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21. srpna obsadí město Revival invaze
V pátek 21. srpna čeká Šumperk 

další invaze, tentokrát ale místo vojsk 
Varšavské smlouvy zde budou řádit 
revivalové kapely v čele s napodobiteli 
komiksové legendy Kiss. Koncert po-
malovaných rockerů bude zajímavým 
srovnáním mezi českým revivalem  
a americkým originálem, který zahrál 
v Praze letos v červnu.

Sedmý ročník oblíbené open air 
akce Revival invaze vypukne v Pavlí-
nině dvoře v centru Šumperka od půl 
osmé večer. Vedle „Kissáků“, kteří uve-
dou všechny zásadní hitovky, jako jsou  
I Was Made For Lovin‘ You nebo Shout 
It Out Loud, naservírují pořadatelé 
další dva revivaly. Publikum svým 
talentem a šarmem okouzlí frontman 
kapely Robbie Williams Revival Brno 
a závěr přehlídky bude patřit zlidově-
lým hitům kapely Elán.

„Skupina Elán KontraBand ode-
hraje téměř dvouhodinový výběr  
největších pecek od této stálice sloven-
ské popmusic,“ uvedla za pořadatele 

Michaela Horáková z Domu kultury 
Šumperk. „Srpnová revivalová pře-
hlídka má pravidelnou přízeň publika 
a atmosféra je vždy fantastická. Jistě  
k tomu přispívá kvalitní zvuková  
a světelná aparatura, která dává kon-
certům kvalitu i efekt,“ doplnil ředitel 
Domu kultury Vladimír Rybička. Více 
informací a on-line rezervace vstupe-
nek na www.dksumperk.cz. -red-

Ulice Šumperka ovládne v polovině 
srpna hudba, tanec a folklorní veselí. 
Do města se sjedou stovky účastníků 
tradičního Mezinárodního folklorní-
ho festivalu, který letos čeká jubilejní 
pětadvacátý ročník.

Jedna z nejznámějších folklorních 
přehlídek v republice letos proběh-
ne od středy 12. do pondělí 17. srp-
na. „Prostřednictvím lidových písní, 
hudby, tanců a lidových her si tímto 
způsobem připomínáme zvyky a oby-
čeje svých předků. A u zahraničních 

souborů se snažíme, aby lidé pozna-
li jednotlivé země jinak, než je vidí 
například v televizi,“ říká ředitelka 
festivalu Libuše Drtilová ze Sdruže-
ní přátel folkloru Severní Hané. To 
spolu s městem Šumperkem, Folklor-
ním sdružením České republiky  
a s pomocí postřelmovské Markovice 
a šumperských Seniorů Mezinárodní 
folklorní festival pořádá. „Na letošní 
přehlídce se představí na pět set pade-
sát umělců ze šesti lokalit tuzemských 
a devíti zahraničních,“ podotýká ředi-
telka festivalu.

Organizátoři měli letos opět z čeho  
vybírat. Na pěší zóně, v parku  
„U sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře 
tak budou moci diváci obdivovat sou-
bory z Itálie, Rumunska, Slovenska, 
Srbska, Peru, Kostariky, Ameriky, In-
donésie a Nového Zélandu.

Z českých a moravských souborů se 
představí ty z Jižní Moravy, Valašska, 
Hané, Lašska, Západních Čech a sa-
mozřejmě domácí Senioři, Cimbálová 
muzika Zbyňka Hrdličky, postřel-
movská Markovice a Markovička. 

Jednotlivá vystoupení budou pro-
bíhat pod širým nebem na malé scéně 
„U sovy“, dějištěm hlavních pořadů  
a sobotní veselice pak bude velká scé-

na v Pavlínině dvoře. Chybět nebude 
ani tradiční soutěž, v níž diváci vybe-
rou nejsympatičtější soubor, a to pro-
střednictvím lahví se jmény souborů. 
Svého favorita budou moci ohodnotit 
�nanční částkou dle vlastního uváže-
ní. „Zvláštní cenu udělí souboru, který 
nejvíce pochopil smysl festivalových 
tradic, i pořadatelé. Výsledky obou 
soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané 
peníze předáme stejně jako loni míst-
nímu dětskému domovu,“ připomíná 
pravidla ředitelka festivalu a dodává, 

že stejně jako v uplynulých ročnících 
i letos se zahraniční soubory před-
staví divákům nejen v Šumperku, ale  
i v Jeseníku, v Loučné nad Desnou, 
ve Velkých Losinách, v Postřelmově,  
v Libině, Lošticích a polské Nyse. 

Úvod festivalu patří dožínkám, 
předcházet jim bude soutěž 

o nejchutnější kotlíkový guláš

Vlastní srpnový folklorní mara-
ton odstartují ve středu 12. srpna  
v 15.30 hodin na malé scéně „U sovy“ 
tuzemské folklorní soubory, v 17 ho-
din se pak dostane ke slovu Cimbálo-
vá muzika Zbyňka Hrdličky. Čtvrtek  
13. srpna se již tradičně ponese v du-
chu oblastních dožínek. Těm bude, 
stejně jako loni, předcházet soutěž  
o nejchutnější kotlíkový guláš, během 
níž budou moci ukázat svůj kuchařský 
um i zájemci z řad veřejnosti. Stačí se 
jen včas zaregistrovat. „Podmínkou je 
vlastní kotlík na vaření o obsahu mini-
málně patnáct litrů a včasná registrace 
na oddělení kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice,“ říká šumperský 
radní Jiří Gonda, který nad akcí pře-
vzal záštitu.  Pokr. na zadní str.

Publikum svým talentem a šar-
mem okouzlí frontman kapely Ro-
bbie Williams Revival Brno. 
 Foto: archiv

Na pódiu budou řádit pražští napodobitelé komiksové legendy Kiss. 
 Foto: archiv

Velkému zájmu veřejnosti se každoročně těší zejména vystoupení souborů 
z „exotických“ zemí.  Foto: -pk-

Šumperk roztančí folklorní soubory

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Na rejchartickou louku se snesli andělé

Louku v centru Rejchartic zdobí dal-
ší andělské bytosti. Minulý týden zde 
totiž proběhlo první oficiální „Andělá-
rium - galerie pod širým nebem 2015“. 
Tečkou za týdenním dřevosocháním 
byla slavnostní vernisáž hotových děl 
v sobotu 11. července.

Myšlenka uspořádat první sochař-
ské sympozium se zrodila již před pěti 
lety, poprvé se ale uskutečnilo v roce 
2013. Romana Krestýnová, Tomáš 
Wurst, Marek Suchan a Jiří Račák se 
nechali inspirovat překrásnou kraji-
nou a loukami v Rejcharticích natolik, 
že přizvali ke spolupráci další kolegy 
řezbáře a sochaře. Šumperská radnice 
podpořila zajímavou aktivitu už loni, 
a to nejen finančně, ale i darováním 
dřeva. Čtyři originální umělecká díla 
tak již letos ozvláštnila tzv. Andělskou 
stezku vedoucí ze Šumperka přes loni 
zrealizovaný Čarovný les a Tulinku do 

Rejchartického údolí. A v rozšiřová-
ní galerie pod širým nebem nazvané 
Andělárium chce město pokračovat. 
V této souvislosti schválili zastupitelé 
podporu projektu v letech 2015-2018 
v celkové hodnotě čtyři sta tisíc for-
mou každoročně uzavírané veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
z městského rozpočtu. Osmdesát tisíc 
ze zmíněné částky přitom představuje 
hodnotu poskytnutého dřeva, zbýva-
jících tři sta dvacet tisíc je pak určeno 
na výrobu soch, jejich usazení, údržbu 
a propagaci Andělária.

Letošní sochy dřevěných andělů, kte-
ré kromě Romany Krestýnové, Tomáše 
Wursta a Antonína Suchana tvořilo 
dalších pět pozvaných umělců, budou 
moci turisté obdivovat na trasách mezi 
Šumperkem a Rejcharticemi příští rok. 
Do té doby budou krášlit rejchartickou 
louku. -zk-

Zvuky dláta, ale i motorové pily se rejchartickou loukou nesly ještě den před vernisáží, v pátek 17. července. Na tento den 
však někteří z přítomných umělců nebudou vzpomínat právě v nejlepším. Neznámý nenechavec si totiž z areálu v noci 
odnesl kromě jejich motorových pil i nářadí.  Foto: P. Kvapil

Šumperská „Sanatorka“ ožila na výsta-
vě v muzeu.   Strana 2

Díky pomoci čtveřice zachránců přežila 
pětadvacetiletá dívka.    Strany 3, 4

O obnovení horské chaty a kaple usilu-
je Spolek pro obnovu poutního místa 
Vřesová studánka.     Strana 5

Jesle Míša přijímají děti od osmi mě-
síců do tří let.   Strana 7
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Rekonstrukce úřadovny/Informace

Rozsáhlá renovace městské úřadovny v Jesenické 
ulici vstupuje do druhé ze tří plánovaných etap. Tu 
první dokončila dodavatelská firma Experior s.r.o. ze 
Štítů v několikadenním předstihu. Pracovníci odboru 
živností a odboru rozvoje města, územního plánování 
a investic se tak již zítra začnou postupně stěhovat zpět 
do svých kanceláří. Do jejich stávajícího „provizoria“ 
v zasedací místnosti v posledním patře přístavby úřa-
dovny, do níž se vchází z Rooseveltovy ulice, se příští 
týden přemístí všichni zaměstnanci odboru životního 
prostředí. Na změny upozorní občany informační ta-
bule.

První vlnu stěhování odstartuje ve čtvrtek 23. a v pá- 
tek 24. července odbor živností, který se přesune do 
původních, nyní zrekonstruovaných prostor ve dru-
hém nadzemním podlaží. Zítra a pozítří tak bude pro 
veřejnost uzavřen. V pondělí 27. a v úterý 28. červen-
ce se pak vrátí do svých kanceláří ve třetím nadzem-
ním podlaží pracovníci odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic. 

Do „svého“ se příští týden přemístí také pracovníci 
registru řidičů odboru dopravy. Asi měsíc si pak vy-
žádá přestěhování archivu odboru výstavby z rotundy 
ve dvoře, čeká se totiž na nové regály. V původních 

prostorách by tak měl začít fungovat na přelomu srp-
na a září. „Součástí rekonstrukce je i instalace nového 
informačního systému. Číslo místnosti, název odboru, 
jména pracovníků a další doplňující informace budou 
uvedeny na orientačních tabulkách z plexiskla, umístě-
ných v širší straně barevného rámu kolem dveří. V této 
souvislosti chceme požádat veřejnost o shovívavost, 
neboť s jejich osazením počítáme v prvních srpnových 
dnech, kdy už budou odbory normálně úřadovat,“ říká 
vedoucí kanceláře tajemníka Marie Dvořáčková.

Druhá etapa rekonstrukce, která bude probíhat od 
3. srpna do 25. září, se dotkne především odborů ži-
votního prostředí, výstavby a dopravy a také pokladny 
v přízemí. Celý odbor životního prostředí se přemístí 
do zasedací místnosti v posledním patře přístavby úřa-
dovny. Stěhovat se do ní bude od středy 29. do pátku 
31. července, takže v těchto dnech bude uzavřen. Pra-
covníci registru vozidel odboru dopravy budou úřado-
vat v kancelářích č. 123 a č. 124, přístupných vchodem 
z nové úřadovny a nacházejících se na levé straně. 

Přesuny v rámci kanceláří proběhnou příští týden 
také na odboru výstavby. A do provizoria se od pondělí 
3. srpna přemístí „o jedny dveře“ i pokladna v přízemí, 
která bude přístupná rovněž z nové úřadovny. Telefon-
ní čísla a e-mailové adresy všech zmíněných zaměst-
nanců přitom zůstávají stejné. „Pokud si návštěvníci 
nebudou vědět rady, mohou se obrátit na praktikant-
ky, oblečené do bílých triček s červeným logem měs-
ta, které se pohybují v přízemí staré a nové budovy,“ 
zdůrazňuje vedoucí kanceláře tajemníka a dodává, že 
informace o změnách jsou zveřejněny na stránkách 
města www.sumperk.cz.

Renovace staré úřadovny, jež přijde na 8,615 milio-
nu korun, zahrnuje především výměnu všech oken ve 
staré budově do ulice a do dvora, prosklených scho-
dišťových stěn a vstupních dveří do dvorního trak-
tu a také úpravu společných vnitřních prostor, jež se 
díky novému barevnému pojetí a sjednocení povrchů 
dlažby výrazně promění. Součástí je rovněž výměna 
osvětlení, rozvodů vody, elektřiny a odpadů. Nový 
bude také informační systém a mobiliář, které dosta-
ne i úřadovna v přístavbě v Rooseveltově ulici. Práce 
jsou přitom rozvrženy do tří etap a skončí v listopadu. 
Příští rok by pak město chtělo dokončit opravu budovy 
novou fasádou. -zk-

Rekonstrukce úřadovny v Jesenické 
ulici vstupuje do druhé etapy

      Farmáři nabídnou 
své produkty 7. srpna

Již popáté budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 7. srpna obsadí pro-
dejci dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, které připravi-
la místní Okresní Agrární komora ve spolupráci 
s městem a jež jako jediné trhy v regionu získaly 
záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky, si 
budou moci příchozí nakoupit od osmé ranní do 
čtvrté odpolední. Bližší informace lze najít na ad-
rese www.farmarsketrhysumperk.cz.  -zk-

      Na „pražské veřejné 
univerzitě“ můžete 
studovat i v Šumperku

Možnost vysokoškolského studia na prestižní 
české univerzitě, Provozně ekonomické fakultě 
České zemědělské univerzity v Praze, mají zájemci 
o studium přímo v Šumperku. Jako jediná univer-
zita nabízí přímo v regionu dálkové studium eko-
nomického oboru nejen v bakalářském, ale také 
v navazujícím magisterském studiu. 

PEF ČZU dále nabízí v Šumperku možnost stu-
dia pro seniorskou veřejnost v Univerzitě třetího 
věku. Přihlášky ke studiu se stále přijímají. Podrob-
nější informace o studiu lze získat přímo v Konzul-
tačním středisku na náměstí Míru 4.  -red-

      Zapojte se do výzkumu 
Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého  

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci realizuje 
projekt nazvaný Pocitové a mentální mapy v hod-
nocení vlivu životního prostředí na zdraví. V jeho 
rámci probíhá mapování a tvorba pocitových map 
v Olomouci, Kroměříži a Šumperku. 

Věnujte prosím deset minut svého času a vyplň-
te dotazník. Průběžné i finální výsledky, které jsou 
zcela anonymní, budou prezentovány na stránkách 
katedry a případně budou použity ve výzkumu Ka-
tedry rozvojových studií. Dotazník je dostupný na 
adrese http://www.pocitovemapy.cz/zp-sumperk/. 
Dotazník lze vyplnit také přímo se zástupci kated-
ry, kteří se během července v Šumperku pohybo-
bují.  -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií 
CB a PMR na kanále č. 3, pokračují i o prázdni-
nách. Na programu jsou v sobotu 1. srpna v době 
od 8.30 do 10 hodin, ve středu 5. srpna v době 
od 8.30 do 10 hodin a také v pátek 7. srpna od  
18 do 19 hodin. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

V Galerii mladých šumperského muzea byla minulý týden otevřena výstava historických i současných fotografií 
šumperské „Sanatorky“. Již během vernisáže, na kterou přišlo na dvě stě lidí, se setkala s velkým ohlasem. Výsta-
va je k vidění do 6.září. Foto: M. Stuchlá

První etapa rekonstrukce úřadovny v Jesenické ulici 
je již hotova.  Foto: -zk-
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Informace/Zpravodajství

Evaldova ulice prošla proměnou, město investuje do „mateřinek“ i škol
Nejen lokalita u Jiráskových sadů, 

ale také na ni navazující Evaldova ulice 
prošla letos proměnou. Do ní se firma 
Strabag pustila loni na podzim a do-
končila ji v minulých týdnech. 

Po částečném narovnání vznikla 
v Evaldově ulici obousměrná komuni-
kace široká šest metrů a došlo k novému 
prostorovému uspořádání. Současně 
se upravilo i napojení na Husitskou 
ulici. Změna se dotkla především par-
kovacích míst, kterých zde je na sto 
padesát a jež jsou převážně kolmá po 
obou stranách komunikace. V prostoru 
u mateřské školy a jeslí se pak vybudo-
vala zpevněná plocha pro zásobování 
kuchyně. „Rekonstrukcí prošly rovněž 
chodníky a veřejné osvětlení. Nově zde 
vzniklo pět sběrných míst pro odpad 
s podzemními kontejnery pro domov-
ní a tříděný odpad a místní se dočkali 
i nového mobiliáře,“ říká vedoucí od-
boru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová. 
Vzápětí připomíná, že součástí pro-
jektu byla také úprava zeleně v parčíku 
u točny a v celé lokalitě. Dvě desítky 
skácených stromů nahradilo pětatřicet 
mladých jehličnanů a listnáčů, jako 
jsou například javory, smrky, borovi-
ce, jírovec či střemcha, a nechybějí ani 
keře a půdokryvné rostliny. Celá akce, 
včetně následné tříleté péče o zeleň, 
přišla na třináct milionů. 

Stavební ruch v Evaldově ulici ale 
úplně neutichl. Město se totiž pusti-

lo do zateplení tamní mateřské ško-
ly a opravy terasy a rampy v přilehlé 
zahradě. Výměna oken a nová fasáda 
přijdou na 2,446 milionu, rekonstruk-
ce terasy a rampy pak na 1,21 milionu. 
Vše by měla firma Prumhor, spol. s r.o. 
z Prahy zvládnout do konce prázdnin.

Zateplením prochází rovněž „ma-
teřinka“ v Třebízského ulici, kde olo-
moucká firma DACH SYSTEM s.r.o. 
vyměňuje okna a zatepluje fasádu 
a střechu. Investice, která přijde na 
9,072 milionu, by měla být hotova do 
konce srpna. Na zateplení obou zmí-
něných mateřských škol přitom získala 
místní radnice dotace z Regionálního 
operačního programu Střední Morava 
v celkové výši 7,3 milionu korun, zbý-
vajících finance půjdou z městského 
rozpočtu.

Třetí „mateřinkou“, která prochází 
rekonstrukcí, je Pohádka v Nerudově 
ulici, jež se opět rozšiřuje. Stávající 
budova s novým pavilonem se roz-
roste při pohledu z parku směrem 
doprava. V přízemní bezbariérové 
dřevostavbě, jež je navržena ve stej-
ném „duchu“ jako pavilon, vzniknou 
dvě oddělení se samostatným vstu-
pem a zázemím pro šestapadesát dětí. 
Kapacita školky se tak zvýší o deset 
dětí. Celá přístavba by měla být ho-
tova v listopadu. Opravy se ale dotý-
kají i části historické budovy, jejíž stav 
nevyhovuje dnešním hygienickým 
normám. „Vznikne zde nová speciál-

ní učebna pro středně velké skupiny, 
která bude sloužit pro výuku cizích ja-
zyků, pro výtvarnou činnost, kroužky 
a podobně. Počítá se i s odvlhčením,  
výměnou elektroinstalace a dalšími 
úpravami. Přemístí se rovněž vstup 
a vjezd pro zásobování, takže zahrada 
bude sloužit výhradně dětem, a rozšíří 
se přípravna a výdejna stravy a zázemí 
personálu,“ vypočítává úpravy Bittne-
rová a dodává, že v původní budově by 
mělo být vše hotovo do konce srpna, 
aby se do školky mohly vrátit děti. Ce-
lou realizaci, jež si vyžádá 10,758 mili-
onu korun, má „na triku“ šumperská 
firma Obchodní centrum SAN s.r.o.

Stavebním ruchem ožily i dvě základ-
ní školy. Ve škole v ulici 8. května pro-
bíhá čtvrtá etapa sanace vlhkého zdiva, 

kterou za 4,821 milionu zrealizuje do 
konce srpna firma PRINS z Přerova. 
Během prázdnin pak hrabenovská spo-
lečnost STAVOKOMPLEX - TVM vy-
buduje v tělocvičně akustický podhled, 
neboť dosavadní prostor nevyhovoval 
hygienickým normám. Investice přijde 
na necelých 713 tisíc korun. V areálu 
navíc vyrůstá nové hřiště s umělým  
povrchem. Firma SPORTOVNÍ POD-
LAHY ZLÍN ho dokončí do začátku 
školního roku. Za modernizaci spor-
tovní plochy zaplatí místní radnice 
4,407 milionu korun.

Základní škola v ulici Vrchlického se 
pak dočká opravené terasy u hlavního 
vstupu. Do 30. září ji za necelého půl 
milionu zrekonstruuje pražská společ-
nost LAJDORF s.r.o. -zk-

O velkém štěstí může mluvit mladá žena, která 
v pondělí 22. června dopoledne zkolabovala v Lidické 
ulici. Nebýt bezprostřední pomoci čtveřice lidí, kteří 
se pustili do kardiopulmonální resuscitace a zavolali 

záchranku, dívka by zřejmě nepřežila. Tři zachránce 
ocenili o deset dnů později udělením čestného uznání 
za záchranu života šumperský starosta Zdeněk Brož 
a předseda občanského sdružení Bezpečný Šumperk 
Martin Žaitlik. Čtvrtou ženu se pak podařilo vypátrat 
díky článku zveřejněnému na internetovém portálu 
sumpersko.net. Poděkování se jí dostalo na radnici 
předminulé úterý.

Pětadvacetiletá dívka přecházela v pondělí 22. čer- 
vna kolem půl desáté dopolední Lidickou ulici. Za 
přechodem pro chodce zkolabovala a zůstala bez-
vládně ležet pod schody. Několik kolemjdoucích 
ji přitom minulo, aniž by se pokusili pomoci. „Jeli 
jsme autem po Lidické a u přechodu k panelovému 
domu jsme viděli ležet dívku. Nejdřív jsme mysleli, 
že spadla ze schodů, ale jeden pán říkal, že ji viděl 
jít přes přechod,“ popsala dramatické okamžiky Lucie 
Hoždorová ze Šumperka. Spolu s manželem Jiřím se 
okamžitě pustili do záchranné akce tím, že se mladé 
ženě snažili uvolnit dýchací cesty a zavolali 155. V té 
chvíli u nich zastavila Markéta Smrčková, která pra-
cuje v šumperské Charitě. Dívka, která nejprve lapa-
vě dýchala, však začala fialovět a ztrácela dech. To už 
trojici přispěchala na pomoc zdravotní sestra Petra 
Slámová, jež kolem projížděla v autě se dvěma malý-
mi dětmi. Právě ona zahájila masáž srdce a resuscitaci 
do příjezdu dvou sanitek koordinovala. 

Právě díky jejich příkladné týmové práci a účinné 
pomoci, bez níž by mozek dívky zůstal bez přísunu 

kyslíku, mohli profesionální záchranáři mladou ženu 
rychleji oživit. Její srdce znovu naskočilo po dvou vý-
bojích defibrilátoru. Následná vyšetření v nemocnici 
pak ukázala, že mladá žena trpěla srdeční arytmií.  
Ze Šumperka byla převezena do Olomouce, kde jí 
lékaři voperovali přístroj, který obdobnému kolapsu 
zabrání.  Pokr. na str. 4

Evaldova ulice prošla výraznou proměnou.  Foto: -zk-

Čtvrtá zachránkyně Petra Slámová zavítala na šum-
perskou radnici první červencové úterý. 
 Foto: sumpersko.net

Manželé Hoždorovi a Markéta Smrčková převzali 
v obřadní síni radnice čestná uznání za záchranu ži-
vota.                                                                    Foto: -zk-

Zachránili mladou dívku, dostalo se jim ocenění
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Dny do prvního výjezdu profesionálních hokejistů 
na šumperskou ledovou plochu se kvapně krátí. Ještě 
předtím je však třeba absolvovat každoroční fyzické 
testy. Nevyhnou se jim ani Draci.

Draci se pod taktovkou trenérského týmu poprvé 
sejdou před ročníkem 2015/2016 v pátek 31. čer-
vence v deset hodin dopoledne na Tyršově stadio-

nu. Kondičními testy ale program zdaleka nekon-
čí, fanoušci si mohou nově utvářený kádr Salithu 
prohlédnout tentýž den odpoledne na rapotínském 
fotbalovém hřišti v Šumperské ulici, kde mužstvo 
sehraje přátelský zápas s tamním klubem kopané 
TJ Jiskra Rapotín. Začátek je naplánován na pátou 
odpolední. -red-

   Pokr. ze str. 3
„Začátkem července byla propuštěna a mohla se 

plnohodnotně vrátit do normálního života,“ uvedla 
lékařka šumperské zdravotnické záchranné služby 
Kateřina Davidová a dodala, že osádky obou sanitek 
ocenily nejen velmi dobře poskytnutou první pomoc 
ze strany čtyř zachránců, ale i asistenci při oživování 
dívky po jejich příjezdu.

Za záchranu lidského života převzali manželé Hož-
dorovi a Markéta Smrčková ve čtvrtek 2. července 
v obřadní síni radnice čestná uznání z rukou starosty 
Zdeňka Brože, předsedy občanského sdružení Bez-
pečný Šumperk Martina Žaitlika a lékařky Kateřiny 
Davidové. „Jsme často svědky naprosté lhostejnosti 
a město si velmi váží vaší statečnosti, že jste se ne-
báli v takto kritické situaci pomoci. Chci vám za to 
upřímně poděkovat,“ řekl Zdeněk Brož. „Je pro nás 
ctí, že můžeme vyzdvihnout a ocenit zachránce lid-
ských životů. Tito lidé jsou příkladem pro ostatní,“ 
zdůraznil Martin Žaitlik.

A jak dnes trojice zachránců na červnové pondělní 
dopoledne vzpomíná? Všichni se shodli na tom, že to 
pro ně byla z pohledu záchrany života velmi drama-
tická a vypjatá situace, při níž čas jakoby se zastavil. 
„Nic podobného jsme dosud nezažili, ale přišlo nám 
samozřejmé, že musíme pomoci,“ konstatovala Lucie 
Hoždorová. „I když jsem na různé okamžiky při péči 

o seniory zvyklá, něco podobného se mi ještě nestalo. 
Navíc se jednalo o mladého člověka ve velmi vážném 
stavu,“ podotkla Markéta Smrčková. Jiří Hoždora, 
který je členem klubu motorkářů, vzápětí prozradil, 
že spolu se svými kolegy plánují absolvovat kurzy 
první pomoci, jež šumperská radnice ve spolupráci se 
Střední zdravotnickou školou každoročně pořádá. 

Podle Martina Žaitlika je největším problémem 
vypátrat účastníky podobných událostí. „Velmi by-
chom chtěli poděkovat každému, kdo tak záslužnou 
věc vykoná. Často ale jsou tito lidé nesmírně skromní 
a zůstávají v anonymitě,“ posteskl si předseda spolku 
Bezpečný Šumperk. V této souvislosti zmínil, že právě 
čtvrtou zachránkyni se do začátku července bohužel 
najít nepodařilo, a vzápětí požádal přítomné novináře 
o pomoc při jejím hledání. Již druhý den se redakci 
šumpersko.net ozvali první čtenáři, kteří potřebné in-
formace, včetně telefonního kontaktu, poskytli.  

V úterý 7. července tak pozval starosta Zdeněk 
Brož čtvrtou zachránkyni, kterou je Petra Slámová, 
na radnici. Spolu s Martinem Žaitlikem jí zde, stejně 
jako třem předchozím, poděkoval za záchranu života 
mladé ženy. Maminka dvou dětí, která je v současné 
době na mateřské dovolené, pracuje jako zdravotní 
sestra. A podobně jako tři další zachránci i ona se 
ještě ten večer zajímala v nemocnici o zdravotní stav 
pětadvacetileté dívky. -zk-

Draci začínají s tréninkem na novou sezonu

Zachránili mladou dívku, dostalo se jim ocenění

      Centrální spisovna 
se na týden uzavře

Od pátku 24. do pátku 31. července bude cent-
rální spisovna Městského úřadu Šumperk, jež sídlí 
v ulici Bří Čapků 35, uzavřena. Důvodem jsou per-
sonální záležitosti. -red-

      Na „šumperskou“ 
vysokou ekonomickou 
se lze přihlásit do 25. srpna

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báň-
skou, mohou využít nabídky děkanky Ekonomické 
fakulty, jež vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení 
do bakalářských studijních programů. V Šumper-
ku se přitom vyučuje obor nazvaný Veřejná eko-
nomika a správa. Informace, včetně elektronické 
přihlášky, lze najít na www.ekf.vsb.cz. Termín pro 
podání přihlášek vyprší 25. srpna. -zk-

      „Průmyslovka“ připomene 
šampionát v akrobatickém 
lyžování v Kunčicích, prosí 
o spolupráci

Výstavu ke třicátému výročí 1. neoficiálního 
Mistrovství ČSSR v akrobatickém lyžování, jež 
proběhlo v Kunčicích u Starého Města pod Sněž-
níkem v roce 1986, chystá na začátek příštího 
roku šumperská „průmyslovka“, která u zrodu to-
hoto šampionátu stála. V této souvislosti se obrací 
s prosbou na všechny, kteří mají jakýkoliv obrazo-
vý či textový materiál ke zmíněnému mistrovství, 
o jeho zapůjčení, případně věnování. Kontaktovat 
lze I. Tesaře, tel.č. 776 611 772, e-mail: tesar@vsps-
su.cz. -red-

      Knihovna bude v srpnu 
týden uzavřena

Revize knihovních fondů bude v půjčovně v uli-
ci 17. listopadu 6 probíhat od čtvrtku 6. do pátku 
14. srpna. Knihovna se tak na osm dnů pro veřej-
nost uzavře.

„V rámci revize je třeba každou knihu načíst do 
revizního souboru a zjištěnou skutečnost porovnat 
s databází všech registrovaných knih. Ty, které ne-
najdeme, musíme dohledávat a také odstraňovat 
případné nedostatky v evidenci,“ říká ředitelka 
šumperské Městské knihovny Zdeňka Daňková. 
Vzápětí zdůrazňuje, že v době revize není možné 
půjčovat knihovní fondy, knihovna tak bude pro 
veřejnost uzavřena. „Uvítáme, když naši čtenáři 
přijdou vrátit knihy a vyměnit je za další ještě před 
revizí. V době uzavření knihovny mohou přečtené 
knihy vracet do schránky před budovou,“ podotý-
ká ředitelka.

Zájemci si mohou knihy vypůjčit rovněž 
v knihovně Sever v  Temenické ulici 5. Ta bude ote-
vřena bez přerušení. Čtenářská legitimace přitom 
platí pro obě knihovny společně.  -red-

Pozemky k výstavbě rodinných domů v centru 
města nabízí šumperská radnice. Jde o lokalitu za 
Katastrálním úřadem při Americké ulici. Žádosti na 
odkoupení pozemků se přijímají do konce září.

„K dispozici jsou pozemky o celkové výměře tři 
a půl tisíce metrů čtverečních, na kterých je možné 
postavit maximálně tři rodinné domy,“ uvedla vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Lokalita není zasíťována, je tedy třeba, aby 
budoucí kupující vybudoval inženýrské sítě a také 
přístupovou komunikaci, která napojí pozemky na 
Americkou ulici. Minimální nabídková kupní cena 
je tisíc korun za metr čtvereční, včetně daně z přida-
né hodnoty. Žádost na odkoupení pozemků, v níž je 
nutné vyjádřit souhlas se stanovenými podmínkami 
prodeje a uvést kontakt žadatele - adresu, telefon,  
e-mail, je třeba doručit na Městský úřad Šumperk na 
nám. Míru 1 do 30. září.

„Podmínkou je, že budoucí kupující předloží 
v souladu s regulativy platného územního plánu 
územní studii s vizualizací záměru využití nabízené-
ho území, a to do jednoho měsíce od přihlášení, nej-
později však do 31. října letošního roku,“ zdůrazňuje 
Répalová a dodává, že v případě více zájemců bude 
právě územní studie kritériem pro výběr budoucího 
kupujícího. Ten musí při podpisu smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní zaplatit devadesát procent kupní ceny. 
K vlastnímu prodeji pak dojde po zasíťování a vybu-
dování zmíněné komunikace.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informace k prodeji 

stavebních pozemků při Americké ulici jsou zveřej-
něny na městském webu www.sumperk.cz v sekci 
Podnikatel, podsekcích Majetkové záměry a Prodej 
majetku. Další informace podá Hana Répalová, ve-
doucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, tel.č. 583 388 518.

Radnice nabízí stavební pozemky v centru města
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O obnovení horské chaty a kaple usi-
luje Spolek pro obnovu poutního místa 
Vřesová studánka. Peníze na výstavbu 
chce získat ze soukromých zdrojů i cír-
kevních sbírek, s realizací by se mohlo 
začít již příští rok na podzim. Spolek 
navíc oslovil historika Drahomíra Polá-
cha a ještě letos chce nechat zpracovat 
podrobnou publikaci o historii Vřesové 
studánky. Zajímavý projekt podporuje 
kromě jiných i Olomoucké arcibiskup-
ství a k iniciativě se připojilo také město 
Šumperk. Záměr obnovy poutního mís-
ta tak mohou lidé podpořit podepsáním 
petice pro zachování Vřesové studánky, 
adresované oběma komorám Parla-
mentu, krajským zastupitelům, minis-
terstvům kultury a životního prostředí, 
obci Loučná nad Desnou a Agentuře 
ochrany přírody a krajiny. Petiční archy 
jsou k dispozici na stanovišti průvodců 
v historické budově radnice na nám. 
Míru 1, přístupném bočním vchodem, 
a také v informačních centrech ve Vlas-
tivědném muzeu a na nám. Míru 4.

„Nově vzniklá aktivita Spolku pro 
obnovu poutního místa Vřesová stu-
dánka směřuje k obnovení tradičního 
prostředí poutního místa, které Jese-
níky po staletí utvářelo a v srdcích lidí 
nikdy nepřestalo a nepřestane existovat. 
Současná historická možnost k obnově, 
která se díky šlechetnosti donátorů na-
skytla, se nemusí v dohledné době opa-
kovat. 

V pravdě moderní obnova poutního 
místa, provedená v účelném, ale na krá-

su bohatém rozsahu, na historickém pů-
dorysu původních staveb kaple a horské 
útulny, vrátí hřebenu Jeseníků bolestně 
chybějící krajinotvornou a jedinečnou 
dominantu a bude nenápadnou, ale jas-
ně zářící perlou našich hor, radostným 
místem pro tiché usebrání se i lidské 
setkávání. Bude opět praktickým, lo-
gickým a tolik potřebným záchytným 
bodem pro turisty, pohybujícími se na 
hřebeni Jeseníků, dobrou základnou 
pro výlety i záchranné operace. Obno-
vená chata a kaple Na Vřesové studánce 
se stanou znovu, tak jako po staletí mi-
nulá, bezpečným místem pro všechny 
lidi dobré vůle a milovníky Jeseníků,“ 
píše se mimo jiné v petici.

První dřevěnou kapli na Vřesové stu-
dánce postavili Žerotínové někdy před 
rokem 1678 a první útulna, následně 
přestavěná a využívaná i jako horská 
chata, byla vybudována v roce 1820. Již 
v padesátých letech 19. století byla cha-
ta hojně využívána nejen při poutích, 
ale i turisty, což dokládá kniha návštěv, 
uložená ve Státním okresním archi-
vu Šumperk. Je tedy zřejmé, že kaple 
a chata sloužily společně všem lidem 
již od poloviny 19. století a jejich funk-
ce byla víceméně násilně přerušena. 
Následné snahy o obnovu kaple a pak 
i horské chaty vždy ztroskotaly, a to buď 
z ideologických důvodů, nebo později  
z důvodů „příliš velké návštěvnosti 
poutního místa“. 

Pod pojmem obnova si zakladatelé 
spolku představují vybudování kaple 

a horské chaty v podobném rozsahu, 
v jakém byly před svým zničením. Ne-
jde přitom o realizaci replik, objekty 
by měly vyjádřit svůj původní záměr 
současnými technickými možnostmi. 
Propojení s minulostí bude symbolic-
ky reprezentovat původní dochovaný 
zvon a kříž z kaple. Navrhované stavby 
a jejich provoz budou respektovat tuto 
vysokohorskou lokalitu, dnes velmi ce-
něnou a chráněnou. 

Obnova by měla plnit roli poutního 
místa a místa každodenního setkávání 
poutníků, turistů a návštěvníků hor, 
kteří neočekávají prostředí horského 
hotelu, ale místo připomínající doby, 
kdy se do hor vydávali lidé, hledající 
krásu a duchovní zážitek. Horská cha-

ta by měla poskytovat základní občer-
stvení návštěvníkům a vítaný útulek 
v nepříznivém počasí. Stala by se tak  
dalším bezpečným záchytným bodem 
na cestě po hřebenech Jeseníků tak, 
jako tomu bývalo v minulosti. Kapli by 
pak spravovala tamní farnost. 

Již od roku 2002, kdy se stal ve Vel-
kých Losinách a v Loučné nad Desnou 
administrátorem P. Milan Palkovič, se 
přitom začaly na Vřesové studánce ko-
nat pravidelné bohoslužby jako podě-
kování za prázdniny. V současnosti zde 
bývají pravidelné poutě vždy poslední 
sobotu v srpnu a druhou sobotu v září 
od 14.30 hodin. Bližší informace k ce-
lému projektu lze nalézt na stránkách 
www.vresovastudanka.cz. -red-

Informace/Petice

Také letos se bude během srpnového Mezinárod-
ního folklorního festivalu linout ze Sadů 1. máje 
nezaměnitelná gulášová vůně. Organizátoři soutěže 
o nejchutnější kotlíkový guláš se letos rozhodli uspo-
řádat její třetí ročník, nazvaný Gulášový festival - roz-
tančené kotlíky. Příležitost ukázat svůj kuchařský um 
budou mít opět i zájemci z řad veřejnosti. Stačí se jen 
včas zaregistrovat.

„Pro velký zájem veřejnosti chceme dát letos opět 
možnost zasoutěžit si všem amatérským kuchařům, 
kteří se vaření guláše věnují nebo chtějí věnovat. Pod-
mínkou je vlastní kotlík na vaření o obsahu minimálně 
patnáct litrů a včasná registrace na odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů místní radnice,“ říká šum-
perský radní Jiří Gonda, který nad akcí, pořádanou 
městem a Folklorním sdružením severní Hané, pře-

vzal záštitu. Gulášový festival bude probíhat ve čtvr-
tek 13. srpna od sedmé ranní v areálu u Vily Doris 
v ulici 17. listopadu a nejchutnější kotlíkové guláše 
opět vybere odborná porota.

Soutěžit může až patnáct maximálně čtyřčlenných 
týmů, které budou mít za úkol uvařit do 13 hodin tři-
cet porcí tradičního masového guláše. „Každý bude 
mít k dispozici tří až čtyřkilový balíček masa, horkou 
vodu a dřevo. Ingredience si pak přinese vlastní,“ po-
dotýká Gonda. Vzápětí upřesňuje, že porota bude hod-
notit barvu, konzistenci, chuť a celkový dojem z guláše 
a také „provařenost“, případně „rozvařenost“ masa. Po-
žadovaný objem zkontrolují porotci převážením kotle. 
Soutěžní řád je k dispozici u Bohuslava Vondrušky, 
referenta oddělení kultury a vnějších vztahů šumper-
ského Městského úřadu, nám. Míru 1, 2. patro, dveře 
č. 609, tel.č. 583 388 609, 723 240 024, e-mail bohuslav.
vondruska@sumperk.cz. Ten také přijímá registrace do 
soutěže a podá bližší informace.

Po ukončení soutěže se budou moci do degustace 
zapojit i zájemci z řad veřejnosti, stačí jen zaplatit de-
setikorunový degustační poplatek u každého kotle. Ná-
sledovat bude průvod s kotli a muzikou z místa vaření 
k pódiu „U sovy“ v Sadech 1. máje, kde bude v úvodu 
dožínek mezi druhou a třetí odpolední vyhlášeno sedm 
nejlepších kuchařů, z nichž první tři obdrží pohár. Zá-
jemci o účast v soutěži mohou kontaktovat Jiřího Gon-
du telefonicky na čísle 602 552 825 nebo e-mailem na 
adrese jirigonda@gmail.com. -zk-

Festival odstartují „roztančené“ kotlíky V domácnostech probíhá 
výzkum Akademie věd 
o životních podmínkách

Spolek chce obnovit poutní místo na Vřesové studánce, jeho záměr lze podpořit v petici

Také letos se bude u Vily Doris soutěžit o nejlepší 
kotlíkový guláš.  Foto: -pk-

Tým, který navrhl nové stavby, tvoří V. Jemelka, M. Vochta, V. Zahrádková  
a Fr. Zajíček. 

Významný vědecký výzkum týkající se životních 
podmínek českých domácností probíhá až do 31. říj- 
na ve vybraných městech republiky. Do projektu, 
který organizují Sociologický ústav Akademie věd 
ČR a pracoviště brněnské Masarykovy univerzi-
ty a pražské Univerzity Karlovy, byl zařazen také 
Šumperk. Během necelých čtyř měsíců navštíví vy-
školení tazatelé ze společností MEDIAN a STEN/
MARK náhodně vybrané domácnosti, aby získali 
dosud chybějící informace o životních podmín-
kách a postojích českých domácností. Dotazování, 
vztahující se ke každodennímu životu, hodnotám 
a názorům, probíhá osobním rozhovorem se členy 
domácností. Zabere nanejvýš dvě hodiny a dotazo-
vaní obdrží jako poděkování za takto strávený čas fi-
nanční odměnu. Výsledky pak budou sloužit českým 
i zahraničním vědcům k rozvoji sociologického, po-
litologického a ekonomického poznání a současně 
budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřo-
vání české společnosti.

Šetření je anonymní a všechny údaje se budou 
zpracovávat hromadně. Vyloučeno je tak jakékoliv 
zneužití osobních informací. Bližší informace lze 
získat na tel.č. 225 301 300 nebo 225 986 831. -zk-
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SMÍCHoviny, které původně pod 
hlavičkou J&G Společnosti a nyní nově 
pod záštitou spolku Jokes&Games vy-
cházejí na šumperské „Jedničce“ a jež 
byly loni vyhlášeny Školním časopisem 
roku 2014, opět bodují. V letošní stej-
nojmenné soutěži uspěly v krajském 
kole, které hostila Olomouc, hned ve 
dvou ze šesti kategorií.

Časopis, který píše o tom, co si pro-
stě jinde nepřečtete, zazářil v kategorii 
Oddílových časopisů na překvapivém 
prvním místě. Kromě tištěného perio-
dika boduje také na internetu. Webo-

vý portál SMICHoviny.cz hodnotitelé 
ocenili prvenstvím v oblasti webových 
časopisů a novin. Časopis tak postupu-
je do celostátního kola, které bude vy-
hodnoceno koncem letošního roku.

SMÍCHoviny čítají již několik desítek 
vydání a přinášejí podle slov jejich za-
kladatele a tvůrce Jakuba Glozy různé 
pohledy na různé věci. Dvanáctistrán-
kové počtení s barevnou obálkou, plné 
zajímavých článků, tiskne již nějaký čas 
šumperský Grafotyp, šumperská radni-
ce pak finančně přispívá na propagaci 
časopisu a portálu. -red-

SMÍCHoviny opět bodují

Portál SMICHoviny.cz získal prvenství v oblasti webových časopisů a novin.

Změny ve společnosti Pramet Tools zakládají perspektivu dalšího růstu
Společnost Pramet Tools, s.r.o. prochází od konce 

roku 2012 celou řadou intenzivních změn, jejichž cí-
lem je plně začlenit společnost do globálních struktur 
švédské skupiny Sandvik a zvýšit konkurenceschop-
nost na světových trzích. Tato transformace probíhá na 
úrovni všech podnikových procesů. Nejvýznamnějším 
znakem je propojení se společností Dormer a společ-
né působení obou společností pod obchodní značkou 
Dormer Pramet. Spojením se značkou Dormer došlo 
k výraznému posílení produktové nabídky společnosti 
o monolitní nástroje a rozšíření prodejní sítě.

Výrobce nástrojů s vyměnitelnými břitovými des-
tičkami ze slinutých karbidů, společnost Pramet 
Tools, se spojila v roce 2014 se společností Dormer 
Tools, která je tradičním výrobcem monolitních ro-
tačních nástrojů. Díky spojení vznikl kombinovaný 
sortiment, který obsahuje široké spektrum obrábě-
cích nástrojů pro frézování, vrtání, soustružení a zá-
vitování v segmentu všeobecného obrábění. Díky 
spojení rovněž oboustranně expandovala prodejní 
síť, jež nyní čítá třicet poboček, které dodávají do více 
než stovky zemí napříč celým průmyslovým světem. 
Prodejní síť doplňují špičkové výrobní závody v Ev-
ropě a v Jižní Americe a globální distribuční síť, která 
sestává z pěti distribučních center.

Nově, od dubna a července, jsou produkty vyrábě-
né v šumperském závodu nabízeny zákazníkům na tr-
zích v Severní Americe a Skandinávii. Díky propojení 
existujících obchodních sítí Dormer a Pramet jsou 
dnes výrobky Pramet dostupné zákazníkům praktic-
ky na všech významných průmyslových trzích napříč 
celým světem.

Restrukturalizace se týká i řady vnitropodnikových 
procesů. Aktuálně je na startu program zefektivnění 
logistiky firmy. V rámci tohoto projektu dojde k vy-
užití plného spektra služeb nabízených evropským 
distribučním centrem, které se nachází v holandském 
Schiedamu. Veškeré dodávky firmy Dormer Pramet 
zákazníkům na evropských trzích tak budou realizo-

vány z tohoto distribučního centra. Změna přinese 
zákazníkům a společnosti celou řadu výhod: zlepšení 
dostupnosti výrobků, prodloužení času pro objednáv-
ku a následnou dodávku (do druhého dne) a celkové 
snížení skladových zásob. Veškeré změny vyplývající 
z toho programu se naplno projeví během roku 2016.

Toto rozhodnutí bude mít dopad na stávající dis-
tribuční centrum v Šumperku. To bude restruktura-
lizováno tak, aby mohlo nadále efektivně zajišťovat 
expedici do a z výrobní jednotky Šumperk, nicméně 
sklad hotových výrobků bude přesunut právě do ev-
ropského distribučního centra v Schiedamu. Firma 
se bude snažit minimalizovat dopad této změny na 
zaměstnance. 

Integrace do skupiny Sandvik se bude postupně 
prohlubovat i v oblasti účetnictví, personalistiky a IT, 
v nichž bude společnost Pramet Tools využívat spo-
lečných sdílených center, která fungují v rámci sku-
piny. 

Ve firmě probíhá i řada dalších projektů, které dále 
rozvíjejí šumperský závod. Jedním z nejvýznamněj-
ších je schválená výstavba Výzkumného a školícího 
centra. V areálu šumperského závodu bude v příštích 
dvou letech vybudováno nové centrum, které poskyt-
ne profesionální zázemí pro tým Výzkumu a Vývo-
je, pro efektivní testování nově vyvíjených výrobků 
a rovněž pro školící program společnosti určený jak 
pro interní tak externí subjekty. Do nové moderní 
budovy společnost plánuje investovat dvacet pět mi-
lionů korun a další investice jsou plánovány do strojů 
a technologií. 

 R. Hudos, ředitel komunikace a marketingu

Kombinovaný sortiment společnosti Dormer Pramet 
představuje komplexní nabídku obráběcích nástrojů 
pro soustružení, frézování, vrtání a závitování.

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

na obsazení místa 

vedoucího organizačního oddělení kanceláře tajemníka 
Městského úřadu Šumperk

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

* min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * vedení 
kolektivu min. 2 roky vítáno * velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office) * rychlost psaní na PC (státní 
zkouška ze psaní na klávesnici výhodou) * výborná znalost českého pravopisu * příjemné vystupování, 
rozhodnost, mlčenlivost o pracovních záležitostech * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita 

* občanská a morální bezúhonnost * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav   

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

číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací 

a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedení organizačního oddělení, zajišťování administrace schůze rady 
města a zasedaní zastupitelstva města, příprava materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva 

města * vedení agendy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní  poměr na dobu  neurčitou, 8. platová  třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.11. 2015 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 7.8. 2015. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře 
tajemníka, tel. 583 388 520. Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo 
neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení 
nakládat s jeho osobními údaji.
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Jesle Míša přijímají děti od osmi měsíců do tří let
Kdysi bylo běžným jevem, že vedle 

mateřských škol existovaly i jesle pro 
nejmenší děti. Klasické jesle ovšem 
vymizely a dnes mají rodiče možnost 
přihlásit své ratolesti v případě potře-
by zejména do soukromých jesliček. Ty 
šumperské, nesoucí název Míša, mají 
již dlouholetou tradici a jsou určeny 
pro děti od osmi měsíců do tří let. Sídlí 
v objektu „mateřinky“ Sluníčko v Eval-
dově ulici 25 a na jejich provoz přispívá 
společnosti Ječmínek o.p.s. místní rad-
nice ze svého rozpočtu. Letos to je více 
než půl milionu korun.

Jesle v Evaldově ulici 25 mají dlouho-
letou tradici. V letech před Sametovou 
revolucí byly „jesličkové“ děti v přízemí 
celého objektu, po roce 1989 pak zača-
la část budovy využívat mateřská ško-
la. „Jesle nejprve spadaly pod tehdejší 
okresní úřad a poté krátce pod město. 
Když došlo k jejich zrušení, rozhodla 
jsem se provozovat jesličky sama jako 
fyzická osoba. V roce 2004 pak byla 
založena obecně prospěšná společnost 
Ječmínek, která Jesle Míša provozuje,“ 
vysvětlila Ludmila Slívová, ředitelka 
společnosti Ječmínek, o.p.s. Jesličky 
jsou podle ní spásou pro maminky, 
které chtějí či potřebují ještě před kon-
cem mateřské dovolené nastoupit zpět 
do práce. „Je to asi nejšťastnější řešení, 
neboť stojí méně peněz než například 

soukromé hlídání a také odpadá hle-
dání té pravé hlídací tety,“ podotkla 
Slívová.

Kapacita Jeslí Míša je jedenadvacet 
dětí, v uplynulých měsících jich sem 
docházelo kolem devatenácti. „Děti 
nemusejí mít žádné základní návyky, 
postupně se vše naučí. A samozřejmě 
přijímáme děti bez ohledu na místo 
bydliště,“ zdůraznila ředitelka jeslí. Ty 
mají otevřeno od pondělí do pátku od 
6.30 do 16 hodin a rodiče si mohou vy-
brat z různých variant pobytů, včetně 
jednorázového či jen několikahodino-
vého hlídání. 

O děti, které mají v jeslích zajištěný 
oběd a odpolední svačinu, se starají 
zkušené zdravotní sestry a pečovatelky. 
„Nyní zde jsme na plný úvazek celkem 
tři pracovnice. Počet zaměstnanců se 
přitom odvíjí od počtu a věku dětí. Bě-
hem dopoledne se tak o ně mohou starat 
i čtyři pečovatelky,“ vysvětlila Slívová. 
Ta spolu se svými kolegyněmi připra-
vuje pro děti každý den různé progra-
my, hry a činnosti, přizpůsobené jejich 
věkovým schopnostem. „Každý den 
probíhá velmi podobně. Ráno máme 
vždy rozcvičku, svačinu a nějakou spe-
cifickou aktivitu. V jeslích je důležitá 
především pravidelnost a naše činnosti 
více připomínají rodinnou péči. Děti se 
tu musí cítit jako doma a mít své jisto-

ty. Právě to rodiče našich dětí oceňují,“ 
uvedla ředitelka a dodala, že v jeslích se 
při práci s dětmi zaměřují na všechny 
důležité oblasti, které je potřeba rozví-
jet a podporovat. „Děti mají ve dvou 
hernách k dispozici velké množství 
různých hraček, stavebnic a her. Hod-
ně také malujeme, zpíváme, tancujeme 
a vytváříme různé výrobky. Velmi často 
chodíme ven na terasu a velkou vybave-

nou zahradu, kde je v létě bazén, nebo 
cvičíme. Kromě sportovních dnů pořá-
dáme besídky, dětský karneval, oslavy 
narozenin a účastníme se i akcí, které 
organizuje SVČ Doris,“ vyjmenovala 
aktivity Ludmila Slívová. -zk-

Poznámka na závěr: Bližší infor-
mace k provozu Jeslí Míša lze získat  
u L. Slívové, tel.č. 583 217 394, www.
jesle-jecminek.webnone.cz. 

V průběhu měsíce července zahájily 
pracovní skupiny Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Šumperka sérii 
kontrol. Plán činnosti Kontrolního 
výboru byl schválen zastupitelstvem 
města. 

Zaměření kontrol a složení pracov-
ních skupin

a.) Kontrola dodržování zákonů 
při řešení podnětů, stížností, námětů 
a připomínek občanů. Kontrola plnění 
zákonem stanovených postupů v ře-
šení petičního práva občanů. Vedoucí:  
M. Nimmrichterová, členové: Z. Dvořá-
ková Kocourková, L. Sebök.

b.) Kontrola průběhu (harmonogra-
mu, čerpání objemu financí a dodržo-
vání kritérií výběrových řízení) inves-
tičních akcí města Šumperka. Vedoucí:  
M. Novotná, členové: M. Janíček, J. Jirgl.

c.) Kontrola dodržování plnění pod-
mínek čerpání dotací, grantů a pří-
spěvků poskytnutých z rozpočtu města  
Šumperka. Vedoucí: J. Jirgl, členové:  
L. Cekr, J. Voráč.

d.) Kontrola dodržování postupů 
při provádění inventarizace hmotného 
majetku města k 31.12. 2014. Vedoucí:  
J. Kopa, členové: P. Horák, P. Vilímek.

e.) Kontrola vyřizování žádostí 

dle zákona č. 106/1999 Sb. Vedoucí:  
Z. Dvořáková Kocourková, členové:  
M. Nimmrichterová, M. Janíček.

f.) Kontrola dodržování pravidel po-
skytování parkovacích karet vydávaných 
Městskou policií. Vedoucí: P. Vilímek, 
členové: J. Kopa, J. Voráč.

g.) Kontrola plnění obsahu smluv 
a podmínek využití přímé dotace z roz-
počtu města Šumperka, nakládání se 
sportovišti ve výpůjčce, údržba svěřené-
ho majetku a využití sportovišť TJ v are-
álu Tyršova stadionu. Vedoucí: L. Sebök, 
členové: L. Cekr, M. Novotná.

Každá pracovní skupina si před za-
početím kontroly stanoví časové ob-
dobí a rozsah, za které budou kontroly 
prováděny. Kontrolováno bude přede-
vším dodržování zákonných postupů 
u jednotlivých tematických okruhů. 
Nejedná se o plošné hloubkové kontro-
ly, nýbrž o namátkově kontrolované ob-
lasti. Kontroly proběhnou v součinnosti 
s odbornými útvary města a se zástupci 
dotčených organizací. S výsledkem kon-
trol a případnými doporučeními kont-
rolních skupin budou zastupitelé města 
seznámeni na veřejném zasedání zastu-
pitelstva.  P. Horák, 

 předseda Kontrolního výboru

V jeslích Míša mohou děti využívat velkou vybavenou zahradu.  Foto: -zk-

Sháníte stavební parcelu v Šumper-
ku? Pak využijte nabídky místní rad-
nice, která prodává pozemek o výměře 
840 m2 v Krameriově ulici. Minimální 
nabídková kupní cena je dvanáct set 
korun za metr čtvereční, k níž se v pří-
padě povinnosti odvodu DPH připočí-
tá daň z přidané hodnoty v platné výši. 
Žádosti na odkoupení pozemků se při-
jímají do konce září.

Zmíněná parcela je určena pro vý-
stavbu pro bydlení s možností využití 

komerčního prostor. Budova může být 
maximálně dvoupatrová s obydleným 
podkrovím s tím, že uliční čára vychá-
zí z okolní zástavby v Krameriově ulici 
a pozemek musí být zastavěn maximál-
ně z třiceti procent. „Podmínkou je, že 
budoucí kupující předloží v souladu 
s regulativy platného územního plánu 
a zmíněnými regulativy pro výstavbu 
vizualizaci výstavby, a to do jedno-
ho měsíce od přihlášení, nejpozději 
však do 31. října letošního roku,“ říká  
vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová 
a dodává, že v případě více zájemců 
bude vyhlášena uzavřená dražba s tím, 
že nejvyšší kupní cena nebude jediným 
kritériem pro výběr budoucího kupu-
jícího. Ten musí při podpisu smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní zaplatit deva-
desát procent kupní ceny. K vlastnímu 
prodeji pak dojde po vydání stavební-
ho povolení.

Bližší informace k prodeji stavebního 
pozemku při Krameriově ulici jsou zve-
řejněny na městském webu www.sum-
perk.cz v sekci Podnikatel, podsekcích 
Majetkové záměry a Prodej majetku. 
Další informace podá Hana Répalová, 
nám. Míru 1, tel.č. 583 388 518. -red-

Město nabízí stavební 
pozemek v Krameriově ulici

Informace Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Šumperka
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Kulturní okénko/Orientační běh

Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.
knihovnaspk.cz. Knihovna v ul. 17. listopadu bude od 6.8. do 14.8. uzavřena 
z důvodu revize knihovních fondů.

Půjčovní doba červenec a srpen
Knihovna v ul. 17. listopadu 6

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-17 8-11   12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 8-11   12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 8-11   12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11   12-16 9-12  13-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Pontis Šumperk
14.8. od 14 do 18 hod.     Taneční odpoledne pro seniory 
v Kavárničce „nejen“ pro seniory    Hrají Staří kamarádi
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. V měsících červenci a srpnu neprobíhají žádné aktivizační 
programy. Více na www.pontis.cz.

25.7. v 9.45 hod.  Turistika Batůžkáři: Putování za bylinkami 
na vlakovém nádraží  s Liduškou Kovaříkovou - směr Kouty nad  
 Desnou.  Osobními auty nebo vlakem
26.7. v 17 hod. v San City  Společné setkání Batůžkářů a milovníků 
Music baru v Šumperku  turistiky a bylinek 
 Promítání společných zážitků z cest 
1.8 v 8.05 hod.  Turistika Batůžkáři: Naučná stezka Velká 
na autobusovém nádraží  kotlina  Osobními auty nebo cyklobusem
8.8. v 7.30 hod.  Turistika Batůžkáři: Hoštejn, Lázek, 
na vlakovém nádraží  směr Zábřeh na Moravě
15.8. v 6.12 hod.  Společné setkání Batůžkářů v lázních 
na vlakovém nádraží  Luhačovice, welness
29.8 -6.9 v 7 hod.  Společná dovolená Batůžkářů: Beskydy 
na vlakovém nádraží Týdennní pobyt dle domluvy osobními auty
Bližší informace: I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-
mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech 
akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

130.7. od 10 hod. v SONS   „Sportovní den“  Simulovaná střelba, 
  od 14 hod.  bowling „na Majáku“
5.8. od 10 hod. v „K“   D. Marková: Jak si zachovat zbytky 
  zdravého  rozumu v dnešní době 
  Přednáška 
6.8.   Výlet do Botanické zahrady Olomouc 

a vyhlídková plavba lodí historickou 
Olomoucí Sraz v 9.50 hod. na nádraží ČD

13.8.   Exkurze na letiště na Krásném 
  Sraz v 9 hod. před budovou SONS 
20.8.   Návštěva Aquaparku v Bohuňovicích 
  Sraz v 9.35 hod. na nádraží ČD
25.8. od 10 hod. v „K“   Malování hedvábných šátků
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, „K“ = 
klubovna SONS.

SONS Šumperk

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
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Centrum sociálně orientovaných inovací
Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

Běžcům Severky Šumperk se dařilo na vrcholných závodech
Jarní sezona orientačních běžců vr-

cholila na konci června hned dvěma 
významnými závody, v severočeském 
Jáchymově se konalo Mistrovství České 
republiky na krátké trati a týden poté se 
do Novohradských hor sjeli vyznavači 
nejdelší formy orientačních závodů, tzv. 
rogainingu ke 12. Mistrovství Evropy.

Mistrovství republiky na krátké trati 
bylo vrcholným závodem pro všechny 
závodníky Severky od dorosteneckých 
až po veteránské kategorie, ale největ-
ší ambice měl v elitní kategorii mužů 
Vojtěch Král. Z klasifikačních bojů po-
stoupil s výborným výsledkem, který 
ho pasoval do role favorita v nedělním 
finále. Přestože mistrovský závod byl 
technicky náročný a zároveň běžecky 
velmi rychlý, Vojtěchovi se podařilo 
sladit obě stránky výkonu na výbornou 
a v cíli mohl slavit svůj první titul Mi-

stra ČR v orientačním běhu na krátké 
trati a také nominaci na nadcházející 

mistrovství světa ve Skotsku. Výsledky 
kategorie H21, délka tratě 6,4 km, pře-
výšení 230 metrů, 28 kontrol: Vojtěch 
Král, Severka Šumperk, 34:46 min.; Jan 
Šedivý, Praga Praha, 35:04 min.; Jan 
Petržela, OK99 Hradec Králové, 35:06 
min.; Baptiste Rollier, OK99 Hradec 
Králové, 35:13 min.; Pavel Kubát, OK99 
Hradec Králové, 36:09 min.; Jan Pro-
cházka, Praga Praha, 36:34 min.

Mistrovství Evropy v rogainingu se 
zúčastnil pouze jeden zástupce Severky, 
a to Václav Král, který se v posledních 
letech vedle orientačního běhu také hoj-
ně věnuje velmi dlouhým tratím a ná-
ročným horským běhům. Rogaining je 
orientační závod, ve kterém závodníci 
běží podle mapy, avšak postupy mezi 
kontrolami si určují sami, s cílem získat 
co největší počet bodů.   

Tato vytrvalostní disciplína se běhá 

ve dvojicích a v časovém limitu 24 ho-
din. Král vytvořil silný tým s brněn-
ským zkušeným běžcem Radovanem 
Čechem. Na trať vyrazili 27. června 
v 11 hodin vybaveni mapami, čelov-
kami a nezbytným občerstvením. Pro-
tože důležitým faktorem tohoto druhu 
závodu je taktika, závodníci si dopředu 
připravili postupy mezi kontrolami tak, 
aby je v limitu zvládli. V oblasti Novo-
hradských hor se museli spolehnout 
jen sami na sebe, občas jim závod zne-
příjemnily letní přeháňky a podmáčený 
terén. Přestože Radovan Čech a Václav 
Král běželi společně takto náročný  
závod poprvé, dokázali zvládnout 
všechny nástrahy obtížného závodu 
na výbornou. V celkovém pořadí Mi-
strovství Evropy v rogainingu skončili 
na třetím místě, za dvěma estonskými 
týmy. Z. Králová

Vojtěch Král získal svůj první titul 
Mistra ČR v orientačním běhu na 
krátké trati.  Foto: archiv
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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

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2015/2016

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze  
- Konzultační středisko Šumperk stále přijímá přihlášky do BAKA- 
LÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího MAGISTERSKÉHO (Ing.) stu-
dijního oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk
nabízíme hudební kurzy

Bicí souprava - djembe - cajon
Zpěv
Zobcová flétna  
Keyboard - klavír
Akustická kytara
Akordeon-chromatická harmonika
Elektrická kytara

Zájemci o výuku 
se mohou hlásit 
od 19.8. do 17.9.

věk studentů 
není omezen

přihlášky na ww stránkách
www.m-machala.cz

nebo telefonicky
725 686 325

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

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 24.7. 2015 do 27.8. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová plec ........................................................................84,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Rohlík vita tmavý 65 g ........................................................................................ 2,90 Kč 
Půlkoláček s náplní tvarohovou 45 g ............................................................ 4,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Závin makový 200 g ..........................................................................................12,50 Kč
Chléb slovenský podmáslový, balený, krájený 650 g ............................19,90 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Špekáčky ......................................................................................................................84,50 Kč/1 kg

!!!!!!!!



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

2 2

Nový Malín   3.650.000 Kč  

2

Šumperk, Wolkerova   2 060 000 Kč

2

Šumperk, Bratrušovská  1 140 000 Kč

2

Dolní Studénky    1 050 000 Kč

2

Šumperk, Prievidzská   1 685 000 Kč 

2 2 2

Šumperk, Temenice   950 Kč/m2  

2

Šumperk, Lidická    910 000 Kč 

2

Šumperk, Zahradní   670 000 Kč  

2

Šumperk, Jeremenkova   540 000 Kč

2

Šumperk, Březinova   650 000 Kč  

2

Šumperk, Evaldova   990 000 Kč  

2

Bohutín    430 000 Kč  

2

!!Akční cena!!

Šumperk, Bojnická ul.   od 3 469 594 Kč

2
Rapotín    550 Kč/m2   

2

Šumperk, Revoluční   890 000 Kč  

2

Bratrušov   1 500 000 Kč 

2

Nový Malín  1 890 000 Kč

2

Dolní Studénky    2.200.000 Kč   

2

Šumperk, Čajkovského     850 000 Kč   

2

Loučná nad Desnou    cena v RK

NOVINKY  V  NAŠÍ  NABÍDCE:

 servis

daňová přiznání 

 řízením

Pro našeho seriozního klienta 
hledáme byt 3+1 v původním 
stavu do 1 mil. nebo po rekon-
strukci do 1.500.000 Kč (mimo 

Za nabídky děkujeme.

M.R.Štefánika 3198/15
787 01 Šumperk

Tel.: +420 724 261 695

OKNA A DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

www.vekra.cz

VEKRA v Šumperku  
NA NOVÉ ADRESE!

STÍNÍCÍ TECHNIKA

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

nabízí služby 
za výhodné ceny 
i na objednávku 

Dámské 
kadeřnictví  Iris

Natálie Krchová
Tel.č.  739 609 693
Čajkovského 6, Šumperk
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8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

PRODáM 
KANCElářSKý STůl 

VyROBENý NA ZAKáZKU
Rozměry stolní desky 70 x 145 cm
Deska z dubového masivu mořená 

mahagon, hliníková podnož
NepoužívaNý

Cena 2.600 Kč
Volejte 

602 251 783

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

FLAMENCO
sobota 10.00 - 12.00 h.  Lektorka Zuzana Balcárková.
Zahájení 5. září. (19.9.,3.10.,17.10.,31.10.,14.11., 
28.11.,12.12.) Kurzovné 2000 Kč/8 lekcí.
CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 h.  Lektorka Hanka Plachá.
Zahájení 14. a 17. září.  Kurzovné 40 Kč/1 lekci.
BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30-19.30 h. Lektorka Iva Kranichová.
Zahájení 14.září. a 15. září.  Kurzovné 50 Kč/1 lekci.
KALANETIKA
Čtvrtek 16.00-17.00 h.  Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.
PILATES A STREČINK
čtvrtek 17.00 - 18.00 h.  Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.
SHAKTI NAAM JOGA
čtvrtek 17.00 - 18.30 h. 
Lektorky Iva Pousková, Lenka Swarzová.
Zahájení 3. září.  Kurzovné 1500 Kč/10 lekcí.
AEROBIC
pondělí 17.30 - 18.30 h. Lektorka Zuzana Králová.
Zahájení 7. září.  Kurzovné 50 Kč/lekci
KURZ REÁLNÉ SEBEOBRANY
úterý 19.00 - 20.30 h. Lektor Oldřich Šubrt.
Zahájení 6. října.  Kurzovné 1 500 Kč/ 10lekci

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

POHYBOVÁ VÝCHOVA /děti 4 - 6 let/
Pondělí 16.00-17.00 h. Lektorka Sabina Holbová.
Zahájení 5. října.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA /děti 4 - 6 let/
Středa 15.30-16.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 23. září.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.
SEBEOBRANA /děti 6 - 15 let/
Středa 16.30- 18.00 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 23. září.  Kurzovné 800 Kč/20 lekcí.

JUDO
Středa 18.00-19.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 23. září.  Kurzovné 1.000 Kč/25 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 18. října.  Kurzovné 1.490 Kč/pár.
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilé
Neděle 20.00-22.00 h.
Zahájení 18. října.  Kurzovné 1.490 Kč/pár.

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - AKTIVNĚ! - ZAČÁTEČNÍCI
Středa 16.30-18.00 h. Zahájení 7. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
ANGLIČTINA - 1. ročník
Čtvrtek 15.30 - 17.00. Zahájení 17. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová.  Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 2. ročník
Středa 15.30-17.00 . Zahájení 16. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová. Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 3. ročník
Středa 17.00 - 18.30. Zahájení 16. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová. Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 4 ročník
Čtvrtek 18.00 - 19.30. Zahájení 17. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová. Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA pro středně pokročilé
Středa 16.30-18.00 h. Zahájení 7. října.
Lektorka Mgr. Eva Liškařová.
 Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
NĚMČINA pro mírně pokročilé
Pondělí 16.30-18.00 h. Zahájení 14. září.
Lektorka Mgr. Alice Jurčíková.
 Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! - I.roč. - začátečníci
Čtvrtek 16.30-18.00 h. Zahájení 8. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! - II.roč. - mír. pokročilí
Čtvrtek 16.30-18.00 h. Zahájení 8. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! -I.roč. - mír. pokročilí
Úterý 16.30-18.00 h. Zahájení 6. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! - II. roč. - začátečníci
Úterý 16.30-18.00 h. Zahájení 6. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí

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

e-mail: kurzy@dksumperk.cz.
Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme v 1. 

patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3,
od 24. SRPNA do 27. srpna 2015

každý den od 13.00 do 17.00 hod
od 31.8. do 9.10.

PO a ST 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
ÚT a ČT 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

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

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZÓNU 2015/2016 

ONLINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ WWW.DKSUMPERK.CZ

Prosluněné léto je v plném proudu. 
Proto se v tomto čísle budeme zabývat 
ochranou Vašeho zraku před nepříz-
nivými vlivy slunečního záření /UVA 
a UVB/. Tak jako se chráníme opalova-
cími krémy, je nutné chránit oči kvalit-
ním UV filtrem.

Máme pro Vás několik možností 
řešení, a to jak pro běžné uživatele slu-
nečních brýlí, tak pro nositele víceo-
hniskových skel /na dálku a na blízko 
dohromady tzv. Multifokální nebo 
Bifokální skla/, ale také pro sportov-
ce - nositele sportovních dioptrických 
brýlí. 

Dnes asi nejpohodlnějším řešením 
jsou tzv. samozabarvovací brýlové 
čočky. Jedná se o ideální řešení „Dva 
v Jednom“, kdy tyto brýlové čočky re-
agují na UV záření, tudíž v místnosti 
a při umělém osvětlení se jeví jako čirá 
a neomezují nositele při práci a běž-
ném vidění. Přitom venku tyto brýlové 
čočky reagují na UV záření a ztmavnou 
a stávají se z nich sluneční dioptrické 
brýle, které zaručují ideální vidění bez 
nežádoucího oslnění a pálení v očích. 
Samozabarvovací čočky mají 100% UV 
filtr. Lze si volit i barvu těchto čoček /
hnědá, šedá, atd./. Dále jsou tyto čočky 
opatřeny povrchovou úpravou CRIZAL 
FORTE UV - nejtvrdší a nejodolnější 
vůči poškrábání, prachu a mastnotám.                                         

Dnešní generace samozabarvova-
cích brýlových čoček ztmavne řádově 
do 30sec a zesvětlá   během 3-4min 
v závislosti na intenzitě zabarvení. Ta 
se odvíjí od intenzity slunečního UV 
záření. Na základě těchto skutečností 
nám poskytují tyto samozabarvova-
cí čočky 100%-ní zrakovou pohodu 
a rychlou přizpůsobivost vůči okolí. 

Další skupina uživatelů hledá slu-
neční brýle pro sport. I tady Vám rádi 
poradíme a předvedeme možnosti, kte-
ré Vám zpříjemní Vaše chvíle trávené 
sportem. 

Můžete zvolit ze dvou variant a to: 
- Sportovní sluneční brýle s di-

optrickým slunečním klipem, nebo 
sluneční zakřivené brýle přímo s Vaší 
potřebnou dioptrickou hodnotou. 

Je možno volit z různých barevných 

kombinací obrouček a barev a sytostí 
skel dle využití v různých ročních ob-
dobích a pro různé sporty /lyže, cyklo, 
golf, rybaření atd./.

V Naší oční optice OPTOMEDIC 
DD s.r.o. na Vás čeká výběr z více jak 
100 modelů moderních slunečních 
brýlí různých značek, např. RAY BAN, 

VOGUE, DOLCE GABANA, ESPRIT, 
ROXY, QUICKSILVER, SOLANO,  
REBEL, ADIDAS, OAKLEY a další.

Samozřejmostí je nabídka polari-
začních slunečních brýlí /více jak 90 
modelů/, u kterých Vás překvapí kvali-
ta a komfort ostrého vidění ať při spor-
tu, volném čase či řízení vozidla tak 
i u vody /zejména pro rybáře/.

Profesionální přístup akreditované 
optiky s vlastní vyšetřovnou a příjem-
ným personálem se na Vás těší! 

BRýlE pro slunečné dny!
Maximální 
ochrana
proti
UV záření

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Šumperk

Gen.Svobody 19A
Tel: 774 959 531

Hlavní třída 10
Tel: 724 479 800

Dárek pro VáS 
na dovolenou 

SlEVA 30% 
na SlUNEČNÍ 

BRýlE KU
PO

N 
NA

 S
lE

VU
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Výkup a zpracování odpadu / www.tsr.cz

TSR ZA ŠROT A PAPÍR PLATÍ 
PŘÍMO V DEN VÝKUPU
Hotovost – za papír peníze na ruku.

Šek – hotovost ihned v síti poboček ČSOB, a. s.
Administrativní poplatek 30 kč na vrub zákazníka z celkové ceny. 

Převod na běžný účet – peníze na účtu následující pracovní den. 
Bez poplatku. Nabízíme potvrzení úhrady sms zprávou.

ZA PAPÍR PENÍZE 
NA RUKU
Chystáte se na jarní úklid garáže, chalupy, půdy, sklepu? 
Nevyhazujte nepotřebné věci do kontejnerů. Přineste 
papír do naší výkupny a my vám za to ještě zaplatíme. 
Výkupny TSR kromě kovového odpadu vykupují 
nově také papír. Za vytříděný starý papír dosta-
nete přímo ve výkupně peníze na ruku.

Zvažte to!

Nejbližší výkupna: TSR Czech Republic, s. r. o., 
Šumperk, Žerotínova 39, 787 01 / +420 601 572 450

TSR ZA ŠROT A PAPÍR PLATÍ 

Administrativní poplatek 30 kč na vrub zákazníka z celkové ceny. 
ZA ŠROT ZAPLACENO 

JEŠTĚ DNES!

0912 TSR inz 104x140 Sumeprsky zpravodaj.indd   1 21.05.15   8:54

.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE 
A JEDINÉ ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARMA
podklady pro 
Zelená úsporám.

Slevy až 69%

Nábytek, 
Kuchyně, Ložnice
Zdarma návrhy ve 3D
pojezdy a panty BLUM, 
záruka až 25 let, tovární výroba. 
Garance nejlepší ceny 
v regionu.

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc: Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel: 777 575 870, mail: info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk: Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel: 775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ, www.oknostyl.cz

V polovině července 
v Šumperku nově 
otevíráme obchodní 
zastoupení společnosti 
HP DOMY s.r.o.
Kontakt: 777 575 870

Šupina
Váš certi� kovaný regionální makléř

BEZPEČNÝ PRODEJ A NÁKUP NEMOVITOSTI
OVĚŘENÝ A KVALITNÍ PRÁVNÍ SERVIS
VÝKUP NEMOVITOSTÍ, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ

POTŘEBUJETE ŘEŠIT VAŠE BYDLENÍ,

JSEM TU PRO VÁS.

Email: zdenek.supina@remax-czech.cz, Tel: 737 729 446

Prodám 
Ford Fiesta 1.4i 

automat
Najeto 28 000 km, jako nová

tel.č. 602 251 783


