyšetřovnu s mo-
derním vybavením a odborného pra-
covníka - optometristu - registrovaného 
u Ministerstva zdravotnictví, který se 
specializuje na péči o zrak. Netíží nás 
proto přeplněné čekárny a díky tomu 

je spousta času na kvalitní vyšetření, 
konzultaci a kompletní poradenství 
pří výběru brýlové obruby a skel. Takto 
zhotovené brýle pak mají 100% garanci 
jak po stránce dioptrické korekce, tak 
po stránce zhotovení přímo dle Vašich 
potřeb a požadavků.

Podle studie společnosti ESSILOR 
vyšlo najevo, že v západních zemích 
lidé chápou brýle nejen jako dioptric-
kou pomůcku, ale i jako věc image a re-
prezentace člověka samotného. Proto 
v těchto zemích lidé mají dvoje až troje 
brýle a je pro ně samozřejmostí mít je 
na různé příležitosti /na sport, do spo-
lečnosti, na slavnostní události atd./

Bohužel v zemích východní Evropy je 
tomu jinak. Průměrná doba stáří brýlí 
je 5let /nebo dokud se nerozpadnou ☺/  

a na funkčnost a vzhled-reprezentaci 
člověka se příliš nehledí.

Oční optika OPTOMEDIC DD s.r.o. 
je akreditovaným pracovištěm s oce-
něním Varilux Specialista na zpraco-
vání mutifokálních (progresivních) 
skel a nabízí dlouholeté zkušenosti, 
profesionální přístup a kvalitu dobré-
ho vidění. 

Nyní máte jedinečnou šanci pořídit 
si dva páry multifokálních brýlí v růz-
ných ale i stejných provedeních za zvý-
hodněných cenových podmínek v akci 
1+1 (znáte z TV reklamy)  a to:
- čiré, samozabarvovací, sluneční, spor- 
tovní atd.
- jemné, výrazné, trendové - BAREVNÉ 
nebo RETRO styl atd.

V každém případě mít dvoje a více 
brýlí se vyplatí i jako rezerva v případě 
ztráty či poškození, anebo jen tak pro 
radost a novou image Vaší osoby v mo-
derním provedení.

Na VIDĚNOU u nás!

Vidění do dálky

Vidění na blízko

Vidění na střední
vzdálenost

OČNÍ OPTIKA OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a, Šumperk 78701

tel: 774 959 531, www.optomedic.cz

Czech Contact s.r.o.       Dipl.- Ing. Jan Güttler        Tel.: 605 566 321

Velikost pozemků od cca 600 do 1000 m2. 
Možnost prohlídky již dokončeného 
vzorového domu. 
Cena přímo od vlastníka od 2,49 mil. Kč 
vč. DPH dle rozpracovanosti (viz foto).

Dále nabízíme pronájem: 
 NÁBYTKEM PLNĚ VYBAVENÉ KANCELÁŘE 20 m2 

- v Lidické ulici 51, Šumperk (sídlo Generali). Cena 5.000 Kč /měsíc
  PRONAJMEME SKLADOVÉ PLOCHY V CENTRU

4 GARÁŽE V CENTRU

PRODEJ DALŠÍCH RODINNÝCH DOMŮ
v klidné lokalitě „Pod Holubím vrchem“

NABÍZÍME 
DOČASNÝ I TRVALÝ 

PRONÁJEM 
místnosti v Šumperku 
- semináře, cvičení aj.

dále vedení účetnictví, 
daňové evidence, 
zpracování mezd.  

Ceny dohodou.
Info: tel. 725 564 485

www.deconomy.cz
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz
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OD JEDNOHO KUSU
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