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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Zastupitelé dali 
„zelenou“ realizaci 
průmyslové zóny IV.2, 4 2 4

O výsledcích forenzního 
auditu se diskutovalo 
několik hodin 6

Šumperk opět 
bodoval v soutěži 
O keramickou popelnici

V  rámci festivalu Taormina Arts 
Festival promítne kino Oko živý pře-
nos opery Madam Butterfly ze sicilské 
Taormíny. Na  programu je ve  čtvrtek 
7.  července od 21.30 hodin.

„Divadlo bylo postaveno v  sedmém 
století před naším letopočtem. Jedná se 
o druhé největší starověké řecké divadlo 
v Itálii. Často se využívá pro operní a di-
vadelní představení,“ zve na  nevšední 
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Kino nabídne přenos ze sicilské Taormíny

Divadlo v sicilské Taormíně.  Foto: archiv

Pavel Šporcl zahraje na  festivalu 
hned třikrát.  Foto: archiv

Posluchači se mohou těšit na har-
fistku Janu Bouškovou. 

Foto: archiv

Prázdninový tip: Autíčkománie

Klášterní hudební slavnosti startují
Mezinárodní hudební festival Kláš-

terní hudební slavnosti vstupuje letos 
do  desátého ročníku. Kulaté jubileum 
oslaví nejen lákavými koncerty, ale 
také nabídkou nových míst, v nichž se 
uskuteční. 

Festival „odstartuje“ v neděli 26. června 
ve  20 hodin v  šumperském klášter-
ním kostele koncertem, jenž se ponese 
ve  znamení opery. „Desetileté výročí 
s  námi oslaví vynikající česká sopra-
nistka Eva Urbanová. Za klavírní spo-
lupráce Davida Švece zazní árie ze 
světových a  českých oper,“ říká zakla-
datel festivalu Roman Janků z  Agen-
tury J+D. Vzápětí dodává, že další 
koncert je novinkou. Poprvé v historii 
festivalu nabídnou pořadatelé „open 
air“ zážitek. V  pátek 1. července vy-
stoupí na  nádvoří zámku ve  Velkých 
Losinách od osmé večerní jeden z nej-
lepších českých houslistů současnosti 
Pavel Šporcl, který svým příznivcům 
zahraje společně s  Gipsy Way Ensem-
ble v projektu Gipsy Fire. 

přenos ze zajímavého prostředí ředitel 
šumperského kina Oko Kamil Navrátil. 
Vzápětí připomíná, že libreto Madam 
Butterfly je jedním ze vzácných případů 
v operní historii, kdy se podařilo zlep-
šení původního textu. Pre miéra tragické 
opery o dvou dějstvích, jež se odehrává 
na počátku 20. století v japonském Na-
gasaki, proběhla v  londýnské Covent 
Garden 10. července 1905.                 -red-

A  s  Pavlem Šporclem jsou spojeny 
i následující koncerty, tentokrát v sólo-
vém programu Pocta Paganinimu. Za-
zní v  sobotu 2. července od  20 hodin 
v  hudebním pavilonu v  Karlově Stu-
dánce a v neděli 3. července od 19 ho-
din v  Králíkách, v  klášterním kostele 
na Hedeči.

„Festival zve k účinkování také osvěd-
čené zahraniční umělce. K nim patří Po-
znaňský chlapecký sbor z  Polska,“ říká 
intendant festivalu a  podotýká, že pol-
ský sbor se letos představí na dvou kon-
certech. První se uskuteční v  pondělí 
4. července od 19 hodin v Krnově.

V  těchto měsících šumperské mu-
zeum žije „autíčkománií“. Stejnojmenná, 
z velké části interaktivní výstava modelů 
autíček, kterým se dříve neřeklo jinak 
než „angličáky“, je k vidění v Muzejíčku. 

Výstava je doplněná o  autohernu, 
v  níž jsou umístěny autodílna, ně-
kolik typů autodráh, skládačky, 

omalovánky, spojovačky, „značkové“ 
pexeso na dotykovém monitoru či vy-
střihovánky. Své řidičské schopnosti 
si pak mohou děti i  dospělí prověřit 
ve  šlapacích autíčkách na  autodráze 
v Pavlínině dvoře, kde je umístěn i ko-
lotoč a  kryté posezení. Výstava trvá 
do 25. září.                                           -red-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Naprosto jedinečná příležitost, se-
tkat se se známým americkým spi-
sovatelem Robertem Fulghumem, se 
naskytla v  sobotu 11. června všem, 
kteří zamířili do  Zahrady přátelství 
a porozumění u školy v Hanácké ulici. 
Do Šumperka zavítal v rámci projektu 
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka na  pozvání 
Šumperského Okrašlovacího Spolku. 
Ten v rámci „literární soboty“ uspořá-
dal i  knižní bazar, jehož výtěžek pod-
poří vydání prvních kompletních dějin 
města Geschichte der Stadt Mährisch-
-Schönberg Franze Harrera v  českém 
překladu.

Na turné Létající cirkus s divadelně-
-literárním projektem LiStOVáNí vyjel 
letos v červnu Robert Fulghum již po-
třetí a  jednou ze čtyřiceti zastávek byl 
i  Šumperk, kde představil svoji novou 
povídkovou knihu Poprask v  sýrové 

uličce, kterou vydalo nakladatelství 
Argo. „Je to vlastně takový pikant-
ní výběr z  mých posledních příběhů 
a  esejí, určený právě pro české čtená-
ře. Jako vždy píšu o  obyčejných a  ob-
čas i vážných věcech s lehkým srdcem 
a humorným nadhledem. Nechci radit, 
natož poučovat, chci jen nadchnout 
své čtenáře a mít je na své cestě,“ řekl 
Robert Fulghum, jenž nedávno oslavil 
devětasedmdesátiny a  který do  České 
republiky zavítal už podeváté. „Chtěl 
jsem navštívit nejen Prahu, ale poznat 
i jiná města. Moc rád vás vidím a chci 
si s vámi popovídat nejen o mých kníž-
kách, ale také vás poznat, tak říkajíc 
z očí do očí,“ zdůraznil během setkání 
Fulghum. 

„Robert říkal, že jsme herci, a  po-
kud začne pršet, budeme hrát, že to tak 
není,“ zdůraznil Lukáš Hejlík v  úvo-

du LiStOVáNí, během něhož se četlo 
z „tangové“ knihy Drž mě pevně, miluj 
mě zlehka. A počasí se snažilo umoud-
řit. Ke konci autogramiády ovšem bylo 
potřeba roztáhnout nad vzácným hos-
tem deštník, aby se inkoust během po-
depisování nerozpil.

Součástí červnové literární soboty 
byl rovněž knižní bazar. Během něj 
mohli zájemci nejen „provětrat“ svo-
ji knihovnu a  nakoupit za  pár korun 
nové přírůstky, ale především podpořit 
české vydání prvních kompletních dě-
jin města Geschichte der Stadt Mähris-
ch-Schönberg. Ty vyšly v  roce 1923 
v  Lipsku a  jejich autor Franz Harrer 
byl šumperským patriotem, příslušní-
kem jedné z významných šumperských 
měšťanských rodin, historikem a  za-
kladatelem šumperského muzea. 
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Zájem o setkání se známým americkým spisovatelem Robertem Fulghumem byl velký. Vzácný host ochotně podepisoval své 
knihy a neodmítal ani četné žádosti o společný snímek.  Foto: Z. Kvapilová

Své knihy podepisoval v Šumperku Robert Fulghum

Minulé úterý proběhl Veletrh sociál-
ních služeb.   Strana 3

Děti z „mateřinky“ Pohádka již využí-
vají nový pavilon.   Strana 3

Světový den dárců krve oslavila „trans- 
fuzka“ s Ondrou Bankem.    Strana 5
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 

ve čtvrtek 16. června 2016:
* schválilo přidělení finančních částek nad pa-

desát tisíc korun určených na  dotace z  městské-
ho rozpočtu na  činnost organizací působících 
v  soutěžích výkonnostního sportu pro rok 2016. 
Celkem přitom zastupitelé rozdělili 2,139 mi- 
lionu korun. Devět set dvacet tisíc dostane HK Mla- 
dí Draci Šumperk, o.s. na  družstvo mladšího  
dorostu a  starších žáků. Muže ze společnosti Fot-
bal Šumperk podpoří místní radnice čtyřmi sty 
dvaašedesáti tisíci a  součtově stejnou částkou 
i  družstva dorostu a  starších žáků. S  dvaadeva-
desáti tisíci mohou počítat muži a  junioři florba-

lového klubu FbC Asper Šumperk, basketbalisté  
TJ Šumperk obdrží osmdesát tři tisíce a jejich juni-
orští kolegové dostanou šestačtyřicet tisíc. Mužstvo 
házenkářů rovněž z  místní Tělovýchovné jednoty 
pak má jistých čtyřiašedesát tisíc a oddíl tenisu TJ 
Sokol Šumperk může počítat s  deseti tisíci na  do-
rost. Letos poprvé přitom zastupitelé schvalovali 
přidělení částky nižší než padesát tisíc korun. Re-
spektovali tak stanovisko ministerstva financí, že 
při rozhodování o  dotacích je rozhodující nikoliv 
částka, která bude obcí přiznána, ale ta, která je po-
žadována.

Na  šumperskou radnici letos dorazilo pětatřicet 
žádostí o  poskytnutí dotace. Třiatřicet projednala 

a schválila v rámci své kompetence rada města, a to 
v celkové výši 361 tisíc korun. Komise pro přidělo-
vání grantů a dotací navrhla, aby byla celkem roz-
dělena celá částka dva a  půl milionu, s  níž letošní 
rozpočet pro tuto oblast počítá. 

* vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu inves-
tiční výstavby ke konci letošního května. 

* schválilo časový a obsahový program svých za-
sedání v době od července do konce letošního roku. 
V tomto období se zastupitelé sejdou čtyřikrát, nej-
bližší jednání je přitom plánováno na červenec.

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření systé-
mu nakládání s odpady v loňském roce a rozpočet 
hospodaření na rok letošní.  Pokr. na str. 4

Emotivní a  místy osobně vedená diskuze dopro-
vázela projednávání zprávy o  výsledcích forenzního 
auditu ve společnostech Podniky města Šumperka a.s. 
a Šumperské sportovní areály s.r.o., který se ale nijak 
netýkal majetku města spravovaného touto společnos-
tí. Po  téměř tříhodinovém rokování zastupitelé vzali 
na vědomí zmíněnou zprávu a schválili její zveřejnění 
na webu Podniků města Šumperka www.pms-spk.cz.

Návrh na  provedení celkového forenzního auditu 
ve  společnosti Podniky města Šumperka a.s., jejímž 
jediným akcionářem je město Šumperk, a  dceřiné 
společnosti Šumperské provozní areály s.r.o. předlo-
žil loni v únoru zastupitel Pavel Horák v souvislosti 
s pohledávkou Podniků města pohybující se přes pět 
milionů vůči společnosti Jirdos. Ta provozovala ho-
tel Sport a  nezaplatila Podnikům města část faktur 
za  energie. Zastupitelstvo v  této souvislosti uložilo 
radě města v působnosti valné hromady PMŠ provést 
výběrové řízení na  zpracovatele forenzního audi-
tu. Ten vypracovala pražská firma BDO Audit, s.r.o. 
S výsledkem seznámila zastupitele na červnovém za-
sedání.

„Musím se ohradit vůči smyšlence, kterou jsem 
v souvislosti s vyhotovením auditu zaznamenal. Spo-
čívala v tom, že existují dvě zprávy o výsledku auditu. 
Pracovní verzi zprávy jsme obdrželi ve formátu PDF 
během dubna na adresu PMŠ a zpracovali k ní řadu 
připomínek, k nimž auditoři s výjimkou dvou přípa-
dů nepřihlédli. To svědčí o tom, že audit byl prováděn 
nezávisle. Členové představenstva měli jednoznačný 
zájem na tom, aby byl forenzní audit proveden v pl-
ném rozsahu bez jakékoliv snahy zpochybňovat jeho 
obsah. Naším zájmem je, aby PMŠ byla zcela trans-
parentní a  zdárně hospodařící společnost,“ uvedl 
předložený materiál předseda představenstva PMŠ  
a místostarosta Tomáš Spurný, který následně řídil ce-
lou diskuzi k přeloženému materiálu.

Audit byl zaměřen na  posouzení řízení a  hospo-
daření Podniků města Šumperka v  období let 1996  
- 2014 a Šumperských sportovních areálů v letech 2007 
- 2014. „Ve smlouvě byly specifikovány body, na které 
jsme se měli zaměřit. Jednalo se o posouzení vnitřní-
ho systému řízení kontrol v oblasti vnitřních předpisů 
a norem, vyhodnocení správy a nakládání s majetkem, 
posouzení efektivnosti vynakládaných prostředků 
na  klíčové vstupy a  kontrolu vybraných výběrových 
řízení a celkového systému nákupu. Dále jsme se věno-
vali prověření případných vazeb mezi subjekty, které 
se mohly podílet na nestandardních jednáních a trans-
akcích s důrazem na případné vazby na zaměstnance 
PMŠ,“ řekl jednatel společnosti BDO Audit Ondřej 
Šnajder a podotkl, že audit se protáhl vzhledem k délce 

auditovaného období a  snaze dohledat veškeré mož-
né dostupné podklady. „Nebyla to jednoduchá práce, 
protože jsme nedostali dokumenty v  jeden okamžik, 
ale byly nám postupně dohledávány. I proto se možná 
na  veřejnost dostalo několik verzí našich zpráv. Mu-
sím ale potvrdit, že jsme nezaznamenali žádné snahy 
o ovlivnění našeho postupu,“ zdůraznil Šnajder.

Ten v  případě PMŠ se svými kolegy identifikoval 
čtyři problémové oblasti. Tou první je vnitřní kont-
rolní systém a nastavení interních procesů. „Z našeho 
pohledu nebyly v mnoha případech vůbec zpracová-
ny vnitřní směrnice a ty, které existovaly, obsahovaly 
formální nedostatky. Nastavení procesů u společnosti, 
kterou vlastní město, je třeba věnovat zvýšenou po-
zornost, protože se jedná o  veřejné finance,“ uvedl 
jednatel společnosti.

Druhou problémovou oblastí se ukázalo účetnic-
tví, v němž mimo jiné nebyla vhodným způsobem 
nastavena možnost vygenerování salda a zobrazení 
pohledávek nezaplacených k určitému datu. „Zjistili 
jsme celou řadu nedostatků od schvalování dokladů 
přes hotovostní transakce až po nezaložené a chybě-
jící doklady, z nichž významná část nebyla schválená. 
Pokladna byla využívána nejen pro úhradu dokladů  
s malými finančními částkami, ale procházely přes ni  
i významné částky, které někdy hraničily s maximál-
ním možným limitem hotovostních operací stano-
vených zákonem o praní špinavých peněz. Zůstatky  
v pokladně mnohdy dosahovaly milionů korun,“ 
upřesnil auditor.

Třetí oblastí, kterou se auditoři zabývali, byly ne-
uhrazené pohledávky za  společností JIRDOS, které 
ke konci roku 2014 činily téměř šest milionů korun. 
Jde podle nich o negativní fakt, který ovlivňuje hospo-
daření společnosti. 

Pozornost zaměřili auditoři i na prodej bytů v domě 
na Hlavní třídě 2 a v Krátké ulici 1. Konstatovali, že 
z prodeje bytů vznikla účetní ztráta čtyři miliony. 

V  následující diskuzi zazněla zejména ze strany 
opozičních zastupitelů řada dotazů. Ptali se například, 
zda audit řešil způsob přebírání vykonané práce, zda 
může „defraudovaná“ částka v pokladně narůst, které 
připomínky nového představenstva nebyly do auditu 
zapracovány, dále na pohledávky vůči společnosti JI-
RDOS, zaúčtování faktur či zda se bývalá představen-
stva a dozorčí rady chovaly s péčí řádného hospodáře. 
„Z našeho pohledu je za zjištěné nedostatky z hlediska 
vedení účetnictví a za nastavení procesů zodpovědné 
představenstvo, což vyplývá ze zákona. Jeho členové 
ale nemohou vzhledem k  časové vytíženosti společ-
nost řídit. Za  stav v  pokladně je samozřejmě odpo-
vědná pokladní,“ vysvětlil Šnejdar.

„PMŠ již mají zpracovaný komplexní materiál, je-
hož součástí jsou postupy, které by měly vést k odstra-
nění zjištěných nedostatků. Rada města v působnosti 
valné hromady PMŠ uložila představenstvu společ-
nosti, aby do září vyhodnotilo výsledky zprávy o fo-
renzním auditu a přijalo příslušná opatření. Pokud se 
týká odstraňování závad, troufnu si říct, že v šedesáti 
procentech kontrolních zjištění forenzního auditu je 
zjednána náprava nebo se na  ní pracuje. Vzhledem 
k  tomu, že opatření probíhají průběžně a  mnohá 
na sebe navazují, předložíme vám komplexní materi-
ál v  září,“ reagoval místostarosta Spurný a  dodal, že 
představenstvo je prakticky složeno z  nových členů, 
kteří intenzivně pracují na tom, aby PMŠ byly napros-
to transparentní hospodařící firmou. 

Podle zastupitelky Zdeňky Dvořákové - Kocourko-
vé ale v představenstvu a v dozorčí radě jsou lidé, kte-
ří v minulosti ve zmíněných orgánech zasedali nebo 
jsou ve střetu zájmů. Navrhla proto, aby zastupitelstvo 
uložilo radě coby valné hromadě společnosti PMŠ, 
aby neodkladně odvolala tři členy představenstva a tři 
členy dozorčí rady Šumperských provozních areálů. 
Vzápětí předložila návrh na odvolání všech členů rady 
města, s výjimkou Tomáše Spurného. V následujícím 
hlasování ani jeden z návrhů neprošel.

Dlouze diskutovanou otázkou byla rekonstrukce 
bytového domu na Hlavní třídě 2 a v Krátké ulici 1. 
Právě nevýhodný prodej těchto bytů forenzní audit 
zmínil. „Ve zprávě se píše pouze o účetní ztrátě, ale 
nejedná se o ztrátu faktickou. Informace o nevýhod-
ném prodeji bytů a finančních ztrátách projektu re-
konstrukce domu na  Hlavní třídě, které se objevily 
v  tisku, jsou bez upřesnění a  zasazení do  kontextu 
zavádějící a  mohou zakládat domněnky, že při pro-
deji bytů došlo k nějaké trestné činnosti. Nechali jsme 
si proto předložit komplexní podklady z  účetnictví 
PMŠ, zápisy ze zasedání představenstva z  let 2003 - 
2005 a zápisy ze zasedání rady města, která v působ-
nosti valné hromady rozhodovala jako kompetentní 
orgán o  záměru přípravy a  realizace rekonstrukce 
domu s nebytovými prostorami, na jehož konci bylo 
schválení prodeje jednotlivých bytů,“ uvedl Tomáš 
Spurný, podle něhož naopak Podniky města při re-
alizaci tohoto projektu získaly nemovitost, která 
jim ročně generuje tržby přesahující milion korun 
a po splacení investice v roce 2020 jim bude přinášet 
čistý zisk. „Představenstvo společnosti PMŠ nespat-
řuje žádné pletichy, podvodné či defraudující jednání, 
pro které by mělo být podáno nějaké trestní oznáme-
ní,“ uzavřel místostarosta.

Více k  prodeji bytů v  domě na  Hlavní třídě 2 
a v Krátké ulici 1 v příštím čísle.

O výsledcích forenzního auditu ve společnosti Podniky města Šumperka se diskutovalo několik hodin
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Veletrh sociálních služeb hostily v úterý 14. června Sady 1. máje v prostoru u Vily 
Doris. Akci uspořádala v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Šum-
perku místní radnice ve spolupráci s poskytovateli sociálních a dalších navazují-
cích služeb. Těch se představilo na dvě desítky.  Foto: P. Kvapil

Letní scéna v Sadech 1. máje hostila již třiadvacátý ročník čtyřdenního festivalu 
profesionálních divadel známý jako Divadlo v parku. První večer přijelo do Šum-
perka Divadlo Komediograf - divadlo jednoho autora s prvním westernem pro 
ženy Butch Cassidy a Sundance Kid. Českými pistolníky byli Tomáš Matonoha 
a Josef Polášek.  Foto: P. Kvapil

Děti z „mateřinky“ Pohádka si konečně užívají v novém pavilonu
Značné komplikace doprovázely re-

alizaci přístavby mateřské školy Pohád-
ka v Nerudově ulici, jež měla být hotova 
již koncem loňského roku. Po velkých 
peripetiích se děti a zaměstnanci „ma-
teřinky“ dočkali nového pavilonu letos 
v  květnu. Slavnostní přestřižení pásky 
se pak odehrálo začátkem června.

„Stojíme u díla, které nás stálo hodně 
nervů, neboť poprvé v  historii muselo 
město odstoupit od smlouvy o dílo a ce-
lou akci musela dokončit jiná firma,“ 
řekl během slavnostního aktu šumper-
ský místostarosta Tomáš Spurný. Za-
kázku, která kromě přístavby zahrnova-
la i stavební úpravy v historické budově, 
získala v  soutěži loni v  červnu šum-
perská firma Obchodní centrum SAN 
s.r.o. Ta však zrealizovala pouze práce 

v  původním objektu a  hrubou stavbu 
nového pavilonu. „V  listopadu jsme 
chtěli začít s přípravou podkladů na ko-
laudaci plánovanou na konec roku, ale 
když jsme se zde sešli, byli jsme stavem 
naprosto zděšeni,“ přiznal Spurný. Rad-
nice proto byla nucena od smlouvy od-
stoupit a vypsat novou soutěž na firmu, 
která by celé dílo dokončila. „Řešení, 
jak ze situace ven, byla složitá a  velmi 
náročná na koordinaci, protože subdo-
davatelé již měli řadu věcí ve značném 
rozsahu rozpracovaných. Současně 
jsme se sešli s rodiči, kteří byli právem 
pobouřeni, a snažili jsme se jim situaci 
vysvětlit. Jako drobná omluvenka a sa-
tisfakce potom byl výlet dětí do Švagro-
va, který radnice zafinancovala,“ podot-
kl místostarosta.  

Pavilon poté během čtyř měsíců do-
budovala místní firma Prumhor, spol. 
s r.o. „Chtěl bych této firmě poděkovat 
za  perfektně odvedenou práci, stejně 
jako našemu investičnímu techniku 
Pavlu Volfovi, jenž si zde nepochybně 
o  několik měsíců zkrátil život. A  sa-
mozřejmě všem zaměstnancům školky, 
kteří toto provizorium nesli na  svých 
bedrech,“ zdůraznil Spurný.

Nový pavilon navrhl architekt Petr 
Doležal, jenž je podepsán i  pod pro-
jektem přístavby z  roku 2013, která 
vyrostla v  místě někdejší tělocvičny. 
V  přízemní bezbariérové dřevostavbě, 
jež se nese ve stejném „duchu“, vznik-
ly dvě třídy se samostatným vstupem 
a zázemím pro šestapadesát dětí. Kapa-
cita školky se tak zvýšila o deset míst.

Rekonstrukce se loni dotkla i  „his-

torické“ budovy“, jejíž prostory ne-
vyhovovaly hygienickým normám. 
Vznikly zde nová přípravna a výdejna 
stravy, rozšířilo se zázemí personálu 
a také kapacita stávající třídy. Součástí 
úprav bylo i odvlhčení a výměna elek-
troinstalace. Přemístil se rovněž vstup 
a  vjezd pro zásobování, takže zahra-
da nyní slouží výhradně dětem. „Děti 
zahradu téměř rok nevyužívaly a  ještě 
před měsícem tu bylo velmi nevzhled-
né staveniště. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o to, že dnes je 
tento prostor téměř k nepoznání, a také 
zaměstnancům školy, kteří mi v  době 
provizoria byli svou trpělivostí velkou 
oporou a pomáhali při stěhování, ma-
lování a ostatních pracích,“ zdůraznila 
ředitelka Mateřské školy Pohádka Pav-
lína Bošková. -zk-

Děti si užívají komfortní hernu.  Foto: -zk-

Nová přístavba „mateřinky“ se nese v podobném duchu jako pavilon dokončený 
před třemi lety. Její realizace spolu s rekonstrukcí původní budovy přišla na více 
než šestnáct milionů. Okolí školky pak vylepšily Podniky města Šumperka, které 
rovněž opravily opěrnou zeď a vyčistily potok.  Foto: -zk-
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První krok k  realizaci plánované průmyslové zó- 
ny IV., jež bude přístupná z okružní křižovatky u firmy 
SHM, učinili na svém červnovém zasedání šumperští 
zastupitelé. Schválení vybudování protipovodňové-
ho opatření, příjezdové komunikace do  zóny a  pře-
mostění Bratrušovského potoka jako investici města, 
které nechá zpracovat i potřebnou projektovou doku-
mentaci, předcházela delší diskuze.

Na městských pozemcích o rozloze asi 12,7 ha, kte-
ré se nacházejí v nivě Bratrušovského potoka, by měla 
vyrůst průmyslová zóna s  převahou výroby a  také 
průchozí rekreačně přírodní koridor podél potoka. 
Místní radnice nechala v roce 2007 zpracovat návrh 
urbanistické studie s možným řešením technické in-
frastruktury a  o  dva roky později dokumentaci pro 
územní řízení bez vyjádření dotčených orgánů, v níž 
je rozpracovaná první etapa. „Rádi bychom tyto po-
zemky nabídli jako opravdu průmyslovou zónu, kde 
nebudou sklady, jež nenabízejí zvýšení zaměstna-
nosti. Na  základě projektové dokumentace z  roku 
2009, jež by se zaktualizovala, je ale třeba pro reali-
zaci vybudovat protipovodňová opatření a dopravní 
připojení, včetně přemostění Bratrušovského potoka. 
Investici chceme pokrýt z peněz, které získáme z pro-
deje pozemků,“ uvedla vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Répalová. „Otázka 
protipovodňových opatření zatím není zcela jasná 
a budeme o ní jednat. Máme ale příslib, že by je moh-
lo zafinancovat ministerstvo zemědělství nebo Povodí 
Moravy a.s. U prodeje pozemků pak předpokládáme, 
že by výnos přesáhl třicet milionů, což by mohla být 
dostatečná částka pro dobudování přístupové komu-
nikace a  přemostění potoka,“ doplnil místostarosta 
Tomáš Spurný.

V současnosti přitom město eviduje zájemce, kteří 
by využili plochu asi jedenácti hektarů zóny. Otáz-
kou zatím zůstává, zda územní studii nechá zpraco-
vat město, které má zájem na  vybudování výrobní 
zóny především s vytvořením pracovních míst, nebo 
sdružení zmíněných zájemců. „O průmyslovou zónu 
je velký zájem zejména ze strany místních firem, jež 

podnikají ve výrobní oblasti. Pokud se tento materiál 
schválí, bude následovat zveřejnění a zpracování stu-
die,“ upřesnila Répalová.

„Zajímalo by mě, na základě jakých podkladů rada 
rozhodovala. Máte představu, jaká bude investiční 
náročnost pro město? Mám problém hlasovat o tom, 
co nevím, kolik bude stát. Musíme mít dostupné in-
formace, na jejichž základě se rozhodneme,“ vznesla 
dotaz zastupitelka Zdeňka Dvořáková Kocourková. 
„Dnes schvalujeme záměr, který je vstupem k tomu, 
abychom mohli objednat jednotlivé projektové do-
kumentace a  začali vést jednotlivá řízení. K  tomu 
potřebujeme mít souhlas zastupitelů,“ reagoval mís-
tostarosta Tomáš Spurný. „V územním plánu máme 
schváleno, že budeme mít čtvrtou průmyslovou zónu. 
Jde o  posun směrem dopředu. Nerada to slovo po- 
užívám, ale tento materiál je o politickém rozhodnutí. 
Pokud dnes chceme, aby se pokračovalo v budování 
průmyslových zón s  výrobou, měli bychom na  tu 
otázku jasně odpovědět,“ řekla Alena Šmotková.  
Zastupitel Petr Blažek vzápětí přišel s návrhem, aby 
město prodalo pozemky v dražbě a nechalo břemeno 
územního a  stavebního povolení, včetně zasíťování 
na  vlastní náklady, na  kupujících. „Pokud bychom 
chtěli prodat pozemky developersky, ztratíme mož-
nost rozhodnout, kdo v  té zóně bude. Obáváme se 
toho, aby zde nevyrostly pouze skladové prostory 
s  minimální zaměstnaností. Proto jsme tuto cestu 
upozadili,“ objasnil postoj rady Michael Kohajda. 

Zastupitelé poté výše zmíněnou investici města 
schválili, stejně jako kupní cenu pozemků v průmy-
slové zóně IV. o výměře asi jedenácti hektarů pro pří-
padné zájemce ve výši 250 korun za metr čtvereční,  
navýšenou o platnou sazbu DPH a poplatky za vynětí  
ze zemědělského půdního fondu se zohledněním 
pásma chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
Vlastní majetkoprávní převody pozemků pak budou 
řešeny formou smlouvy o  budoucí smlouvě kupní, 
v níž budou uvedeny účel podnikání s ohledem na vy-
tvoření pracovních míst a termín dokončení výstavby 
hal, aby nedocházelo ke spekulacím s pozemky.

   Pokr. ze str. 2
* schválilo poskytnutí šedesátitisícové dotace 

z  rozpočtu města a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Tomášem Vejchodou na náklady spojené s provo-
zem sidecarcrossového týmu, jenž patří ke  špičce 
v tomto sportu.

* uložilo radě města zapracovat do návrhu rozpoč-
tu roku 2017 částku 500 tisíc korun na realizaci tzv. 
participativního rozpočtu. Ten umožní občanům 
zapojit se do rozhodování o rozvoji města. S jeho ná-
vrhem přišel zastupitel Martin Janíček. 

* schválilo zprávu o  vývoji daňových a  nedaňo-
vých příjmů od  obyvatelstva. Ke  konci letošního 
května vybrala místní radnice na  daních, správních 
a místních poplatcích a ostatních odvodech a poplat-
cích 132,325 milionu korun. To je ve srovnání se stej-
ným obdobím loňského roku o 1,247 milionu méně.

* ZM schválilo prodej části pozemku přístupové 
komunikace k  objektu v  ulici 8. května 20 o  ploše 
92 m2, který vlastní ŠMR a.s., za cenu 600 Kč za metr 
čtvereční. Důvodem je rekonstrukce zmíněné komu-
nikace.

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez pří-
střeší vznikne v areálu Luží, který provozuje ve Viký-
řovické ulici Armáda spásy ČR. Město pro tento účel 
využije jeden z objektů, který zde vlastní a na  jehož 
rekonstrukci již získalo dotaci z Programu reproduk-
ce majetku ministerstva práce a sociálních věcí. V této 
souvislosti schválili zastupitelé na svém zasedání spo-
lufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši pěta- 
dvaceti procent z celkových uznatelných výdajů, což 
představuje částku kolem 5,8 milionu korun.

Náklady na  rekonstrukci se podle zpracované 
studie odhadují na  více než dvaadvacet a  půl mi-
lionu, včetně vnitřního vybavení a finanční spolu- 
účasti žadatele. Dnes téměř nevyužívaný objekt 
bude po opravě sloužit pro poskytování sociálních 
služeb, konkrétně pro osoby „bez přístřeší“, jejichž 
zdravotní stav se zhoršil do  fáze plné závislosti 
na  pomoci jiných. Celková kapacita je plánována 
pro čtyřiatřicet osob. Rekonstrukce by měla pro-
běhnout příští rok. 

Stavební pozemky v  lokalitě za  hostincem U  Hni-
ličků při Bohdíkovské ulici v Horní Temenici nabízí 
město Šumperk za cenu 950 Kč/m2. Zájemci o koupi 
mohu kontaktovat vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice H. Répalovou, tel.č.  583 388 518, 
e-mail hana.repaova@sumperk.cz.

Město zrealizuje projekt domova pro osoby bez přístřeší

Zastupitelé dali „zelenou“ realizaci průmyslové zóny IV.

Z majetkoprávního světa

Vysoká škola báňská 
vyhlásila druhé kolo přijímaček, 
platí i pro šumperské obory

Letem šumperským zastupitelským světem

* ZM schválilo odkoupení části pozemku o  vý-
měře 135 m2 u dnešní prodejny Hruška při Teme-
nické ulici od Vladimíra Macka za jednu korunu. Jde 
o zastavěnou plochu a nádvoří, které chce město ještě 
letos upravit.

* schválilo budoucí výkupy částí pozemkových 
parcel, které budou součástí plánované cyklostezky 
do Bratrušova, od jejich majitelů. Cena se přitom po-
hybuje od padesáti do tří set třiatřiceti korun za metr 
čtvereční podle znaleckého posudku s přihlédnutím 
k funkčnímu využití pozemků dle platného územní-

ho plánu. Některé pozemky pak město smění. 
* ZM schválilo kupní cenu pozemku na výstavbu 

rodinných domů v lokalitě Za Hniličkou o výměře 
asi 12,867 ha, ve výši 950 Kč/m2 + sazba DPH v plat-
né výši. Více v příštím čísle. Zpracovala Z. Kvapilová

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, jež 
„spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, mo-
hou využít nabídky děkanů Fakulty strojní a Ekono-
mické fakulty, kteří vyhlásili druhé kolo přijímacího 
řízení do bakalářských studijních programů. V Šum-
perku se přitom vyučují obory  Strojírenská techno-
logie a Veřejná ekonomika a správa. V nadcházejícím 
školním roce zde Fakulta strojní přijme maximálně 
šedesát studentů do prezenční a pět desítek do kom-
binované formy studia. Ve  druhém kole mohou zá-
jemci podávat přihlášky do  29. července. Podrobné 
informace o přijímacím řízení a podmínkách přijetí 
ke studiu lze nalézt na www.fs.vsb.cz.

Ekonomická fakulta pak počítá se šedesáti studen-
ty. Podrobné informace, včetně elektronické přihláš-
ky, lze najít na  www.ekf.vsb.cz. Termín pro podání 
přihlášek pro druhé kolo vyprší 12. srpna. -zk-
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Takové množství lidí na  Transfuzní 
službě v Šumperku nepamatují. Na akci 
Daruj krev s  Ondrou Bankem, která 
se konala v  úterý 14. června k  příleži-
tosti Světového dne dárců krve, jehož 
mottem byl letos slogan „Každý dárce 
krve je hrdina“, zamířilo více než tři 
sta lidí. Nepřišli se pouze setkat s vyni-
kajícím lyžařem, ale třiapadesát z  nich 
se připojilo k  dobré věci a  darovalo tu 
nejcennější tekutinu. V  registru dárců 
krve na šumperské „transfuzce“ přitom 
přibylo dvaadvacet nových jmen. 

Součástí téměř pětihodinové akce 
byla také autogramiáda Ondřeje Ban-
ka, který se kvůli zranění letos rozhodl 
ukončit svou sportovní kariéru. Kromě 
tradičních dárků a  podepsaných karti-
ček si prvodárci odnesli také hrníček, 
který si někteří nechali od Ondry Banka 
podepsat. „Dneska jsem si připomněl 
svá mladá léta, kdy jsem ještě před svou 
sportovní kariérou tady na  transfuzce 
několikrát daroval krev,“ uvedl slavný 
lyžař, který se se všemi zájemci ochotně 
vyfotografoval. 

Darování krve za přítomnosti špičko-
vého sportovce ovšem nebylo zdaleka 
jedinou zajímavostí. Pro příchozí byly 
kromě autogramiády připraveny také 
hudební produkce a  soutěž a  mohli si 
také nechat zdarma orientačně stanovit 
krevní skupinu.

Po nezbytném vyšetření krevního ob-
razu a kontrole u lékaře absolvovala svůj 

premiérový odběr i osmnáctiletá Anna, 
studentka místního gymnázia. „Chtěla 
jsem zkusit, jaké to bude, a  celý odběr 
jsem zvládla úplně bez problému. Určitě 
přijdu znovu,“ prozradila gymnazistka.  

Světový den dárců krve vyhlašují spo-
lečně Světová zdravotnická organizace, 
Mezinárodní federace Červeného kříže 
a  Červeného půlměsíce, Mezinárod-
ní federace dárců krve a  Mezinárodní 
společnosti transfuzního lékařství. Cí-
lem akce je ocenit a vyzdvihnout ocho-
tu těch, kteří dávají část sebe sama pro 
zdraví či život druhého. 

Dárcem krve se může stát každý 
zdravý občan České republiky ve  věku 
od  osmnácti do  šedesáti let, jehož 
hmotnost převyšuje padesát kilogra-
mů. Bezplatné dárcovství krve přitom 
dává nejenom dobrý pocit z  ušlechti-
lého skutku, ale také zahrnuje lékařské 
vyšetření a  znamená možnost čerpat 
pracovní volno s náhradou mzdy, získat 
vitamíny od  zdravotní pojišťovny, ob-
čerstvení, a uplatnit si nárok odpočtu ze 
základu daně z příjmu ve výši dva tisíce 
korun za každý absolvovaný odběr.

 -rm, zk-

Také ve druhém ročníku vědomostní 
soutěže „Poznej město Šumperk“ žáci 
prvního stupně základních škol různý-
mi způsoby poznávali město Šumperk. 
Při řešení otázek soutěžící zjišťovali, 
po  kterých osobnostech jsou pojme-
novány některé ulice a  vyhledávali 
o nich informace. A seznámili se rov-
něž s  historií města, jeho kulturními, 
zeměpisnými a  přírodovědnými fakty 
i zvláštnostmi.

Soutěž i  letos probíhala ve dvou ko-
lech. Do školního kola se zapojilo sedm 
škol ze Šumperka a okolí. Do finálového 

kola postoupilo celkem třicet tři žáků ze 
šesti základních škol, kritériem pro po-
stup do tohoto kola byla 75% úspěšnost 
při řešení úkolů v kole prvním. 

Druhé kolo bylo zaměřeno na  ově-
řování vědomostí, které žáci získali bě-
hem kola prvního. Neměli již k dispo-
zici internet ani jiné publikace. Museli 
se spolehnout jen sami na sebe. V obou 
soutěžních kolech zábavnou formou 
získávali nové informace a zkušenosti, 
řešili rébusy, doplňovačky a hádanky. 

Úspěšným soutěžícím předal ve stře-
du 18. května na  šumperské radnici 

krásné ceny místostarosta Jan Přichys-
tal, který všem zúčastněným krátce při-
blížil zajímavou historii radnice. Poté 
následovala vyhlídka z radniční věže.

Všem soutěžícím děkujeme za účast 
v  soutěži a  těšíme se na  účast v  dal-
ším kole. Poděkování patří i  městu 
Šumperk za  pomoc s  organizací při 
vyhlášení a všem sponzorům za pěkné 
ceny. P. Nevrklová, M. Petruš

Výherci soutěže
1. kategorie 2. - 3. třídy (maximum 

31 bod)
1. místo Petr Žižka (ZŠ Šumperk, 

Šumavská 21, 25 b.), 2. místo Ester Li-
penská (ZŠ Šumperk, Vrchlického 22,  
24 b.) 3. - 4. místo Přemek Michálek 
(ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 23 b.) 
a  Adéla Trtíková (ZŠ Šumperk, Vrch-
lického 22, 23 b.), 5. místo Jiří Doležal 
(ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 20 b.)

2. kategorie 4. - 5. třídy (maximum 
39 bodů)

1. - 2. místo Lucie Nesétová (ZŠ a MŠ 
Úsov, 36 b.) a  Kateřina Vénosová (ZŠ 
a MŠ Dolní Studénky, 36 b.), 3. - 4. mí- 
sto Lukáš Horák a Klára Hanáková (ZŠ 
Šumperk, Šumavská 21, 35 b.), 5. místo 
Kateřina Rutarová (ZŠ a MŠ Dolní Stu-
dénky, 34 b.)

Světový den dárců krve oslavila „transfuzka“ s Ondrou Bankem

Žáci v soutěži poznávali město Šumperk

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a  PMR na  ka-
nále č. 3, pokračují i  o  prázdninách. 
Na programu jsou vždy první středu 
v  měsíci v  době od  8.30 do  10 ho- 
din, první pátek v  měsíci v  době od   
18 do  19 hodin a  také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

V  pátek 1. července se relace ne-
koná, ve středu 6. července bude řeč 
o  akcích pro žáky a  studenty škol, 
které proběhly na základně CO Luže 
v  první polovině letošního roku, 
a v  sobotu 7. července se bude pro-
bírat zpráva o stavu ochrany obyva-
telstva v České republice v roce 2015. 
Bližší informace lze nalézt na  www.
sumperk.cz.  -red-

     Farmáři nabídnou 
své produkty 1.7.

Již počtvrté budou mít Šumpera-
né a  lidé z  okolí možnost nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od  výrobců. V  pátek 1. července ob-
sadí prodejci dvě desítky stánků roze-
setých v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a hotelem Grand. 
V  rámci farmářských trhů, které při-
pravila místní Okresní Agrární komo-
ra, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.
Zájemci o  prodej na  farmářských 
trzích mohou získat podrobné infor-
mace na adrese www.farmarsketrhys-
umperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k  účasti na  šumperských 
trzích. Přihlásit se lze i  telefonicky 
na čísle 724 734 693 nebo e-mailem 
zaslaným na  adresu oaksumperk@
email.cz.  -zk-

     Na „Točáku“ 
proběhne Koloběh 
knih

Čítárna, jež spadá pod šumperské 
Centrum pro rodinu, pořádá v pátek 
1. července první ročník Koloběhu 
knih na Točáku. Od 14 do 18 hodin 
zde bude umístěn stánek s knihami, 
které si mohou zájemci za dobrovol-
ný příspěvek odnést. Do  koloběhu 
knih se mohou zapojit všichni, kte-
ří přinesou čtyři až pět titulů, které 
jim v  knihovničce přebývají. Výtě-
žek bude použit na  programy pro 
děti, seniory a  veřejnost v  Čítárně.  
Za nepříznivého počasí se akce pře-
sune na jiný den. -red- Nejúspěšnější žáky přijal na radnici místostarosta Jan Přichystal.  Foto: archiv

„Hrdinou“ šumperského Světového dne dárců krve byl Ondřej Bank. 
 Foto: P. Kvapil
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   Pokr. ze str. 1
„Tato více než čtyřsetstránková kniha je nedoce-

nitelným zdrojem informací o našem městě. Všichni 
další historici čerpali většinou z ní, žádné jiné kom-
pletní dějiny města sepsány nebyly,“ uvedl Radek 
Auer, který s  myšlenkou vydání dějin města při-
šel. Vzápětí připomněl, že Harrer byl coby Němec 
po druhé světové válce odsunut a Dějiny Šumperka 
nikdo v češtině nevydal. „Znalost vlastní historie, his-
torie místa, ve  kterém žijeme, je docela zásadní věc 
pro to, aby se člověk ukotvil v dnešním šíleném a slo-
žitém světě. Sedmdesát let po válce je zároveň docela 
dlouhá doba na  to, abychom se oprostili od  národ-
nostních předsudků. Proto jsem se rozhodl dokončit 
překlad a vydat Harrerovu knihu v češtině,“ vysvětlil 

Auer. Kromě finanční podpory od státních i nestát-
ních organizací mohou na vydání knihy přispívat i sa-
motní Šumperané. První možností byl právě knižní 
bazar u  příležitosti návštěvy světoznámého spisova-
tele Roberta Fulghuma, jenž se odehrál na Seidlových 
schodech v Hanácké ulici. -zk-

Jedenáctý ročník tradiční soutěže „O  keramickou 
popelnici“, zaměřené na třídění odpadů v Olomouc-
kém kraji, má své vítěze v celkem čtyřech kategoriích 
podle velikosti obcí a měst. V kategorii nad patnáct 
tisíc obyvatel získal Šumperk, stejně jako loni, druhé 
místo. Prvenství připadlo Olomouci a třetí příčku ob-
sadil Prostějov. Zástupci měst a obcí převzali ocenění 
první červnové úterý.

Oceněná města a obce jsou tahouny Olomouckého 
kraje, který patří v třídění odpadů mezi nejlepší v re-
publice. Na jednoho občana kraje připadlo loni v prů-
měru 45,9 kilogramů vytříděných plastů, papíru, skla 
a nápojového kartonu. To řadí region na druhé místo 
v pomyslném srovnání všech krajů v republice. V tří-
dění papíru je Olomoucký kraj s průměrem 21,9 kilo-
gramu na občana dokonce první. 

Soutěž přitom hodnotí množství vytříděného od-
padu na jednoho občana za dané období v jednotli-
vých komoditách. Dalšími kritérii jsou například sběr 
plastů, nápojového kartonu, směsného a čirého skla, 
tzv. hustota sběrné sítě či podíl výtěžnosti tříděného 
sběru na celkové výtěžnosti komunálních odpadů.

Díky třídění bylo v loňském roce uchráněno v celé 
České republice 1,9 milionu stromů. „V této souvis-
losti se rozhodla pořádající Autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM, a.s. odměnit všech osmnáct 
oceněných obcí vysazením pamětních stromů. Toto 
symbolické ocenění by mělo lidem připomenout, že 
třídění odpadů výrazně šetří přírodu,“ uvedla Pavla 
Bendová ze společnosti EKO-KOM. Vzápětí podotk-

la, že za  výbornými výsledky v  Olomouckém kraji 
stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, stále se 
zlepšující dostupnost barevných kontejnerů na třídě-
ní odpadů. Těch bylo ke konci loňského roku na celé 
území kraje 19 928.

Kromě pamětních stromů, kterými jsou lípy srdči-
té, obdrželi zástupci tří nejlepších obcí v každé kate-
gorii diplomy a finanční odměny v celkové výši dvě 
stě čtyřicet tisíc korun. Šumperská radnice použije 
peníze na propagaci třídění odpadu. Lípa, doplněná 
pamětní tabulkou, by pak měla ozdobit Smetanovy 
sady, jež letos procházejí další etapou revitalizace.
 -zk-

Své knihy podepisoval v Šumperku Robert Fulghum

Šumperk opět bodoval v soutěži O keramickou popelnici

Součástí červnové literární soboty byl rovněž kniž-
ní bazar, který se odehrál na Seidlových schodech. 
 Foto: -zk-

Here We Are: Hotsy Totsy Five 
pokřtí nejnovější CD 

Někdejší Teens Jazzband se rozhodl vydat novou 
desku. V pořadí je již pátá. A to v případě, že nepočí-
táme live nahrávky z poct jazzovým legendám kona-
ným na Hrádku Divadla Šumperk. 

Posluchačům tedy jistě vytane na mysli otázka: čím se 
ten nový disk může lišit od všech předchozích? A proč 
kapela zvolila pro CD právě název Here We Are? Tyto 
a mnohé další otázky jistě nezůstanou nezodpověze-
ny při křtu desky, jenž proběhne v pátek 24. června od  
19.30 hodin v  H-clubu. Kapela zvolila neformál-
ní prostředí tohoto šumperského klubu proto, aby 
na koncertě ke křtu CD navodila spontánní a poho-
dovou atmosféru - tedy takovou, jaká by měla dých-
nout na posluchače i z aktuálního nosiče.  

 I. Blažková, vedoucí kapely

Jílkova galerie nabídne 
tvorbu Alvy Hajna

Mezi hlínou a  mraky je název výstavy, která 
bude  k  vidění v  Galerii Jiřího Jílka. Zahájena bude 
vernisáží ve  středu 29. června v  18 hodin a  potrvá 
do posledního července.

Výstava před-
staví výběr z roz-
sáhlého souboru 
plošných a  pro-
storových objek-
tů, jež malíř a so-
chař Alva Hajn 
vytvořil v  osm-
desátých letech 
minulého století, 
kdy se jeho ba-
revnost zúžila 
na  černou a  bí-
lou, popřípadě 
vymizela ve pro-
spěch přírodního materiálu. „Stále ještě málo známá 
Alvova práce patří k nejsilnějším výpovědím ze závě-
ru dvacátého století nejen doma v Čechách. Podobně 
jako pro brněnského malíře Roberta Hliněnského 
nebyla doba ani k němu právě vlídná, a trvalo dlou-
ho, než se jeho rozsáhlé dílo vynořilo ze zapomenutí. 
I pro Jílkovu galerii je výstava mimořádnou událostí,“ 
zve na výstavu kurátor galerie Miroslav Koval. -red-

Klub podvečerního čtení opět 
chystá Prázdninovou nenudu

Dětská půjčovna Sever Městské knihovny v Šum-
perku v  Temenické ulici 5 pořádá spolu s  Klubem 
podvečerního čtení Leporelo již osmý ročník soutěží 
a her nazvaný Prázdninová nenuda. Od 1. července 
do 31. srpna tak budou vždy v pondělí, úterý, středu 
a  pátek v  prostorách knihovny Sever v  Temenické 
ulici probíhat nejrůznější soutěže, vědomostní kvizy, 
rébusy a  hry, chybět nebudou ani společenské hry, 
křížovky, skládání origami, a to v čase od 9 do 12 ho-
din a od 13 do 18 hodin, s výjimkou čtvrtků, kdy je 
zavřeno. Bližší informace na  www.knihovnaspk.cz/
sever. -red-

Kulturní okénko

Bratrušovské koupaliště je v červnu otevřeno v pracovních dnech od jedné odpolední do osmé podvečerní, 
o víkendech pak od 9 do 20 hodin. Od 1. července bude každodenní provoz od 9 do 20 hodin. 

Vstupné zůstává stejné jako loni.
Bližší informace k provozu bazénu a Bratrušovského koupaliště najdou zájemci na www.aquacentrum.net.

Ocenění převzali zaměstnanci odboru životního 
prostředí šumperské radnice v úterý 7. června. 
 Foto: archiv

Reliéfní objekt, 80. léta, cement, 
térový papír

Červnové LiStOVáNí Lukáše Hejlíka hostila Zahra-
da přátelství a  porozumění. Četlo se z  Fulgumovy 
knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka.        Foto: -zk-



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis/Zpravodajství

Pomněnka má speciální terapeutickou místnost pro stimulaci smyslůFestival Džemfest 
zveřejnil program Vodní sloup, plazmová koule, hou-

pačka, vodní lůžko, aromatický přístroj 
a  mnoho dalších pomůcek se nachází 
ve speciální terapeutické místnosti snoe- 
zelenu, který nově využívá šumperská 
Základní škola a střední škola Pomněn-
ka o.p.s. Pokoj slouží k  relaxaci a  také 
smyslové stimulaci tamějších žáků 
a klientů.

Pokoj snů, jak jej v  Pomněnce na-
zývají, pozitivně působí na  uživatele 
a  pomáhá rozvíjet kreativitu a  komu-
nikaci. „Působí uklidňujícím dojmem, 
ale ne uspávacím. Děti jej milují a čas-
to nechtějí jít pryč,“ řekla zástupkyně 
ředitelky Pomněnky Šárka Trundová 
s  tím, že v  ideálním případě by mělo 
dítě být v místnosti samo s vyškoleným 
učitelem. „Je pak na něm, jaké činnosti 
se chce věnovat nebo jaký stimul si vy-
bere. Důležité je respektovat přání kon-
krétního klienta,“ podotkla Trundová.

Žáci speciální školy sem chodí re-
laxovat například po  tělocviku. Pokoj 
pomáhá také tlumit agresi a  afekty 
mentálně hendikepovaných. „Působí to 
uklidňujícím dojmem, ale ne uspáva-
cím. Děti jej milují a  často nechtějí jít 
pryč,“ dodala zástupkyně.

Stimulace zrakových smyslů probíhá 
pomocí různých světelných zařízení. 
Nepouští se zde najednou, aby člověk 
vnímal jen jednu věc. Jde o  světelný 
sloup, světelné pomůcky, s  nimiž si 
mohou děti hrát, ale také lze promítat 
obrázky na  zdi. Zvukové vjemy před-
stavuje hudba i tibetská miska. Čichový 
aromatický přístroj pouští do vzduchu 
esence solí.  Jsou zde pomůcky pro sti-

mulaci vestibulárního aparátu - hou-
pačka a  vodní lůžko. Dále lze aktivně 
stimulovat hmatové vjemy prostřednic-
tvím rozmanitých míčků, rukavic s růz-
nými povrchy, polštářky, které vydávají 
zvuky a podobně. Jedná se o pomůcky, 
které zapojují uživatele, musejí si vybí-
rat například barvu či tvar. 

Pořízení speciálního pokoje dosáhlo 
bezmála dvou set tisíc korun, grant Na-
dace ČEZ činil sto tisíc korun. 

Společnost ČEZ bere vztah se šum-
perskou Pomněnkou jako dlouhodo-
bou spolupráci v  rámci společenské 
odpovědnosti. „Pro nás je důležité mít 
kvalitního partnera, kterým Pomněn-
ka bezesporu je. Zaměstnanci Dlou-
hých strání i call centra v Zábřehu jezdí 
na dobrovolnické dny. I pro Pomněnku 
je důležité míst stabilního partnera, kte-
rý může přispět na dobrou věc,“ pozna-
menal Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny 
ČEZ.

Základní a  speciální škola Pomněn-
ka funguje jako obecně prospěšná spo-
lečnost v  Šumperku od  roku 1994. Již 
o dva roky dříve vznikla Společnost pro 
podporu lidí s  mentálním postižením 
v  České republice, o. s., okresní orga-
nizace Šumperk. V  objektu v  Šumav-
ské ulici 11 poskytuje Pomněnka řadu 
služeb. Kromě školy zde sídlí centrum 
pro osoby s  mentálním postižením, 

které nabízí odlehčovací služby nebo 
chráněné bydlení. Pomněnka poskytuje 
službu podporovaného bydlení v Teme-
nici a provozuje vlastní ranč jako další 
možnost terapeutických služeb pro své 
žáky a klienty. B. Haušková

Populární šumperský festival Džem-
fest zveřejnil letošní program, který 
se odehraje 21. října v  Domě kultury 
Šumperk. Skončila tak originální sle-
vová akce Zajíc v pytli, během které si 
mohli fanoušci festivalu koupit vstu-
penku za  poloviční cenu, aniž by ale 
znali program.

„Zajíce v  pytli si koupilo rekordních 
dvě stě sedmdesát sedm lidí, což je pro 
nás dobrá zpráva. Máme ohromnou ra-
dost, že máme tolik věrných fanoušků, 
kteří si koupí lístek na Džemfest, i když 
neznají program. Moc všem děkujeme 
za  důvěru a  podporu,“ říká pořadatel 
Ondřej Polák. Vzápětí prozrazuje, kdo 
byl oním pomyslným zajícem v  pytli. 
V Šumperku zahrají kapely Buty, Jelen, 
O5 a Radeček, ATMO Music, John Wol-
fhooker a Like-It. 

Svérázná ostravská kapela Buty v čele 
s  Radkem Pastrňákem oslaví přímo 
na  Džemfestu třicáté výročí existence 
a odehraje program složený z největších 
hitů, jako jsou Nad stádem koní, Mám 
jednu ruku dlouhou, František, Tata, 
Krtek, Jednou ráno a  mnoho dalších. 
Výjimečný má být také koncert nej-
většího objevu české hudební scény za   
poslední roky skupiny Jelen, která před-
staví v Šumperku zbrusu novou desku, 
jež vyjde jen pár dnů před festivalem.

Džemfest chystá také bohatý do-
provodný program, například filmové 
projekce či klubové koncerty. Více in-
formací a  on-line rezervace na  www.
dzemfest.cz. -red-

Pokoj slouží k relaxaci a také smyslo-
vé stimulaci žáků a klientů. 
 Foto: B. Haušková

Pontis Šumperk
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání 
  z knih, posezení, vzájemné sdílení
31.6. od 9.30 hod. ve „FS“   Předprázdninové posezení pro rodiče 
  a předškolní děti Atrakce pro děti, grilování
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, 
od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

Pontis Šumperk
27.6. od 10 hod. v „K“   Prezentace pomůcek pro zrakově 
  postižené osoby od firmy Adaptech 
28.6. od 14 hod. na „Majáku“   Bowling na „Majáku“  
  Sraz ve 13.50 hod. před Majákem 
8. 7.- 16. 7.   Týdenní cyklopobyt v Moravské Nové Vsi 
  Pro přihlášené
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.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna 
Šumperk, každou středu 14 - 16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206

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

na obsazení místa

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném 
znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a speciální 

pedagogiku, sociální patologii a právo

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský řád, v platném znění * 
znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně-právní ochrany vítána * 
získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 

dobrý zdravotní stav  

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): 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 kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. 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. 8. 2016 
 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 1. 7. 2016. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

SVČ Doris
22.6. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
29.6. od 19 hod. v klášterním kostele  Benefiční koncert Motýlů Šumperk
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
Každé pondělí od 16.30 hod.   Biblická hodina pro hledající 

Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života 
kontextu křesťanské víry

Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina pro pečující 
Setkávání pro dlouhodobě pečující o ne-
mocné v  domácím prostředí zaměřené 
na vzájemné sdílení.

Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cent-
ruminovaci.cz, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

22.6. - 12.7.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
25.6. v 6 hod. u Penny marketu   Turistika Batůžkáři: Společný zájezd 

soukr. autobusem na  Borůvkovou 
Horu, Venušiny Misky, Javorník 
Volných 7 míst

3.7. - 9.7.   Turistika Batůžkáři: Vysoké Tatry, Rysy, 
Teriho chata, Zbojnická chata, termály 
Vrbové atd. Týdenní pobyt, 2 skupiny, 
nutno přihlásit se - spěchá

Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, 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. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

Pontis Šumperk

23.6. a 30.6. od 9 hod. v „S“   Trénování paměti
23.6. od 13 hod. v DPS Markéta   Zahradní slavnost pro seniory
27.6. od 13 hod. a od 14 hod. v „S“   Konverzace v němčině pro seniory 
  - mírně pokročilí; začátečníci
27.6. od 15 hod. v „P“   Konverzace v němčině pro seniory 
  - pokročilí
28.6. od 9 hod. v „P“   Výtvarná dílna
28.6. od 16 do 17.00 hod. v „S“   Klub filatelistů
29.6. od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
8.7. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobo-
dy 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Pontis Šumperk
Do 24.6. vždy od 16 do 18 hod.   Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ   tanečního oboru ZUŠ Šumperk 
Do 24.6. vždy od 16 do 17 hod.   Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZŠ v ul. Dr. E. Beneše   výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
Do 24.6. vždy od 15 do 16 hod.   Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ   literárně-dramatického oboru ZUŠ 
  Šumperk 
22.6. od 17 hod.   Divadelní představení LDO 
v koncertním sále ZUŠ   ZUŠ Šumperk: Televize „NOA?“
24.6. od 16 hod. na zahradě ZUŠ   Evropský den hudby
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk
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Přihlášky do bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šumperku
na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity
v Praze do studijního programu
Hospodářská politika a správa – studijního oboru 
Veřejná správa a regionální rozvoj se stále přijímají

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V KONZULTAČNÍM
STŘEDISKU V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 

2016/2017

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 24.6. 2016 do 7.7. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................................82 Kč/1 kg        
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Koláč s tvarohovou náplní a meruňkou 80 g ........................................................................................8,70 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Novinka - Chléb s chia semínky 400 g ....... .........................................................................................  22,50 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.
Sekaná s panenkou .................................................................................................................................................. 105,- Kč/1 kg
Uzené koleno zadní ... ................................................................................................................................................78,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Nově jsme zařadili do sortimentu kvalitní sudová a lahvová vína ze specializovaného velkoobchodu 
Ráj vína z Uherského Hradiště, která působí na trhu 10 let a dodává jak vína moravská, tak i zahraniční. 
V zastoupení moravských oblastí jsou Rakvice, Němčičky, Prušánky, Sedlec, Velké Bílovice, Mutěnice. Cílem 
� rmy Ráj Vína je uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky kvalitními, ale přitom cenově dostupnými víny. 
V naší nabídce naleznete nejen velký výběr kvalitních vín od předních vinařství z Moravy a Slovenska, ale 
i vína z různých koutů světa. Jde o vína jakostní, kabinetní, pozdní sběry, výběry z hroznů, výběry z bobulí.

Vedení firmy Pars nova a.s. a odborová organizace OSŽ pořádají setkání bývalých

SPOLUPRACOVNÍKŮ FIRMY, KTEŘÍ JSOU NYNÍ 
NA ZASLOUŽENÉM ODPOČINKU – V DŮCHODU

Setkání se bude konat ve středu 
29. června 2016 s tímto programem:
13.30  - sraz účastníků na vrátnici 
 firmy - prohlídka pracovišť
14.00  - sraz v jídelně Luana gastro 
 - vystoupení zástupce firmy, 
 oběd a volná zábava
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na tel. 734 510 432, 
e-mailem na pavel.horak@skoda.cz nebo osobně na vrátnici firmy.

Na setkání s Vámi se těší vedení firmy a odborová organizace!

Za pořadatele Pavel Horák, předseda ZO OSŽ Pars nova a. s.

Nabízíme:
- dvousměnný nepřetržitý režim služby
- šest týdnů dovolené
- příjemný kolektiv
- ubytovnu 
- zaměstnanecké bene� ty
- nástupní plat 21.340,- Kč

STRÁŽNÉ
Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme do služebního poměru

Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Vězeňská služba České republiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janíčková
E-mail: jjanickova@vez.mir.justice.cz 
Telefon: 583 488 230  
www.vscr.cz/mirov

Více informací získáte při vaší 
osobní návštěvě po dohodě 
s personálním oddělením

MLADÁ RODINA 
se dvěma psy hledá 
PRONÁJEM DOMU 

se zahradou 
v Šumperku

Nastěhování během 
července 2016

Nájemné do 19 000,-/měs.  
Volejte 724 122 741

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

v Zábřežské ulici je pro vás otevřena
DENNĚ od 8 do 19.30 hodin

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

Zde přijímáme také platby:

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality 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.

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704 m2 a 1.204 m2

• IS na pozemku,plyn.připojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady,centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 350 000 Kč  
• byt 3+1  
• OV, 4. patro, lodžie, 63m2

• původní stav, plast. okna
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě

Volejte: 733 734 435

Fibichova      925 000 Kč  

• byt 2+1
• celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1
•  OV, 2.p, 76m2, balkon,šatna
•  zděné jádro, plast. okna, nová kuch. linka
•  neprůchozí pokoje, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického    1 350 000 Kč   

• novostavba 3+kk 
• cihlový byt, OV, 64m2,1.p., balkon
• moderní kuch. linka, vestav. skříně 
• velmi nízké náklady, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     1 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč

•  byt 2+kk
•  OV, 4.NP, 40m2, balkon
•  půdní vestavba,plyn.kotel
•  celková rekonsterukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kosmonautů   880 000 Kč

• stavební pozemek s CP 852m2

• veškeré IS na hranici pozemku
• ideální slunné místo s výhledem 
   na Šumperk

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Panorama   1 650 Kč/m2 
• rekreační chata     
• CP 807m2 v osobním vlastnictví
• chata s pergolou,průlezky,klouzačka
• obecní voda,slunné a klidné místo

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy    430 000 Kč

• cihlový byt 3+kk  
• se zahrádkou a garáží
• OV,1. patro,58m2, kompl. rekonstrukce
• vlastní topení, nízké náklady, 

Volejte: 733 734 435

Bludoveček       1 440 000 Kč

• rodinný dům    
• cihlový, patrový, dvougenerační
• CP 1186m2, garáž, dílna
• veškeré IS v domě, původní stav

Volejte: 733 734 435

Nový Malín        1 950 000 Kč

• pronájem 3+kk s garáží     
• OV, 1. patro, 164 m2, garáž
• celková rekonstrukce bytu, ihned volný
• nájemné 12 000Kč vč. garáže

Volejte: 733 734 435

Šumperk, centrum  

• rod. dům 4+kk, patrový 
• cihlový dům s garáží, CP 912 m2

• po kom. rekonstrukci, podsklepený
• bazén, letní kuchyně, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk   3.250.000 Kč   

• rodinný dům  
• CP 1389m2, 3 byty, 3 garáže
• celopodsklepený, kotel plyn a TP
• za domem staveb. parcela

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nemocniční       4 500 000 Kč 

• byt 3+1      
• DB, 7.p, 76m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vlastní kotelna
• ihned volný, část. rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenická    1 040 000 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozice: 

OBCHODNÍ 
MANAŽER
AUTOMECHANIK
ZEDNÍK
PROVOZNÍ 
ELEKTRIKÁŘ

Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139

autorizovaného servisu osobních 
a užitkových vozidel

stř. STAVEB

stř. KOVOVÝROBY

Bližší informace k jednotlivým pozicím naleznete na stránkách www.fortex.cz

vedoucí obchodního oddělení
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Ředitelé a učitelé šumperských škol se připravují na inkluzi
Velké změny nastanou po  prázdni-

nách v českých školách. Týkat se budou 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se spe-
ciálními potřebami. Novela školského 
zákona garantuje právo na  podpůrná 
opatření, která pomohou žákům pře-
konat jejich znevýhodnění. Odstartuje 
tak zvaná inkluze.

 Podcenit přípravy rozhodně nehod-
lají učitelé a ředitelé škol na Šumpersku. 
Proto se také sešli na odborné konferen-
ci na Střední škole železniční, technické 
a  služeb. O  problematice společného 
vzdělávání jim přednášela Pavlína Ba-
slerová, univerzitní pedagožka, školní 
inspektorka a odbornice na inkluzi.

„Šíří se různé fámy a dezinformace. 
Lidé se bojí, že v září do běžných tříd 
nastoupí davy dětí ze speciálních škol, 
které kvůli tomu zaniknou. Přitom děti 
schopné integrace už dnes tyto třídy 
navštěvují. Naopak současní žáci spe-
ciálních škol jsou většinou spokojení 
a změnu školy vůbec neplánují,“ uvedla 
Baslerová.

V  lavicích běžných základních škol 
dnes usedá více než polovina dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Jejich očekávaný nárůst má být přede-
vším důsledkem lepšího diagnostiko-
vání specifických vývojových poruch 
učení, případně sociálního či jiného 
znevýhodnění.

Setkání pedagogů s odbornicí na in-

kluzi zprostředkovala Irena Jonová, 
ředitelka Střední školy železniční, tech-
nické a služeb, šumperská zastupitelka 
a předsedkyně městské komise školství 
a  sportu. „Termín 1. září se blíží a  in-
formací stále není dostatek, leckdy 
se k  nám dostanou i  takové, které si 
vzájemně protiřečí. Nechtěla jsem jen 
pasivně čekat a rozhodla jsem se udě-
lat něco pro zlepšení informovanosti,“ 
objasnila Jonová, proč kolegy svolala.

Ředitelé škol si díky její iniciativě 
mohli upřesnit četné nejasnosti, které 
plánované změny doprovázejí. Zajímali 
se především o to, jak sestavovat plány 
pedagogické podpory a  individuální 
vzdělávací plány žáků, kteří potřebují 
podpůrná opatření. Hovořili o  spolu-
práci s rodiči a se školskými poraden-
skými zařízeními a  také o  nárocích, 
které chystané změny kladou na zřizo-
vatele škol. Právě zřizovatel totiž musí 

financovat potřebné stavební úpravy, 
například vybudování výtahu pro vo-
zíčkáře.

„Školský zákon bylo třeba novelizo-
vat, protože ten stávající nereflektuje 
současnou situaci. Díky legislativní 
změně školy od  září získají finanční 
prostředky na pořízení speciálních po-
můcek pro znevýhodněné žáky, na za-
placení asistenta pedagoga či druhého 
učitele ve třídě,“ vysvětlila Baslerová.

Nová legislativa definuje pět stupňů 
podpůrných opatření pro znevýhod-
něné žáky. První stupeň diagnostikuje 
škola, druhý až pátý musejí určit od-
borníci ve  školských poradenských  
zařízeních. Od diagnostikovaného dru-
hého stupně bude škole navýšen finanč-
ní normativ na příslušného žáka.

Baslerová nezastírá, že plánované 
změny přinesou zvýšené nároky na uči-
tele, kteří musejí zohlednit individuální 
potřeby žáků. „Jeden pedagog se mě 
ptal, jestli inkluze znamená, že bude 
na  vyučovací hodinu chystat několik 
typů příprav, aby pokryl potřeby všech 
žáků, a  jestli pak dostane také několi-
krát zaplaceno. Má odpověď je taková, 
že učitelé se budou muset přizpůso-
bit zvýšeným nárokům, tak jako jsme 
všichni nuceni adaptovat se na změny, 
které život přináší,“ řekla odbornice 
na setkání s pedagogy a ocenila dobrou 
spolupráci škol na Šumpersku.  -vk-

Učitelé a ředitelé šumperských škol diskutovali o inkluzi s odbornicí Pavlínou Basle-
rovou. Setkání pedagogů s odbornicí na inkluzi zprostředkovala Irena Jonová, šum-
perská zastupitelka, předsedkyně městské komise školství a sportu, ředitelka Střední 
školy železniční, technické a služeb.                                                                        Foto: -vk-

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2016/2017

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 22.8. do 5.10.

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

Informace o tanečních kurzech u tanečního mis-
tra J. Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ
WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 h. Lektorka 
Hanka Plachá. 
Zahájení 12. a 15. září. Kurzovné 500 Kč/ 10 lekcí.

BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30-19.30 h. Lektorka Iva 
Kranichová.  
Zahájení 5.září a 6. září. Kurzovné 500 Kč/10 lekcí.

KALANETIKA
Čtvrtek 16.00-17.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 22. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES A STREČINK
Čtvrtek 17.00 – 18.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 22. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES I.
Pondělí  17.20 – 18.20 h. Lektorka Stáňa 
Václavková.
Zahájení 5. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

PILATES II.
Pondělí 18.30 – 19.30 h. Lektorka Stáňa 
Václavková.
Zahájení 5. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

PILATES III.
Čtvrtek 16.45 – 17.45 h. Lektorka S. Václavková.
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

PILATES IV.
Čtvrtek 18.00 -  19.00 h. Lektorka S. Václavková.
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

CVIČENÍ PRO SENIORKY I.
Úterý 8.30 – 9.30 h. Lektorka Alena Hájková.
Zahájení 20. září. Kurzovné 400 Kč/ 10 lekcí.

CVIČENÍ PRO SENIORKY II.
Úterý 10.00 – 11.00 h. Lektorka Alena Hájková.
Zahájení 20. září. Kurzovné 400 Kč/ 10 lekcí.

HATHA JOGA
Středa 18.30 – 20.00 h. Lektor Vladimír Vlček.
Zahájení 14. září. Kurzovné 900 Kč/ 15 lekcí.

MUZIKOTERAPIE
Středy (21.9., 26.10.,30.11.,21.12.)
18.00 – 19.30 h. Lektorka Bohdana Šilarová.
Zahájení 21. září. Kurzovné 400 Kč/ 4 lekce.

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA /děti 4 - 6 let/
Středa 15.30-16.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 21. září. Kurzovné 700 Kč/ 20 lekcí.

SEBEOBRANA /děti 6 - 15 let/
Středa 16.30– 18.00 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 21. září. Kurzovné 800 Kč/ 20 lekcí.

JUDO
Středa 18.00-19.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 21. 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 12. a 13. září. Kurzovné 1 000 Kč.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro začátečníky
Neděle 17.45-19.45 h.
Zahájení 16. října. Kurzovné 1.490 Kč/pár.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilé
Neděle 20.00-22.00 h.
Zahájení 16. října. Kurzovné 1.490 Kč/pár.

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - ZAČÁTEČNÍCI
Čtvrtek 16.00-17.30 h. 
Zahájení 6. října. Lektorka Bc. Monika Leová. 
Kurzovné 3.200Kč/ 30 lekcí.

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Čtvrtek 17.30-19.00 h. Zahájení 6. září. 
Lektorka Bc. Monika Leová. 
Kurzovné 3.200Kč/ 30 lekcí.

ANGLIČTINA – KONVERZAČNÍ
Středa 18.00  - 19.30 h. 
Zahájení 5. října. Lektorka Bc. Monika Leová. 
Kurzovné 3.200Kč/ 30 lekcí.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA pro středně 
pokročilé
Středa 16.30-18.00 h. Zahájení 5. října.
Lektorka Mgr. Eva Liškařová. 
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

NĚMČINA  - ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.00-17.30 h. Zahájení 4. října.
Lektorka Ph.Dr. Danuše Poláchová. 
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

NĚMČINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Pondělí  16.00-17.30 h. Zahájení 3. října.
Lektorka Ing. Mgr. Libuše Fialová.  
 3.200 Kč/30 lekcí.

NĚMČINA – POKROČILÍ
Pondělí  17.30-19.00 h. Zahájení 3. října.
Lektorka Ing. Mgr. Libuše Fialová.  
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

ŠPANĚLŠTINA - ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.00-17.30 h. Zahájení 4. října.
Lektor Mgr. Jindřich Manďák.
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

Bratrská jednota 
baptistů Šumperk 

zve na
bohoslužbu 

v Sadech 1. máje 
s gospelovou 

kapelou
v neděli 

26. června 
v 10 hodin
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

cí

sedací soupravy

ložnice

stoly a židle
osvětlení

kuchyně

Interiérové a kuchyňské
centrum HEVOS

Zábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh    www.hevos.cz I  I


