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Startuje nákladná 
modernizace 
dopravního terminálu 

Úřad získal ocenění 
za přívětivost, 
kvalitu a inovaci 2 3, 4 4

V eurovolbách zvítězilo 
hnutí ANO, druhá je SPD 
Tomia Okamury 

Tečkou za letošními městskými oslavami byl ŠumpeRUN

Stovky návštěvníků přilákal o  uply-
nulém víkendu jedenadvacátý roč-
ník slavností města, jež připomínají  
tzv. šumperský sněm ze 4. června roku 
1490. Velký zájem veřejnosti a doslova 
letní počasí pak doprovázely v  neděli 
historicky první ŠumpeRUN, závod 
pro širokou amatérskou veřejnost, kte-
rý se běžel ulicemi a  parky v  centru 
města.

Třídenní „sněmovní“ oslavy nabídly 
v  Pavlínině dvoře a  v  sadech 1. máje 
opravdu nabitý program. Počínaje di-
vadelními představeními pod širým ne-
bem přes pódiová vystoupení, soutěže 
a atrakce pro děti, tvořivé dílny a páteč-
ní koncert, jehož „zlatým hřebem“ byla 
známá kapela Wohnout, až po sobotní 
jízdy motorovým vlakem Hurvínkem 

z roku 1949 a zejména parádní historic-
kou podívanou. Nechyběly rytířské hry 
a bitky, šumperský mistr kat, romantic-
ké tance dob dávno minulých, průvod 
městem v historických kostýmech, slav-
nostní ceremonie přijetí moravských 
a slezských stavů v Šumperku, ohňová 
show a závěrečný ohňostroj.

Tečkou za  městskými oslavami byl 
ŠumpeRUN, jehož start a cíl byl na ná-
městí Míru u radnice. Hlavní závod pro 
dospělé běžce, kterému předcházely 
závody pro děti, odstartoval v  pravé 
poledne. Desetikilometrovou trať, jež 
se běžela na tři kola, zdolal nejrychleji 
Marek Minář, reprezentující Anderle 
Sport. Mezi ženami byla nejrychlejší 
Marcela Hloušková z  SKP Šumperk. 
Více na straně 3. -zk-

Úderem poledne odstartoval starosta Tomáš Spurný výstřelem z pistole historicky první ŠumpeRUN.  Foto: P. Kvapil

Na  městské oslavy zavítal i  mistr kat. 
 Foto: -pk-

O kvítky měsíčku 
lékařského 
byl opět zájem 6

Oběti holocaustu připomínají Kameny 
zmizelých.     Strany 2, 7

Hrobka stavitele Schwestky získá zpět 
někdejší krásu.     Strana 5

Ve druhé polovině června oživí Kos-
telní náměstí Šumperská noktur- 
na.    Strana 6

Azylové domy 

Posláním služby je poskytnout přechodné ubytování (zpravidla nepřesahující dobu jednoho roku) a individuální sociální 
podporu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je podporovat uživatele v aktivitě 
při zlepšování jeho nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohl začleňovat do společnosti, 
směřující k jeho úplné samostatnosti.
•	 Armáda spásy, Vikýřovická 1495, Šumperk

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 583 224 634; tomas_prochazka@armadaspasy.cz
Pobytová služba pro muže a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou schodiště, ne-
potřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.) a  jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své 
nepříznivé sociální situace.

•	 PONTIS Šumperk, Gagarinova 5, Šumperk 
www.pontis.cz, 583 550 230, sluzebna@pontis.cz 
Pobytová služba „Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni“ pro těhotné ženy v posledním trimestru, osamělé rodiče, pří-
padně zákonné zástupce, s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, jež mají ve své péči.  

Centra denních služeb

Posláním služby je podporovat rozvoj nových a udržování osvojených rozumových schopností, motorických a komu-
nikačních dovedností a vedení ke smysluplnému trávení volného času osob, které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílem služby je připravovat tyto osoby na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.
•	 Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

Šumavská 11, Šumperk
http://csspomnenka.cz/; 732 876 022; l.ruta@csspomnenka.cz
Ambulantní služba pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením ve věku 18–64 let (zájem-
ce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do zařízení věk 40 let).

Chráněné bydlení

Posláním služby je poskytovat bydlení a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního posti-
žení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
a které již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí (doma). Cílem služby je podpora a pomoc při udržení nebo zlep-
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Vážení spoluobčané,
v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb vám předkládáme přehled sociálních služeb registrovaných 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přehled zahrnuje nejen služby, které 
působí přímo ve městě Šumperku, ale také služby se sídlem mimo město, jež mohou občané našeho města využít.
Sociální služby jsou služby zajišťující pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou poskyto-
vány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby se poskytují jako služby poby-
tové, ambulantní nebo terénní.
•	 Pobytová forma – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
•	 Ambulantní forma – služby, za nimiž osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních 

služeb s tím, že součástí služby není ubytování.
•	 Terénní forma – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (doma).
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města Šumperka www.sumperk.cz v sekcích Občan > Ko-
munitní plánování sociálních služeb > Elektronický katalog sociálních a návazných služeb, popř. se můžete se žádostí 
o pomoc obrátit osobně nebo telefonicky na pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, oddělení sociální pomoci, 
Lautnerova 1, Šumperk.
 Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk
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Součástí tohoto čísla je příloha  
s  přehledem sociálních služeb, které 
mohou obyvatelé města využít. 
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Zpravodajství/Informace

Vedle krytého bazénu největší investiční akce po-
sledních let v Šumperku. Řeč je o vybudování nového 
přestupního terminálu, jež zahrnuje výstavbu parko-
vacích míst pro auta, autobusy i kola v lokalitě u vla-
kového nádraží a především modernizaci protějšího 
autobusového nádraží. Na nákladný projekt se měs-
tu podařilo získat evropskou dotaci a nyní se pouští 
do jeho realizace. Vše by mělo být hotovo příští rok 
v říjnu.

Soutěž na  dodavatele stavby vypsala šumperská 
radnice letos v  lednu, žádosti o dodatečné informa-
ce ze strany zájemců ovšem prodloužily termín pro 
podání nabídek z února na duben. Ze čtyř přihláše-
ných firem vybrali radní 24. dubna Společnost Ter-
minál Šumperk, sdružení brněnských firem IMOS 
a PSG DS, která nabídla nejnižší cenu - 154,6 milionu 
korun. Minulou středu převzaly od města staveniště 
a zahájily administrativní přípravné práce.

V první etapě se pustí do proměny prostoru u bý-
valých železničních skladů u vlakového nádraží, kde 
po zbourání objektů vzniknou nové parkovací plochy 
pro auta i  zájezdové autobusy, jež doplní zeleň. Re-
konstrukce se letos dotkne i  vlastní Jesenické ulice. 
Dodavatel tu musí vybudovat světelnou křižovatku, 
odbočovací pruhy a  přechody pro chodce a  rovněž 
instalovat informační tabule ukazující volná místa 
k parkování. Protože jde o důležitou dopravní tepnu, 
bude v době realizace Jesenická ulice v tomto úseku 
průjezdná kyvadlově jedním pruhem. Součástí za-
kázky je také vybudování parkovací věže pro více než 
stovku kol.

„Během června chceme vybudovat zařízení sta-
veniště a  vytyčit sítě. Předpokládáme, že bychom 
mohli rovněž začít odstraňovat živičný povrch,“ 
uvedl Petr Piskoř, vedoucí střediska VHS I brněnské 
firmy IMOS. Poté podle něj bude následovat demo-
lice stávajících objektů a realizace parkoviště, úprava 
Jesenické ulice by pak měla probíhat na podzim. Ještě 
před tím zde společnost VHZ Šumperk bezvýkopo-
vě opraví vodovodní řad a město musí v koordinaci 
s probíhajícími pracemi v lokalitě zrealizovat přelož-
ku kabelového vedení Správy železniční a  dopravní 
cesty.

Samotný autobusový terminál přijde na řadu v roce 
2020. V  prostorách dnešního autobusového nádra-
ží, jehož provoz bude přemístěn do  Fialovy ulice, 
vzniknou nová zastřešená nástupiště. Ta budou bez-
bariérově propojena a  naváží na  pěší trasy směrem 
k vlakovému nádraží a zastávkám MHD. Cestujícím 
pak umožní snadnější a  rychlejší orientaci moderní 
informační systém s  údaji o  příjezdech a  odjezdech 
autobusů, vlaků a MHD a součástí projektu je rovněž 
nový mobiliář, který zahrnuje i dvě tzv. chytré lavičky 
s připojením k internetu.

Celá investice přijde na  necelých sto pětapade-
sát milionů korun, z nichž část pokryje dotace. „Jde 
zhruba o  třetinu nákladů. Z  výzvy ‚výstavba a  mo-
dernizace přestupních terminálů‘, vyhlášené v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, 
byla městu přiznána dotace ve výši padesát čtyři mi- 
liony korun,“ upřesnila vedoucí oddělení strategické-
ho rozvoje šumperské radnice Lenka Krobotová. -zk-

Poslední květnové pondělí se Šumperk zařadil mezi 
města, v nichž je možné „klopýtnout“ o tzv. Kameny 
zmizelých. Ukládají se před domy, ve  kterých žily 
oběti holocaustu, jež válku nepřežily a  nemají žád-
ný hrob. Kostky s mosazným povrchem mohou lidé 
procházející Hlavní třídou spatřit před domy číslo 2 

a 11. Připomínají památku členů rodiny Bandlerovy 
a  Bodanských, kteří byli nacisty deportováni a  poté 
zavražděni v koncentračních táborech.

Za osazením tzv. Kamenů zmizelých na pěší zóně 
stojí šumperský soubor Avonotaj, jenž interpretuje 
tradiční židovské písně.  Pokr. na str. 7

Startuje nákladná modernizace dopravního 
terminálu, letos se dotkne přednádraží

Oběti holocaustu připomínají Kameny zmizelých    

       Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 20. června
Naposledy před letními prázdninami se sejdou 
ve  čtvrtek 20. června ke  svému jednání šumperští 
zastupitelé. Projednat by měli závěrečný účet měs-
ta a účetní závěrku za rok 2018 a seznámí se s pře-
hledem daňových a  nedaňových příjmů obyvatel 
města ke konci května a s plněním plánu investiční 
výstavby k  31. květnu letošního roku. Schválit by 
měli rovněž veřejnou finanční podporu v  oblasti 
výkonnostního sportu a  časový a  obsahový pro-
gram svých zasedání ve druhém pololetí letošního 
roku. A seznámí se se zprávami o hospodaření s ko-
munálním odpadem a o  stavu životního prostředí 
v Šumperku v  loňském roce. Chybět nebudou ani 
finanční materiály a  řada majetkoprávních záleži-
tostí. Jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

       TV Morava vysílá pořady 
ze Šumperka 

Pořad nazvaný Šumperk - Živá brána Jeseníků, jehož 
prostřednictvím informuje radnice občany o  dění 
ve  městě, vysílá každou poslední středu v  měsíci 
po šesté podvečerní TV Morava. Zatímco v dubnu 
se první díl zabýval problematikou „chytrých měst“, 
květnový pořad se věnuje městským hřbitovům, 
na jejichž obnovu se v posledních dvou letech měs-
to zaměřilo. Oba díly lze zhlédnout na  stránkách 
www.sumperk.cz v sekci Občan - videogalerie nebo 
na www.tvmorava.cz v sekci Pořady. -red-

       Historická budova radnice 
se otevře veřejnosti

Den otevřených dveří pořádá ve  čtvrtek 20. červ-
na šumperský městský úřad. Uskuteční se od 11 do  
17 hodin v  historické budově radnice na  náměstí 
Míru 1, která loni prošla poslední etapou rozsáhlé 
rekonstrukce a  na  jejíž průčelí se nedávno vrátila 
trojice zrestaurovaných soch. Vlastní úřad přitom 
bude fungovat s  minimálním omezením do  třetí 
hodiny odpolední.
Ti, kteří na  akci zamíří, si budou moci prohléd-
nout zajímavá místa úřadovny, například kanceláře 
vedení města, podatelnu, informace, Czechpoint, 
oddělení informatiky, ale také obřadní síň, jež se 
na  přelomu roku „oblékla do  nového“, či 
zrekonstruované půdní pro- story. Odtud se 
mohou vydat na radniční věž s  novým daleko-
hledem, kterým si přiblíží panorama Jesení-
ků. A  seznámit se rovněž mohou s  činností 
odborů a  oddělení měst- ského úřadu. 
Nejen děti se mohou těšit na  vědomostní 
a zábavné úkoly s různou temat ikou, 
jež na  ně budou čekat 
na  stanovištích před 
a uvnitř radnice. Úspěšní 
řešitelé přitom budou 
odměněni. Chy-
bět nebudou ani 
ukázky techniky 
Jednotky sboru 
d o b r o v o l n ý c h 
hasičů Šumperk 
- Temenice. -red-

Během uvítání tzv. Kamenů zmizelých před domy na Hlavní třídě zazněly židovské písně a také promluvy o osu-
dech členů rodiny Bandlerovy a Bodanských.  Foto: P. Kvapil
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V eurovolbách zvítězilo hnutí ANO, druhé je hnutí SPD Tomia Okamury

Zpravodajství/Volby do europarlamentu

Super akce, skvělý závod, prostředí, 
vše připravené, skvělí lidé, příští rok 
znova… První hodnocení ŠumpeRUNu, 
která se objevila na jeho facebookovém 
profilu, pořadatele premiérového roč-
níku běžeckého závodu pro širokou 
amatérskou veřejnost, jimiž bylo město 
s místní tělovýchovnou jednotou, potě-
šila. Na start hlavního téměř desetikilo-
metrového závodu, který se běžel ulicemi 
města na  tři kola, se postavilo dvě stě 
osmdesát osm závodníků. 

Nejrychleji ze všech žen, s  časem 
42:48, doběhla do cíle na náměstí Míru 
pětačtyřicetiletá Marcela Hloušková 
závodící za  SKP Šumperk, jež si kro-
mě absolutního prvenství v  ženských 
kategoriích odnášela i ocenění Nejlepší 
Šumperanka. Druhá Lucie Nedomová 
(1985, Kometky Lysice) na  ni ztrácela 
28 vteřin, třetí Ivana Binasová (1982) 
pak 2 minuty a 35 vteřin. 

Mezi muži napříč kategoriemi 
zvítězil časem 32:17 pětadvacetiletý 
Marek Minář z  Brna, reprezentant 
týmu Andrle Sport. Domácí Vojtěch 

Bednarský (1997, TJ Šumperk) do-
běhl s časem 34:02 jako druhý a stal 
se tak Nejlepším Šumperanem. Jeho 
bratr Václav (2001, TJ Šumperk) byl 
pouze o 19 vteřin pomalejší a skončil 

celkově třetí, v juniorech pak zvítězil. 
Vyhlášeni byli také nejlepší závodní-

ci z partnerských měst – mezi ženami 
zvítězila Sylwia Kolanko z Nysy (1984, 
47:32), z  mužů byl nejrychlejší sedm-

ašedesátiletý Ryszard Tasarek (1952, 
45:46), rovněž z  polské Nysy. Jako 
nejstarší žena vyběhla na  trať domá-
cí Blanka Vykydalová (1956, Atletika 
Šumperk), která časem 1:00:32 obsadi-
la v kategorii 60+ druhé místo za Mi-
loslavou Medlíkovou (1958, Šumperk, 
1:00:12). Nejstarším závodníkem, ví-
tězem kategorie 70+, je sedmdesátník 
Antonín Stejskal (1:03:13). 

Oceněni byli rovněž nejlepší závod-
níci podle věkových kategorií, fini-
šerskou medaili pak obdrželi všichni 
běžci. „Chtěl bych poblahopřát ne-
jen vítězům, ale všem zúčastněným. 
Za  skvělou organizaci pak chci podě-
kovat především trojici mužů, kterými 
jsou Bohuslav Vondruška, Jan Kostecký 
a Michal Kleštinec - odvedli neuvěřitel-
ný kus práce. A samozřejmě všem dob-
rovolníkům a partnerům, bez nichž by 
vůbec nešlo závod uspořádat,“ zdůraz-
nil šumperský starosta Tomáš Spurný. 
Podrobné výsledky ŠumpeRUNu jsou 
zveřejněny na  www.sportovniservis.cz 
a na www.sumperun.cz. -zk-

Pokud by Šumperané rozhodovali o rozdělení čes-
kých mandátů v  Evropském parlamentu, současný 
stav po čtvrtých volbách by výrazně změnili. I v Šum-
perku sice „bodovalo“ hnutí ANO 2011, druhé ovšem 
skončilo hnutí SPD Tomia Okamury a  třetí koalice 
Starostů a TOP09. Ta před pěti lety ve městě zvítězila. 
V  souladu s  celorepublikovým trendem zcela pro-
padli sociální demokraté, které by šumperští voliči 
do europarlamentu rovněž neposlali. K volebním ur-
nám se přitom letos vydalo pět tisíc devět set devěta-
dvacet voličů, což představuje 27,65%. Účast tak byla 
ve  srovnání s  eurovolbami před pěti lety (16,70%) 
o  skoro jedenáct procent vyšší a  téměř se přiblížila 
hodnotě z roku 2009. 

Nejvíce příznivců má v  Šumperku hnutí ANO 
2011, jež získalo 1470 hlasů (24,97%) a  zvítězilo 
v sedmadvaceti ze třiceti okrsků. Nejvíc za toto hnu-
tí „bojovali“ senioři z okrsku č. 30, jehož sídlo bylo 
v  domově důchodců v  ulici U  sanatoria (41,17%), 
a v dalších sedmnácti okrscích získalo více než pět-
advacet procent hlasů. V  okrsku č. 9, který sídlil 

v  domově mládeže v  ulici U  sanatoria, obdrželo 
stejný počet hlasů jako SPD (23,89%), v okrsku č. 1 
v Geschaderově domě v Kladské ulici pak utrpělo po-
rážku od Starostů a TOP09 (18,80%) a v okrsku č. 26 
v  budově temenických hasičů mělo zisk nejmenší - 

16,52%. Zde ho porazilo hnutí SPD Tomia Okamury, 
které v Šumperku skončilo ziskem 825 hlasů celkově 
na druhém místě (14,01%) a jež ve čtyřech okrscích 
překročilo dvacetiprocentní a  v  dalších dvaadvaceti 
desetiprocentní hranici. Na celé čáře to ovšem „pro-
jelo“ u již zmíněných obyvatel domova důchodců, kde 
neobdrželo jediný hlas.

Třetí příčku obsadila ve  městě ziskem 782 hlasy 
(13,28%) koalice Starostů a  TOP09, která porazi-
la v  jednom okrsku vítězné hnutí ANO (19,26%) 
a  ve  čtrnácti druhou SPD (nejvíce v  okrsku č. 15 - 
21,73%). Remízou s  SPD skončily volby v  okrsku  
č. 10, v  němž obě strany získaly 17,74%. Nejmenší 
podporu pak měla tato koalice v okrsku č. 30 v do-
mově důchodců (2,94%).

Není jistě bez zajímavosti, že právě u koalice Sta-
rostové a  TOP 09 Šumperané nejvíc „kroužkovali“. 
Čtyři sta třicet šest preferenčních hlasů, což předsta-
vuje 55,75 procenta, od nich obdržel starosta Dolních 
Studének Radim Sršeň, jemuž post europoslance  
unikl o jedno místo.  Pokr. na str. 4

Ulicemi města se běžel historicky první ŠumpeRUN 

Výsledek voleb do Evropského parlamentu

Česká republika Olomoucký kraj Okres Šumperk Šumperk
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K volebním urnám letos přišlo pět tisíc devět set de-
větadvacet šumperských voličů.                     Foto: -pk-

S číslem 345 si pro vítězství v prvním ročníku ŠumpeRUNu doběhl Marek Minář, 
reprezentant týmu Andrle Sport. Necelých deset kilometrů zdolal v  čase 32:17. 
 Foto: -pk-
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Informace/Volby do europarlamentu

Hned dvě ocenění získal v květnu šumperský měst-
ský úřad. V  soutěži Přívětivý úřad v  kategorii obcí 
s rozšířenou působností, kterou vyhlásilo letos v úno-
ru ministerstvo vnitra a do níž se přihlásilo sto čtyřicet 
šest měst, obsadil Šumperk v Olomouckém kraji třetí 
místo. Od ministerstva vnitra pak 16. května obdržel 
ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, tzv. Stří-
brný stupeň organizace ve veřejné správě za rok 2018.

Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány 
v  jednotlivých krajích a  celorepublikově. Cílem sou-

těže je mapovat a  hodnotit otevřenost a  přívětivost 
úřadu vůči občanům. Mezi sledovaná kritéria patří na-
příklad počet úředních hodin, elektronizace agend, za-
vádění on-line nástrojů a mobilních aplikací, možnost 
platit správní poplatky platební kartou, komunikace 
s občany a další. 

Cílem druhé soutěže o  ceny ministerstva vnitra 
za kvalitu a  inovaci pak je podpořit a ocenit ty orga-
nizace veřejné správy, jež se aktivně zabývají zlepšo-
váním své výkonnosti, kvality uplatňovaných systémů 

řízení a  poskytovaných služeb veřejné správy a  které 
využívají pro zlepšování nová řešení a postupy. „Stří-
brný“ stupeň ocenění je přitom určen pro organizace, 
jež tyto přístupy a jejich realizace uplatňují dlouhodo-
bě. „Městský úřad Šumperk patří mezi ty úřady, které 
neustále zlepšují kvalitu svých služeb nejen v přístupu 
ke klientovi, ale i k vlastním zaměstnancům. Rád bych 
všem zaměstnancům úřadu poděkoval za  jejich zod-
povědný přístup k  práci,“ uvedl šumperský starosta 
Tomáš Spurný, jenž zmíněná ocenění přebíral. -red-

   Pokr. ze str. 3
V  Šumperku porazil o  tři sta třicet pět hlasů ab-

solutního vítěze letošních voleb z hlediska preferen-
cí a  svého koaličního kolegu Luďka Niedermayera. 
A  bodoval i  v  rámci šumperského regionu, v  němž 
ho podpořilo 1787 voličů (54,10%). Celorepublikově 
pak Radim Sršeň získal deset a půl tisíce preferenč-
ních hlasů.

Občanským demokratům vhodilo letos v Šumper-
ku svůj hlas 637 voličů, což je „vyneslo“ na  čtvrtou 
pozici (10,82%). Nejvíc příznivců přitom má ODS 
v  okrsku č. 19 (20,67%), kde za  vítězným ANO za- 
ostala o pouhých 2,11% a o 3,80% předstihla v okrsku 
druhé Starosty a TOP09. Pod desetiprocentní hranicí 
pak skončila v polovině okrsků, v nichž ve třech pří-
padech měla méně než pět procent a v jednom (okr-
sek č. 30) nedostala ani jeden hlas.

Výrazné polepšení zaznamenala letos v Šumperku 
Česká pirátská strana. Oproti minulým volbám si po-
lepšila o  6,34% procenta, takže dosáhla na  rovných 
deset procent (589 hlasů) a pomyslnou pátou příčku. 
Tuto hranici pak překročila ve dvanácti okrscích (nej-
víc v okrsku č. 29 - 16,05%), naopak ve dvou okrscích 
nedosáhla ani na pět procent (okrsek č. 16 - 4,30%, 
okrsek č. 30 - 0,00%). 

Pohoršili si naopak komunisté - z minulých 11,79% 
spadli na 7,20% (424 hlasy) a šesté místo. Nejvíce hla-
sů získali v okrsku č. 30 (17,64% ) a v dalších čtyřech 
měli více než deset procent, v sedmi okrscích naopak 
nedosáhli ani na pět procent. 

O  téměř tři procenta oproti roku 2014 kles-
la v  Šumperku „popularita“ lidovců, kteří oslovili  
330 voličů (5,60%). Nejvíce volili KDU-ČSL v okrsku  
č. 12 (11,97%), následovaném okrskem č. 21 (10,28%), v ostatních se pohybovali pod deseti pro-

centy a v šestnácti okrscích dokonce pod pětiprocent-
ní hranicí (před 5 lety to bylo jen u čtyř okrsků).

Naprostým debaklem skončily letos eurovolby pro 
sociální demokraty, což potvrzují i šumperské výsled-
ky. ČSSD obdržela pouze 240 hlasů (4,07%), před pěti 
lety jich bylo 640 (17,23%). Pouze v  osmi okrscích 
se jí podařilo překonat pět procent a v jednom deset 
procent (okrsek č. 30 - 17,64%).

Rovněž ostatních jedenatřicet stran, hnutí, koalic 
a  uskupení na  „magických“ pět procent nedosáhlo. 
Nejúspěšnější z  nich byla Cesta odpovědné společ- 
nosti, kterou volilo 98 lidí, což představuje zisk  
1,66 procenta. Jen o  dva hlasy méně obdržel Hlas 
(1,63%). Pomyslnou jedenáctou příčku obsadilo 
ve  městě uskupení ANO, vytrollíme parlament (92 
hlasy, 1,56%). Naprostý propad pak zaznamenaly 
v  Šumperku Národní socialisté (žádný hlas), Tvůj 
kandidát, První republika a Konzervativní alternati-
va (všechny po 1 hlasu, 0,01%).

Volební účast byla letos v Šumperku 27,65 procenta 
voličů, což je jen o procento méně než je celorepub-
likový průměr. Lístek do  urny zde vhodilo 5929 li- 
dí z  celkových 21  441 potenciálních oprávněných  
voličů. Nejméně jich letos přišlo do volební místnosti 
v Geschaderově domě - z 1613 voličů (včetně občanů 
přihlášených na ohlašovně pobytu) s  trvalým poby-
tem v centru města z okrsku č. 1 přišlo pouze dvě stě 
devatenáct (13,58%). V dalších okrscích pak volební 
účast překonala dvacetiprocentní hranici. Republiko-
vý i krajský průměr nejvíc převýšily okrsek č. 25 s vo-
lební místností v budově okresního archivu v ulici Bří 
Čapků (40,36%) a okrsek č. 23 v budově profesionál-
ních hasičů (40,24%). V  dalších osmi okrscích pak 
byla volební účast vyšší než třicet procent. -zk-

Poznámka na  závěr: Přehledné, graficky znázor-
něné výsledky voleb v jednotlivých okrscích jsou zve-
řejněny na webových stránkách města www.sumperk.
cz v  Mapovém portálu na  mapě Volby: http://www.
nasemapy.cz/sumperk/volby/view/.

Úřad získal ocenění za přívětivost, kvalitu a inovaci

V eurovolbách zvítězilo hnutí ANO, druhé je hnutí SPD Tomia Okamury

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v jednotlivých okrscích

Okrsek   ANO   ODS   STAN
+TOP   Piráti   SPD   KDU

-ČSL   KSČM   ČSSD   Volební 
účast

č. 1 18,80%  15,59%  19,26%  11,46%  14,67%   4,58%   3,66%  0,45% 13,58%
č. 2 28,04%  11,64%  10,58%   7,40%  20,10%   3,70%   5,82%  3,17% 25,51%
č. 3 27,74%   6,93%  13,29%   7,51%  11,56%   4,62%  12,13%  5,20% 28,16%
č. 4 37,50%   8,75%  10,00%   6,87%  17,50%   3,12%   6,87%  3,75% 28,05%
č. 5 31,21%   7,51%   8,67%   6,93%   9,82%   4,04%  15,60%  5,20% 28,25%
č. 6 28,14%  10,05%  16,08%   8,04%  10,05%   7,03%   8,54%  6,03% 26,01%
č. 7 32,41%   3,84%  10,43%   9,89%  17,03%   4,94%  11,53%  2,19% 29,16%
č. 8 27,12% 11,17% 10,63%  9,57% 17,55%  4,25%  7,44% 3,72% 27,47%
č. 9 23,89%  9,43% 11,32% 11,94% 23,89%  4,40%  3,77% 2,51% 23,11%
č. 10  25,26%  9,13% 17,74%  6,98% 17,74%  2,68%  4,30% 2,68% 26,27%
č. 11  25,32% 10,91% 13,53%  8,29% 10,04%  7,42%  6,55% 4,80% 32,59%
č. 12  20,83% 14,06% 14,06% 15,62%  4,68% 11,97%  7,29% 3,12% 31,18%
č. 13  20,88% 13,77% 13,77% 12,00%  9,33%  7,55%  8,00% 1,33% 35,30%
č. 14  22,50% 14,64% 15,35%  8,92% 10,00%  4,28%  7,85% 7,50% 34,10%
č. 15  29,89%  7,60% 21,73%  8,15% 10,86%  2,71%  8,69% 3,80% 34,13%
č. 16  28,49%  2,68%  9,13%  4,30% 17,20%  5,37% 11,82% 5,37%   27,29%
č. 17  26,73%  6,93% 15,34% 11,38% 14,85%  2,97%  8,91% 4,45% 26,55%
č. 18  26,28%  4,57% 16,57% 13,71% 16,00%  6,28%  6,28% 5,71% 26,18%
č. 19  22,78% 20,67% 16,87%  9,28% 10,12%  5,48%  4,64% 4,21% 34,72%
č. 20  23,75% 12,50% 15,00% 12,50% 13,33%  5,00%  5,00% 1,66% 30,54%
č. 21  13,08% 10,74% 18,69%  9,34% 14,48% 10,28%  4,20% 3,73% 28,53%
č. 22  28,38% 13,98% 12,71%  7,20% 15,25%  5,50%  5,93% 4,23% 29,04%
č. 23  22,66% 14,28%  9,35% 15,76% 11,33%  9,82%  4,43% 5,41% 40,24%
č. 24  27,53%  9,17% 11,11%  6,28% 22,70%  4,34%  7,24% 0,96% 27,79%
č. 25  22,90% 15,48% 14,19%  9,03% 11,93%  7,41%  5,48% 4,19% 40,36%
č. 26  16,52%  8,26% 11,57% 13,22% 20,66%  8,26%  3,30% 4,95% 20,95%
č. 27  25,30%  6,62%  8,43% 11,44% 19,27%  2,40%  8,43% 4,21% 22,16%
č. 28 24,12% 9,04% 8,54% 13,56% 11,55% 4,52% 9,54% 6,53%  22,41%
č. 29 19,72% 12,38% 7,79% 16,05% 15,59% 4,12% 6,42% 4,58%  25,14%
č. 30 41,17% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 14,70% 17,64% 17,64% 30,36%

24,97% 10,82% 13,28% 10,00% 14,01% 5,60% 7,20% 4,07% 27,65%

Noví poslanci Evropského parlamentu (dle 
volebního výsledku, v rámci stran abecedně)
ANO 2011: M. Dlabajová, M. Hlaváček,  
D. Charanzová, O. Knotek, O. Kovařík,  
R. Maxová
ODS: E. Tošenovský, A. Vondra, V. Vreciono-
vá, J. Zahradil
Piráti: M. Gregorová, M. Kolaja, M. Peksa
STAN+TOP 09: L. Niedermayer, S. Polčák,  
J. Pospíšil
SPD: H. Blaško, I. David
KDU-ČSL: M. Šojdrová, T. Zdechovský
KSČM: K. Konečná
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Informace/Oprava hrobky

Opravou prochází v  těchto měsících 
hrobka šumperského stavitele Antona 
Schwestky, jež se nachází na  hřbitově 
v  Horní Temenici. Právě s  jeho vybu-
dováním v  letech 1885-1886 je jméno 
tohoto stavitele úzce spojeno. Hrobka 
v posledních desetiletích chátrala, míst-
ní radnice se proto rozhodla její neu-
těšený stav změnit. Na  opravu získala  
stotisícovou dotaci od Česko-německé-
ho fondu budoucnosti a dalších tisíc eur 
od  soukromého dárce. Více než tři sta 
tisíc korun pak zaplatí ze své kasy.

Hrobka, postavená patrně v  letech 
1886-1887, má podobu lože s nebesy - 
tzv. castrum doloris. Ve  vnitřní zděné 
zastřešené části je na  podstavci umís-
těna socha dívky, kterou vytvořil ateliér 
sochaře Mizery v Olomouci, a na zadní 
stěně se nacházejí čtyři nápisové desky, 
z nichž jedna zůstala nevyužita. Spočí-
vat by v ní měly ostatky pěti členů ro-
diny stavitele Antona Schwestky, jako 
poslední přitom byla do hrobky uložena 
jeho manželka Anna v roce 1930.

„Stavebně technický stav hrobky byl 
značně neuspokojivý. Kromě střešní 
krytiny a  její konstrukce byly poškoze-
né také vnější a  vnitřní omítky, včetně 
architektonických prvků, nápisových 
desek a  skulptury dívky z  mramoru. 
Ve  špatném stavu byly rovněž klem-
pířské prvky i kovové svícnové lucerny 
a kovový plůtek sestavený ze secesních 
motivů,“ říká Monika Paulová, vedoucí 
oddělení státní památkové péče šum-
perské radnice, a dodává, že postupující 
destrukce obvodového rámu hrobky by 
mohla v budoucnu narušit její celkovou 
stabilitu. 

Opravu hrobky plánovaly již před 
dvěma lety Podniky města Šumperka, 
které se o  oba městské hřbitovy stara-
ly do  loňského června. Poté přešla tato 
agenda na nové oddělení komunálních 
služeb místní radnice. To letos vypsalo 
poptávková řízení na  restaurování ka-
menných částí hrobky a na vlastní sta-
vební a štukatérské práce.

Ze tří přihlášených kamenosochařů 
vyhrál první zakázku Tomáš Hořínek 
z  Olomouce, jenž si sochu dívky spolu 
s podstavcem a  také epitafní desky od-
vezl začátkem května do svého ateliéru. 
„Po očištění sochy bylo nutné vymodelo-
vat chybějící ruku. Ještě před zhotovením 
výdusku jsem se byl na  olomouckém 
hřbitově podívat na obdobnou skulptu-
ru, kterou ateliér sochaře Mizery rovněž 
vytvořil,“ popisuje postup kamenoso-
chař Tomáš Hořínek. Jeho rukama už 
prošel i podstavec z černé švédské žuly, 
na  němž mimo jiné pozlatil vysekaný 
text, a tři epitafní desky vyrobené z umě-
lého kamene. „Čtvrtá deska se jménem 
Antona Schwestky byla mechanicky vel-
mi poškozená. Bylo tedy potřeba vyrobit 
desku novou a  vytesat do  ní iniciály,“ 
dodává Hořínek.

Celkem přijde restaurování ka-
menných prvků městskou kasu na  sto 
padesát devět tisíc. „Šlo o  cenově nej-
výhodnější nabídku, jejíž součástí je 
samozřejmě i demontáž a opětovné osa-
zení všech prvků. Ty se vrátí na původní 
místo po  dokončení stavebních prací,“ 
vysvětluje vedoucí oddělení komunál-
ních služeb Eva Nádeníčková.

Po stavební stránce má opravu hrob-
ky „na  triku“ Stavokomplex TVM 
z Rudy nad Moravou, který ze tří oslo-
vených firem nabídl za realizaci nejnižší 
cenu - necelé tři sta dva tisíce korun. 
Za  tuto sumu opraví všechny omítky, 
včetně štukatérských prvků, vymění 

krov a  střešní krytinu a  natře fasádu. 
„Hrobka by měla být kompletně hotova 
nejpozději do  konce srpna,“ podotýká 
Nádeníčková.

Na  pořízení „nového šatu“ hrobky 
stavitele Antona Schwestky přispěje 
městu Česko-německý fond budouc-
nosti. „Drobné sakrální památky nelze 
financovat ze žádných jiných dotačních 
zdrojů. Loni jsme proto Česko-němec-
ký fond budoucnosti požádali o dotaci 
a  dostali sto tisíc korun. Kromě toho 
jsme obdrželi i  tisíc eur od  Waltera 
Exlera, jenž se zajímá o historii Sudet,“ 
upřesňuje vedoucí oddělení strategic-
kého rozvoje města Lenka Krobotová 
a dodává, že místní radnice chce v opra-
vách opuštěných hrobek šumperských 
významných podnikatelských rodin 
v  dalších letech pokračovat. „Víme, že 
na  centrálním hřbitově je ve  špatném 
stavebně-technickém stavu takových 
hrobek třináct. Chceme připravit po-
třebné podklady, abychom každý rok 
mohli s  přispěním Česko-německého 
fondu budoucnosti jednu opravit,“ uza-
vírá Krobotová. -zk-

Hrobka stavitele Schwestky získá zpět někdejší krásu

Hrobka stavitele Schwestky v  posled-
ních desetiletích chátrala. 
 Foto: M. Paulová

Po očištění sochy dívky bylo nutné vy-
modelovat chybějící ruku. 
 Foto: T. Hořínek

   

       Cítíte se ohroženi 
povodní? 
Vyplňte formulář

Město Šumperk v  současné době 
zpracovává digitální povodňový 
plán, jehož součástí je i  vypraco-
vání povodňových plánů vlastníků 
nemovitostí. K získání potřebných 
dat je nutná součinnost s vlastníky 
ohrožených objektů. Majitelé ne-
movitostí, jež se cítí ohroženi po-
vodní, a to i v oblastech, kde zatím 
nebylo identifikováno povodňové 
ohrožení, a  kteří chtějí být včas 
informováni o  povodňové situaci, 
mohou vyplnit krátký formulář. 
Ten je k  dispozici na  podatelnách 
městských úřadoven na  náměstí 
Míru a  v  Jesenické ulici, v  infor-
mačním centru na  Hlavní třídě 
a  také na  webových stránkách 
města www.sumperk.cz. Vyplně-
né formuláře je třeba odevzdat 
na  zmíněných místech nejpozději 
do pátku 14. června. -red-

       Šumperský dětský 
sbor zapíše nové zpěváčky

Zápis zpěváčků 
do  přípravných 
oddělení Šumper-
ského dětského 
sboru proběhne 
ve středu 19. června od 14 do 17 ho-
din ve  velké zkušebně na  Komíně. 
Sbor přijímá děti od  pěti let s  chutí 
do zpívání a ty, které budou od letoš-
ního září žáky prvních a druhých tříd. 
Překážkou vůbec není, pokud dítě do-
sud zpívat neumí. Podmínky jsou jed-
noduché. Při zápisu dítě zazpívá jednu 
písničku, nejlépe lidovou. Bližší infor-
mace sdělí Martina Koukolová, tel. č. 
607 047 740, motyli@spk.cz.  -red-

       Na Krásném 
proběhne 
Šumperský triatlon

Třetí ročník Šumperského triatlonu 
pro děti, mládež a  dospělé napláno-
vali pořadatelé ze Šumperských pla-
veckých sportů na  neděli 16. června. 
Závody bude hostit areál autokempu 
na Krásném. Prezentace bude probíhat 
od 8.15 hodin a start první kategorie je 
naplánován na 10 hodin. Předem při-
hlášení budou mít výhodné startovné. 
Po d ro bn o s t i najdou zájemci 
na  www.plava- nisumperk.cz.   

V současné době pracuje stavební firma na opravě střechy a omítkách. 
 Foto: P. Kvapil

Stavitel Anton Schwestka 
(1845-1905)pocházel z  Klášter-
ce, kde postavil několik usedlostí, 
opravil kostel a vybudoval školu. 
V roce 1875 koupil v Šumperku 
v té době již zaniklé tzv. Wagne-
rovo bělidlo, v  němž provozo-
val zednicko-tesařskou živnost, 
a  do  města se přestěhoval. Jeho 
jméno je spojeno nejen s  budo-
váním temenického hřbitova, ale 
také se stavbou školy v Dolní Te-
menici a patrně i s dalšími reali-
zacemi ve městě. Schwestkův syn 
Anton, rovněž stavitel, je pak au-
torem přístavby vstupního traktu 
s bytem v biografu Saxinger, poz-
dějším kině Svět.

-red-
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Zpravodajství/Kulturní akce

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už třiadvacet let symbolem sbírky, kte-
rá veřejnost seznamuje s riziky zhoub-
ných nádorů a současně získává peníze 
na  pomoc onkologickým pacientům 
a  na  výzkum. Letošní Květinový den 
se 15. května zaměřil na rakovinu plic 
a na kouření, které je hlavní příčinou 
tohoto onemocnění. Navzdory nepříz-
nivému počasí vybrali jen v Šumperku 
dobrovolníci do  kasiček téměř deva-
desát šest a půl tisíce korun.

„Velmi mě potěšilo, že se lidé ne-
nechali odradit nevlídným počasím. 
V  Šumperku jsme prodali více než 
čtyři tisíce kytiček, k  nimž jsme při-
dávali letáček upozorňující na nebez-
pečí kouření. Mnozí si pak ze stánku 
na  „Točáku“ odnesli i  publikace za-
měřené na  rakovinu plic, odvykání 
kouření a  na  nebezpečí pasivního  
kouření,“ uvedla předsedkyně Ligy 
proti rakovině v Šumperku Jiřina Kout-
ná. Lidé si přitom mohli látkový kví-
tek léčivky koupit nejen ve zmíněném 
stánku, ale především u dobrovolníků 

v ulicích. Kromě studentek a studentů 
z místní „zdravky“ se do akce opět za-
pojily členky klubu Eva. Za 4100 kví- 
tků měsíčku lékařského s  vínovou 
stužkou utržili 96 491 korunu. Na cel-
kové sumě se výrazně podílela rovněž 
nemocnice, kde se zásluhou vedoucí 
sestry chirurgie Olgy Davidové a od-
dělení klinické onkologie vybralo 
15 307 korun. 

„Děkuji všem dárcům, kteří ochot-
ně přispívají na  dobrou věc. Poděko-
vání patří samozřejmě studentkám, 
studentům a  vedení zdravotnické 
školy, dobrovolnicím, dalším orga-
nizátorům a  zaměstnancům pošty, 
kteří nám výtěžek rychle spočítali,“ 
zdůraznila Koutná a dodala, že letošní 
sbírku zpestřilo vystoupení mažoretek 
ze školy ve Sluneční ulici. Vybrané pe-
níze půjdou nejen na prevenci vzniku 
rakoviny, ale také na činnost organiza-
cí pacientů a na výzkum v onkologické 
oblasti. Část výtěžku použije šumper-
ská Liga proti rakovině na rekondiční 
pobyty žen po operaci prsu.  -zk-

Že děti tráví čas u  počítačů, málo čtou a  po-
rozumění textu jde v  naší zemi od  desíti k  pěti? 
Možná… Místo lamentování ale existuje nejeden  
způsob, jak děti pro knížky nadchnout, žáci Hlu-
cháku se např. každoročně účastní celostátní sou-
těže Souboj čtenářů (viz www.rostemesknihou.cz).

Podobně jako loni - i  letos šesťáci v  obrovské 
konkurenci celkem sto dvaceti zúčastněných škol 
(!) postoupili z on-line kola do pražského finále.

Jak se jim 10. května dařilo? Soutěžili s  obrov-
ským nasazením, vědomosti o  knihách se sčítaly, 
tým přesně a výstižně odpovídal na  jednu otázku 
za druhou... A verdikt poroty? „Absolutními vítě-
zi se stávají děti ze ZŠ Šumperk - Hluchák vítězí!“  
Následovala radost, štěstí v očích, focení, přebírání 
diplomu a cen, telefonáty domů…

A to úplně nejvíc? Hrdost, že to dokázali, že ná-
ročná tříměsíční práce stála za to, že tým zmůže víc 
než jednotlivec a že fair play je cesta sice náročná, 
ale jediná správná. Že každý knižní příběh má moc 
provázet nás našimi skutečnými životy: někdy ro-
zesmát, jindy poučit, klást otázky nebo třeba nabí-
zet některé odpovědi, vždycky ale má co říct - a to 

naši „literární zlatokopové“ 😊 už dobře vědí!
 A. Havlíčková

Pradědovy letokruhy je nejen ná-
zev tradiční akce šumperského Klubu 
českých turistů, SVČ Doris, knihovny 
a  loučenského Old Time Jazzbandu. 
Jmenuje se tak i  sbírka poezie Miluše 
Anežky Šajnohové s  ilustracemi Ivo 
Netopila, kterou jsme na prvním roč-
níku této akce v roce 2010 na Paprsku 
přivítali. Koncert v horském prostředí, 
setkání s  milovníky poezie, turistiky 
a  fotografování poskytly účastníkům 
nezapomenutelný zážitek. Z  původně 
zamýšlené jednorázové akce se tak sta-
la vyhledávaná tradice.

Loni, kdy si KČT při-
pomenul 130 let od za-
ložení, se Pradědovy 
letokruhy konaly pří-
mo v  oblasti Pradědu. 
Letošní jubilejní desátý ročník se vrací 
na chatu Paprsek. Od 10 hodin zde bude 
přítomna pořadatelská služba, účast-
níci si budou moci prohlédnout výsta-
vu z  předchozích ročníků a  také získat 
výroční pamětní list, jenž připomene 
poezii M. A. Šajnohové i publikace, kte-
ré jsme v  rámci Letokruhů představili. 
Od 12 do 14 hodin pak proběhne ve sva-
tebním stanu koncert kapely Old Time 
Jazzband Loučná nad Desnou.

Zájemci se na  Paprsek mohou vy-
dat pěšky, na kole, případně autobusy, 
které budou vyjíždět v  9 hodin z  ná-
městí Republiky. Cena je 120 korun 
a  zahrnuje i  odpolední cestu zpět. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je 
třeba přihlásit se předem v  Knihovně  
T. G. Masaryka v ulici 28. října 1, tel. č. 
583 283 138. Z. Daňková, 

 předsedkyně KČT

Blíží se nejdelší dny v  roce a  s  nimi i  Šumperská 
nokturna, nabízející hudební zastavení při procház-
kách teplými večery před kopiemi da Vinciho fresek 
na Kostelním náměstí. Pořadatelé letos nabídnou tři 
dny podvečerního muzicírování.

V pondělí 17. června se představí Kytarový soubor 
z  místní „ZUŠky“ pod vedením Elišky Strachotové. 
Toto těleso se soustředí na hraní klasických a popu-
lárních skladeb zaranžovaných pro více kytar a  jiné 
nástroje. V orchestru se kromě klasických kytar obje-
vují i speciální strunné nástroje - akustická baskytara 
nebo sopránová kytara, ale také flétny nebo perkuse.

Druhý festivalový večer bude patřit pražskému ko-
mornímu mužskému seskupení s nezvyklým názvem 
aCámen v čele s Jakubem Gabrielem „Andělem“ Raj-
nochem. Toto vystoupení ve středu 19. června nepo-
chybně vybočí pro zvláštnosti repertoáru i provedení 
z řady klasických sborových koncertů.

O  závěrečnou tečku za  nokturny se postará šum-
perský folklorní pěvecký soubor Seniorky pod vede-
ním Miluše Brňákové. Koncerty začínají vždy o  půl 
deváté večerní a vstupné je dobrovolné. V. Rozehnal

O kvítky měsíčku lékařského byl opět zájem

Republikové zlato pro Hluchák!

Pradědovy letokruhy 
opět na Paprsku

Nokturna oživí 
Kostelní náměstí

    
 

       Losiny fest láká 
na bohatý program 

V  červenci ožije losinský zámek 
letním multižánrovým festivalem. 
V  rámci nového projektu Losiny 
fest se diváci mohou těšit napří-
klad na Roberta Křesťana a Druhou 
trávu, Miloše Knora, Igora Bareše,  
Antonii Talackovou, Veroniku Žil-
kovou a mnoho dalších účinkujících. 
Festival se koná 5., 6., 12. a 13. čer- 
vence. Vedle programu na  nádvoří 
zámku je připraveno také letní fil-
mové promítání v  Ruční papírně, 
které se uskuteční v  srpnu. Kom-
pletní program naleznete na  www.
losinyfest.cz. -red-

      Misionářka pohovoří 
o výuce afrických dětí 
k soběstačnosti

„Vždy je možné udělat ještě jeden 
krok správným směrem“ je název 
besedy, kterou v  sobotu 22. června 
pořádá šumperské společenství žen 
Aglow. Hostem bude misionářka 
Renata Rokůsková, která pracuje 
více než deset let v Keni a jež se po-
slední roky zaměřuje na praktickou 
výuku afrických dětí k  soběstač-
nosti. Stála tak u založení farmy při 
základní škole v Ndere, kde se děti 
během první sezony naučily pěsto-
vat kukuřici, fazole, rajčata, batáty 
a  řadu dalších plodin. Přednáška 
doplněná fotografiemi se uskuteční 
od 15 hodin v sále Bratrské jednoty 
baptistů ve  dvorním traktu v  ulici 
M. R. Štefánika 10. -red-

Navzdory nepříznivému počasí byl o sbírku velký zájem.  Foto: -pk-

V souboji čtenářů šesťáci z Hlucháku zlatě zářili. 
 Foto: -ah-
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Kamila Bandlerová, roz. Kernová (*4. 7. 1868 
Ledeč nad Sázavou, + 20. 10. 1942 Treblinka), 
Leo Bandler (*26. 3. 1889 Šumperk, + 28. 7. 1942 
Baranoviči), Hlavní tř. 2 

Kamila se do  Šumperka přistěhovala se svým 
manželem Eduardem Bandlerem v roce 1886. Za-
ložili zde úspěšnou firmu - prodejnu a velkoobchod 
s látkami. Narodilo se jim deset dětí, z nichž se do-
spělosti dožilo osm. Eduard zemřel v  roce 1913 
na  infarkt, takže celou tíži výchovy dětí a  vedení 
rodinné firmy měla na starosti Kamila Bandlerová. 
Obchod Bandlerových byl během Křišťálové noci 
napaden a vydrancován a paní Kamila byla nucena 
odstěhovat se do Prahy. 2. 7. 1942 nastoupila nejdří-
ve do transportu do Terezína a odtud do Treblinky, 
kde byla 20. 10. 1942 zavražděna.

Leo byl synem Kamily a  Eduarda Bandlero-
vých a spolu s bratrem Maxem přebral v roce 1930 
od  matky Kamily vedení úspěšné rodinné firmy. 
V roce 1938 byl nucen opustit s rodinou Šumperk 
a přestěhovat se do Olomouce, odkud se svou že-
nou nastoupil 8. 7. 1942 do transportu do Terezína 
a poté 28. 7. 1942 do tábora v Baranoviči na území 
dnešního Běloruska, kde byl téhož roku zavražděn.

Elsa Bodanská, roz. Baderová (*6. 11. 1888, 
+ 15. 12. 1943 Osvětim), Emil Bodanský (*2. 3. 
1875, + 2. 11. 1943 Terezín), Hlavní tř. 11

Elsa se narodila v Pohořelicích u Brna, provdala 
se za Emila Bodanského, jenž se do Šumperka při-
stěhoval z  Polné. V  domě na  Hlavní tř. 11 si ote-
vřel lékařskou praxi a spolupracoval také se zdejší 
proslulou plicní léčebnou. Měli spolu dceru Lydii 
a syna Arnošta, kteří včas odešli do Anglie. Elsa zů-
stala v Šumperku s manželem, který nechtěl opustit 
své pacienty. Po příchodu Němců do Sudet v roce 
1938 zde museli manželé Bodanští zanechat dům 
a  vybavenou ordinaci a  odstěhovat se k  příbuz-
ným do  Prostějova, odkud 26. 6. 1942 nastoupili 
do transportu do Terezína. Odtud byla Elsa odveze-
na do Osvětimi, kde byla 15. 12. 1943 zavražděna. 
Emil Bodanský podlehl 2. 11. 1943 v Terezíně vysí-
lení a tuberkulóze.

Informace/Zpravodajství

    
 

      Ředitelé škol 
diskutovali 
s ministrem v Senátu

Ve spolupráci s místostarostkou Šumperka Irenou 
Jonovou uspořádal Senát Parlamentu ČR kulatý 
stůl na téma Dlouhodobý záměr vzdělávání a roz-
voj vzdělávací soustavy z pohledu základních škol. 
Ve  středu 15. května se debaty zúčastnili ředitelé 
škol ze Šumperska a  další významní hosté, mezi 
kterými nechyběli například ministr školství Ro-
bert Plaga nebo místopředseda Senátu Jiří Růžička. 
„Potěšil mě aktivní zájem ředitelů o diskutovanou 
problematiku a jejich chuť dozvědět se něco nové-
ho. Bylo to jedinečné setkání, jsem rád, že zrovna 
náš region se v Senátu v pedagogické oblasti takto 
aktivně angažoval,“ zdůraznil senátor Mirek Adá-
mek, jenž nad akcí převzal záštitu.
Mezi témata kulatého stolu patřilo navýšení digi-
tální gramotnosti pedagogů i žáků, motivace uči-
telů či pomoc učitelům ve  využívání široké škály 
metod a forem výuky ze strany ředitele školy. Mini-
str Plaga hovořil o tom, že řízení škol se musí vrá-
tit na místa, která jsou blíž školám a že metodická 
pomoc ze strany odborníků je to, co školám chybí.
„Reakce ředitelů škol byly velmi pozitivní, shod-
li se, že získali nejen nové informace ke své řídící 
práci, ale především novou energii a chuť v tak ná-
ročné a  všestranné činnosti, jako je vedení školy, 
pokračovat,“ uvedla šumperská místostarostka 
Irena Jonová a  dodala, že během kulatého stolu 
mimo jiné zaznělo, že vzdělání je to největší bohat-
ství naší země, ale proces učení je zcela jiný, než byl 
před třiceti roky. „Žák má sám objevovat, zkoušet 
a učit se spolupracovat s ostatními, ne být přemoti-
vován a soutěžit,“ uzavřela Jonová.  -red-

      Discgolf naučí 
hráči české reprezentace 

Nejlepší republikoví hráči, členové české discgol-
fové reprezentace, zavítají v letošním roce na sedm 
discgolfových hřišť po  celé republice, aby předali 
své zkušenosti začínajícím a méně zkušeným hrá-
čům či lidem, které tento sport zatím úplně neoslo-
vil. Ve čtvrtek 27. června se zastaví i v Šumperku. 
Na místním hřišti budou od 17 do 19 hodin tento 
sport zdarma „vyučovat“ aktuální mistr Evropy 
Bohdan Bílek spolu s Eliškou Bártkovou, Františ-
kou Trenze a Martinem Štípkem.
„Cílem je představit discgolf dalším lidem, rádi po-
můžeme každému discgolfistovi, který se chce zlep-
šovat,“ říká kapitán reprezentace Kryštof Novák. 
Na akademii, během níž budou k zapůjčení disky, 
jsou tak podle něj vítáni hráči všech výkonnost-
ních úrovní, ale i  úplní nováčci. „Témata přizpů-
sobíme zájmu a složení účastníků. Po představení 
reprezentantů a  rozcvičce proběhne výuka kon-
krétního typu hodu a na závěr soutěž o discgolfové 
disky z limitované edice České asociace discgolfu,“ 
láká na plánované setkání se zájemci trenér repre-
zentace a  do-
dává, že sraz je 
u hlavní mapy 
discgolfového 
hřiště na konci 
Reissovy ulice. 
 -red-

Šumperská oblastní odbočka Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR pořádá koncert 
klavíristky Ráchel Skleničkové, absolventky pražské 
Deylovy konzervatoře a  studentky HAMU, jež na-
příklad vystoupila jako host s  Pražskou filharmonií 

pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera. Koncert 
proběhne v  rámci pětadvacátého ročníku festivalu 
DUN - Dny umění nevidomých na Moravě ve středu  
12. června od  páté odpolední v  klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie a vstupné je dobrovolné. -red-

   Pokr. ze str. 2
„Na naší cestě poznávání židovské hudby a kultury 

jsme se potkali s loštickým sdružením Respekt a tole-
rance, díky němuž jsme poznali, jak neodmyslitelně 
patří k  historii našeho města a  jeho okolí židovská 
kultura. Během loňského setkání po koncertu ve stu-
dovně loštické synagogy nás napadlo, že bychom 
mohli po  osmnácti letech našeho zpívání na  šum-
perské oběti holocaustu nějak upozornit,“ uvedla 
slavnostní setkání u  příležitosti „uvítání“ Kamenů 
zmizelých v Šumperku, jež se odehrálo v prostorách 
informačního centra, Hana Havlíčková ze souboru 
Avonotaj. Soubor se tak podle jejích slov s nadšením 
připojil k  projektu Stolpersteine neboli „kameny, 
o které je třeba klopýtnout“ a věnoval výtěžek ze šum-
perského prosincového adventního koncertu ve výši 
7627 korun právě na zakoupení prvních čtyř Kamenů 
zmizelých. Jména obětí přitom vylosovali návštěvní-
ci koncertu. „Při přípravě celého projektu nám vyšlo 
velmi vstříc sdružení Respekt a tolerance, jež se v mi-
nulosti spolu s Gerhardem Wanitschekem zasloužilo 
o zmapování osudů šumperských Židů. Poskytlo nám 
historické podklady a  pomohlo zařídit výrobu des-
tiček. Patří mu poděkování, stejně jako městu, které 
zařídilo vlastní uložení,“ dodala Havlíčková a prozra-
dila, že v projektu chce Avonotaj pokračovat.

„Projekt Stolpersteine vznikl v roce 1992 v Němec-
ku, odkud se rozšířil do  dalších evropských zemí. 
U nás se do něj dosud zapojilo čtyřicet měst a obcí, 
mezi nimi v roce 2017 i Loštice,“ doplnil Hanu Ha-
vlíčkovou předseda loštického sdružení Luděk Štipl. 
Uvítání kamenů v Šumperku je podle něj jedním 
z mnoha výstupů dokumentace židovské historie, 
kterou zahájil amatérský historik, badatel, sběratel 
a  mecenáš Gerhard Wanitschek, vikýřovický ro-
dák, jenž se po Sametové revoluci pravidelně vra-

cel z německého Hardheimu na Šumpersko. 
„Gerhard, se kterým jsme úzce spolupracovali 

od roku 2010, shromáždil úctyhodné množství velmi 
kvalitních informací, vzpomínek, fotografií a  dení-
ků. Mimo jiné o osmdesáti pěti obětech holocaustu 
ze Šumperka, o nichž předtím nikdo nevěděl, jako-
by neexistovaly. Společně jsme pak vypátrali dalších 
pětatřicet, takže jsme vlastně vrátili sto patnácti 
obětem jejich jméno,“ podotkl Štipl a připomněl, že 
v  roce 2013 vyšel sborník nazvaný Ti, kterým bylo 
vráceno jméno, nebudou zapomenuti s  podtitulem 
Šumperské židovské vypovídání. 

Dalším výstupem pak byla výstava Obyčejní lidé 
v neobyčejných časech, která od roku 2013 praktic-
ky bez ustání putuje především v Olomouckém kraji 
po  školách a  dalších vzdělávacích institucích a  jež 
byla právě v květnu u příležitosti uložení tzv. Kame-
nů zmizelých k vidění právě v  informačním centru. 
Z něj se po slavnostním setkání v pondělí 27. května, 
spojeném s  krátkým vystoupením Avonotaje, vyda-
li přítomní na  Hlavní třídu, kde před domy číslo 2  
a 11 první čtyři stolpersteiny uvítali.  -zk-

Nevidomá klavíristka zahraje v klášterním kostele

Oběti holocaustu připomínají Kameny zmizelých

Kostky s mosazným povrchem mohou lidé prochá-
zející Hlavní třídou spatřit před domy číslo 2 a 11.                           
  Foto: -pk-
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

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

7. 6. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
11. 6. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
12. 6. od 17 hod. v klášterním kostele  Koncert Ráchel Skleničkové  V rámci 
  Dnů umění nevidomých na Moravě
13. 6. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - „knoflíkové tvoření“
17. 6. od 14 hod. v kavárně Pikola   Setkání členů v kavárně Pikola 

Sraz ve 13.40 hod. před budovou SONS, 
nutné přihlásit se do 13. 6.!

18. 6. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti
20. 6. od 9.30 hod. v „K“   Klub vaření - rychlá, ale zdravá jídla 
  Nutné přihlásit se!
21. 6. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
24. 6. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s Miroslavem Kobzou, 
  redaktorem Českého rozhlasu 
  Nutné přihlásit se!
25. 6. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz ve 13.50 hod. před Majákem
27. 6. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk

Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1. „KC“ dále nabízí klub 
seniorů v DD. Více na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní centrum Armády spásy

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  Možnost požádat o Modlitby za umí-
rající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291. 

Potýkáte se s duševními problémy? Potřebujete informace k této problematice? 
Obraťte se na VIDA centrum, poradenské centrum pro oblast duševního zdraví 
a nemoci, které nabízí: Informace o zdravotních a sociálních službách v regionu
(poskytujeme poradenství zejména v oblastech - možnosti zdravotní péče, oblast 
bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informace 
týkající se systému sociálního zabezpečení) * Možnost mluvit s lidmi s vlastní zku-
šeností s duševním onemocněním * Poradenství formou „občan občanovi“
Služba je poskytována diskrétně, nezávisle, nestranně a bezplatně!
Bližší informace: R. Poch, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.

Charita Šumperk

VIDA centrum

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
Pro rodiče na  RD a  jejich děti, lektorka  
P. Kočí, tel. č. 608 883 111

Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“  Předčítání z knih, vzájemné sdílení, 
  lektorka P. Kočí, tel. č. 608 883 111
Každý druhý čtvrtek od 10 hod.   Modlitby matek 
  Kontakt - P. Čermáková, tel. č. 734 265 356
23. 6. od 16 hod. ve „FS“   Pohádka O Sněhurce  V rámci poutě 

farnosti, na farním hřišti, hrají maminky 
s dětmi

Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu

Zubní pohotovost je na Šumpersku sloužena o víkendech a svátcích 
od 8 do 11.30 hodin. Informace o sloužícím lékaři a ordinaci lze získat 

na tel. č. 585 544 444 nebo na www.dent.cz.

Pokud přecházíte světelnou křižovatku „na  zelenou“ a  během přecházení se 
rozsvítí červená, nevracejte se zpět na chodník. Křižovatku můžete v klidu přejít, 
neboť její řadič je nastaven tak, aby bylo možné vozovku bezpečně přejít. Rozsví-
cení červené znamená, že již další chodci do křižovatky nesmějí vstupovat. 

Na křižovatce řízené signály s plnými kruhovými světly je zelený signál pro vo-
zidla rozsvícen v přímém směru. Na tomto přímém směru svítí v tuto dobu pro 
chodce signál červená a na ostatních dvou kolmých ramenech křižovatky je pro 
vozidla signál červená a  pro chodce zelená. Řidiči, kteří křižovatkou projíždějí 
přímo (to je největší počet vozidel), nejsou v kolizi s  jinými účastníky provozu. 
Řidiči, kteří v křižovatce odbočují, musejí podle obecné úpravy dle pravidel sil-
ničního provozu dát přednost přecházejícím chodcům a protijedoucím vozidlům 
při odbočování vlevo. 

Řadič křižovatky je nastaven tak, že pokud je v hlavním směru zapnut signál 
zelená pro chodce, musí následovat po ukončení doby na přecházení ještě bez-
pečnostní prodleva přibližně pět sekund, než dojde na tomto rameni křižovatky 
k rozsvícení signálu zelená pro vozidla.

Chodec může do vozovky vstoupit, pokud na příslušném semaforu svítí signál 
zelená. Přecházení vozovky může dokončit, i když se signál změní na červenou, 
doba je nastavena tak, aby bylo možno bezpečně vozovku přejít. Rozsvícení červe-
né znamená, že již další chodci nesmějí do vozovky vstupovat, ale musejí si počkat 
na další interval zelené.  R. Novotný, vedoucí odboru dopravy

Upozornění pro chodce 
na světelných křižovatkách 
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Obec Brníčko a místní 
organizační složky s podporou 

regionálních sponzorů 
a Olomouckého kraje zvou na

XI. středověké 
odpoledne 

na hradě Brníčko
v pátek 5.7. 2019 

od 13.30 hodin
Čeká vás bohatý program 

a občerstvení.
Vstupné 100 Kč, 

děti do 15 let zdarma

JSME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ RESORT V ČR

SENIOR ÚČETNÍ I ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
ÚDRŽBÁŘ I ELEKTRIKÁŘ I IT PROGRAMÁTOR
OBSLUHA INFOCENTRA I INSTRUKTOR LŠ/LP

KUCHAŘ I CUKRÁŘ I ČÍŠNÍK I OBSLUHA HORSKÉ CHATY

 jobs@dolnimorava.cz I 734 173 728
www.dolnimorava.cz

HLEDÁME TEBE!

POSTARÁME SE O TEBE

JSME TU PRO TEBE

UBYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVEK 
NA DOPRAVU

JISTOTA, 
STABILITA

PŘÁTELÉ, 
ZÁBAVA

BENEFITY

Přední evropský výrobce vláknocementové střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

ZÁMEČNÍK
ELEKTRIKÁŘ
TOPIČ
PRACOVNÍK EXPEDICE
MZDOVÁ ÚČETNÍ, PERSONALISTKA
SPECIALISTA IT PODPORY

NABÍZÍME VÁM:
  stabilní zázemí u zaměstnavatele 

s dlouholetou tradicí
  5 týdnů dovolené
  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % 

tarifní mzdy
  odměny při pracovních a životních jubileích
  příspěvek na životní připojištění

  příspěvek na cafeterii
  příspěvky na rekreace, masáže, sportovní 

aktivity aj.
  příspěvky na závodní stravu/ stravenky
  plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
  zvýhodněné mobilní tarify
  bezplatné nápoje

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364
Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

Cembrit a.s.
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz
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Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz

352 Kč
INTERNET +

již od
TELEVIZE

zpravodaj_052019_barva.indd   1 29.05.19   11:59
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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

MáMe volná Místa
pro brigádníky na léto

ChCeš praCovat
a je ti víC než 18?
přijď si vydělat k nám do nepřetržitého provozu
2 dny 6:00 - 18:00, 2 dny 18:00 - 6:00 a 4 dny volno

Zavolej na číslo

800 777 000

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 

Golf Variant

www.maratonedition.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz Volkswagen Golf Variant Maraton Edition 1.0 TSI 85kW v ceně 552 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 552 900 Kč, splátka předem 165 870 Kč (30 %), výše úvěru 
387 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 474 919 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 577 939 Kč, RPSN vč. pojištění 13,225 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 165 870 Kč, měsíční splátka úvěru 5 151 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 868 Kč, úroková sazba p. a. 6,19 %. Volkswagen Pojištění TOP obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), pojištění GAP a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby 
podnikající nebo právnické osoby. Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,1−7,2 l/100 km, 108−164 g/km. Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii 
Comfortline. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Golf Variant
Již za 6 900 Kč
měsíčně a s výbavou 
v hodnotě 

83 400 Kč navíc.

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92  Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.czVěci, které umíme



Azylové domy 

Posláním služby je poskytnout přechodné ubytování (zpravidla nepřesahující dobu jednoho roku) a individuální sociální 
podporu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je podporovat uživatele v aktivitě 
při zlepšování jeho nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohl začleňovat do společnosti, 
směřující k jeho úplné samostatnosti.
•	 Armáda spásy, Vikýřovická 1495, Šumperk

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 583 224 634; tomas_prochazka@armadaspasy.cz
Pobytová služba pro muže a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou schodiště, ne-
potřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.) a  jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své 
nepříznivé sociální situace.

•	 PONTIS Šumperk, Gagarinova 5, Šumperk 
www.pontis.cz, 583 550 230, sluzebna@pontis.cz 
Pobytová služba „Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni“ pro těhotné ženy v posledním trimestru, osamělé rodiče, pří-
padně zákonné zástupce, s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, jež mají ve své péči.  

Centra denních služeb

Posláním služby je podporovat rozvoj nových a udržování osvojených rozumových schopností, motorických a komu-
nikačních dovedností a vedení ke smysluplnému trávení volného času osob, které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílem služby je připravovat tyto osoby na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.
•	 Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

Šumavská 11, Šumperk
http://csspomnenka.cz/; 732 876 022; l.ruta@csspomnenka.cz
Ambulantní služba pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením ve věku 18–64 let (zájem-
ce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do zařízení věk 40 let).

Chráněné bydlení

Posláním služby je poskytovat bydlení a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního posti-
žení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
a které již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí (doma). Cílem služby je podpora a pomoc při udržení nebo zlep-
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Vážení spoluobčané,
v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb vám předkládáme přehled sociálních služeb registrovaných 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přehled zahrnuje nejen služby, které 
působí přímo ve městě Šumperku, ale také služby se sídlem mimo město, jež mohou občané našeho města využít.
Sociální služby jsou služby zajišťující pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou poskyto-
vány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby se poskytují jako služby poby-
tové, ambulantní nebo terénní.
•	 Pobytová forma – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
•	 Ambulantní forma – služby, za nimiž osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních 

služeb s tím, že součástí služby není ubytování.
•	 Terénní forma – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (doma).
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města Šumperka www.sumperk.cz v sekcích Občan > Ko-
munitní plánování sociálních služeb > Elektronický katalog sociálních a návazných služeb, popř. se můžete se žádostí 
o pomoc obrátit osobně nebo telefonicky na pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, oddělení sociální pomoci, 
Lautnerova 1, Šumperk.
 Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk
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šení stávajících schopností a dovedností v péči o sebe sama, při udržení a rozvíjení soběstačnosti pomocí pravidelných 
aktivit.
•	 Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

Šumavská 11, Šumperk
http://csspomnenka.cz/; 732 876 022; chranene-bydleni.pomnenka@csspomnenka.cz 
Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, porucha-
mi autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí ve věku 18–64 let (zájemce o službu 
nesmí přesáhnout v době nástupu do zařízení věk 40 let).

•	 Sociální služby pro seniory Šumperk, Lázeňská 359, Bludov; Nové Losiny 119; Vančurova 37, Šumperk
www.socsluzby.cz; 778 705 674; gedusova@socsluzby.cz
Pobytová služba pro osoby starší 50 let se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemoc-
něním.

•	 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Revoluční 55, Šumperk
www.vincentinum.cz; 581 580 033; reditel@vincentinum.cz 
Pobytová služba pro osoby ve  věku 18–64 let s  mentálním a  kombinovaným postižením. Předpokladem k  přijetí 
do služby je schopnost zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost.

Denní stacionáře

Posláním služby je poskytovat denní podporu osobám, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou 
nebo nechtějí být samy doma a potřebují dohled a péči druhé osoby, a to zejména v důsledku vyššího věku nebo zhorše-
ného zdravotního stavu. Cílem služby je pomoci rodinám s péčí o jejich blízké, a prodloužit tak setrvání v jejich domácím 
prostředí. Služba nabízí individuální a skupinové aktivizační programy a společnost mezi vrstevníky.
•	 PONTIS Šumperk, Bohdíkovská 24, Šumperk

www.pontis.cz; 608 733 247; pospisilova.petra@pontis.cz
Ambulantní služba pro osoby starší 50 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu 
a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (doma).

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je umožnit dospělým osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení vyžadu-
jícího pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí přizpůsobeném 
jejich potřebám.
•	 Domov Paprsek Olšany, Olšany 105

www.domovolsany.cz; 583 247 212; klimesova@domovolsany.cz
Pobytová služba pro muže ve věku 18–64 let s vrozeným mentálním postižením, popř. s přidruženými tělesnými či 
smyslovými vadami.

•	 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Masarykovo nám. 10, Šumperk
www.vincentinum.cz; 581 580 033; reditel@vincentinum.cz 
Pobytová služba pro osoby ve věku 19–64 let s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností.

Domovy pro seniory

Posláním služby je zajistit celoroční péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je zachování a rozvoj schopností a samostatnosti, podpora 
udržení stávajících dovedností uživatelů služby v péči o sebe sama, podpora sociálního začleňování, aktivního trávení vol-
ného času a umožnit v co největší míře zapojení do běžného života.
•	 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Sobotín 127, Sobotín 68

www.diakoniecce-sobotin.cz; 583 284 603; domov.pro.seniory@diakoniecce-sobotin.cz
Pobytová služba pro seniory starší 60 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka a nemohou již dále žít 
ve svém domácím prostředí.

•	 Domov Štíty-Jedlí, Na Pilníku 222, Štíty
http://stity.domovstityjedli.cz/; 583 455 660; info@domovstityjedli.cz 
Pobytová služba pro seniory starší 60 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu a potře-
bují pravidelnou pomoc jiné osoby.
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•	 Sociální služby Libina, Libina 540
www.ddlibina.cz; 731 569 514; reditel@ddlibina.cz
Pobytová služba pro osoby s chronickým onemocněním a seniory starší 60 let se sníženou soběstačností vyžadující 
pomoc jiné fyzické osoby.

•	 Sociální služby pro seniory Šumperk, U sanatoria 25, Šumperk
www.socsluzby.cz; 583 215 518; gargulakova@socsluzby.cz
Pobytová služba pro seniory starší 60 let, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a jež v důsledku svého věku 
mají sníženou soběstačnost.

Domovy se zvláštním režimem

Posláním služby je umožnit prožít důstojný život osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického du-
ševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatní-
mi typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc a péči jiného člověka a které nemohou žít ve svém domácím prostředí. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob.
•	 Armáda spásy, Vikýřovická 3313, Šumperk

http://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/;
737 215 408; alena_krejci@czh.salvationarmy.org
Pobytová služba „Domov Přístav“ pro osoby bez domova starší 26 let, mobilní i imobilní, jež se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci, se zhoršenou soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem z důvodu chronického duševního 
onemocnění, závislosti na návykových látkách, alkoholové, drogové či jiného typu demence, a současně potřebují 
podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče. 

•	 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Petrov nad Desnou 203, Sobotín 147
www.diakoniecce-sobotin.cz; 583 284 605; domov.se.zvlastnim.rezimem@diakoniecce-sobotin.cz
Pobytová služba pro osoby starší 60 let s projevy demence, změnami v poznávacích a rozumových schopnostech, kte-
ré se neorientují v jim známém prostředí a nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohly samy sebe 
vážně ohrozit na zdraví nebo životě.

•	 Domov Štíty-Jedlí, Jedlí 149
http://jedli.domovstityjedli.cz/; 583 480 055; info@domovstityjedli.cz 
Pobytová služba pro osoby starší 50 let, jež jsou postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít běžným způ-
sobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

•	 Sociální služby Libina, Libina 540
www.ddlibina.cz; 731 569 514; reditel@ddlibina.cz
Pobytová služba pro osoby starší 50 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocně-
ní, tj. osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí.

•	 Sociální služby pro seniory Šumperk, U sanatoria 25, Šumperk
www.socsluzby.cz; 583 215 518; cechova@socsluzby.cz 
Pobytová služba pro osoby starší 50 let s chronickým duševním onemocněním, stařeckou demencí a ostatními typy 
demence, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.   

Intervenční centra

Posláním služby je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným pro-
následováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité 
životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního 
poradenství.
•	 Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, Šumperk 

http://ssp-ol.cz/intervencni-centra/; 583 213 141; ppr.sumperk@ssp-ol.cz 
Ambulantní a terénní služba pro oběti domácího násilí ve věku od 16 let. Služba je určena osobám ohroženým násil-
ným chováním osoby vykázané Policií České republiky, osobám ohroženým domácím násilím, které požádaly o pomoc 
intervenční centrum – nízkoprahoví uživatelé, osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých 
partnerů, blízkých osob apod.

Kontaktní centra

Posláním služby je vést klienty k ochraně vlastního zdraví, a tím i k ochraně veřejnosti před negativními dopady užívání 
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drog. Cílem služby je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní a sociální a snížení riziko-
vého chování klienta a minimalizace jeho zdravotních a sociálních komplikací spojených s užíváním návykových látek.
•	 PONTIS Šumperk, Temenická 1, Šumperk

www.pontis.cz; 774 716 020; k-centrum@pontis.cz
Ambulantní služba „K-centrum Krédo“ je určena osobám s projevy návykového chování, jež se ocitly v tíživé životní 
situaci, a jejich blízkým. Věkové rozpětí cílové skupiny je 15–64 let.  

Krizová pomoc 

Posláním služby je poskytnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi prostřednictvím 
nabídky krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi. 
•	 PONTIS Šumperk, Gagarinova 5, Šumperk 

www.pontis.cz, 583 550 230, sluzebna@pontis.cz
Pobytová služba pro ženy nebo osamělé rodiče, s maximálním počtem čtyř dětí, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví či 
života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou situaci vlastními silami (např. fyzické nebo psychické týrání, 
hádky, rodinné nebo manželské konflikty, náhlá ztráta bydlení, rozvod, nečekané životní situace aj.).

Nízkoprahová denní centra

Posláním služby je umožnit osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, trávit 
čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství jsou uživatelé motivováni a podporováni 
k využití návazných služeb a ke snížení dopadů rizikového způsobu života. Cílem služby je nabídka podpory k posílení 
dovedností a schopností uživatelů tak, aby se snažili řešit svou nepříznivou sociální situaci.
•	 Armáda spásy, Jesenická 2, Šumperk

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/;
581 881 731; tomas_prochazka@armadaspasy.cz
Ambulantní služba pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let.

Nízkoprahová zařízení pro děti  a mládež 

Posláním služby je poskytnout dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci informace, podporu a odbornou pomoc 
a zajistit bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Cílem služby je pozitivní změna v životě klienta a zlep-
šení sociální situace (sociální začlenění dětí a mladých lidí do vrstevnické skupiny i do společnosti).
•	 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk 

www.pontis.cz; 583 550 237; rachot@pontis.cz 
Ambulantní služba „Nízkoprahový klub pro děti a  mládež RACHOT“ je určena dětem a  mládeži ve  věku  
8–20 let, jež zažívají nebo mohou v budoucnu zažít komplikované tíživé životní události, konflikty s okolím, s pravidly 
a zákony nebo negativní zkušenosti a rizikové chování (šikana, užívání návykových látek, předčasné či rizikové se- 
xuální zkušenosti a chování).

Noclehárny

Posláním služby je předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova poskytnutím bezpečného přespá-
ní, zajištěním podmínek pro hygienu a výdejem jednoduché stravy (polévka s chlebem).
•	 Armáda spásy, Vikýřovická 1495, Šumperk

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 583 224 634; tomas_prochazka@armadaspasy.cz
Ambulantní služba pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení a jsou fyzicky soběstační.

Odlehčovací služby

Posláním služby je poskytnout potřebnou pomoc a podporu osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí (doma). 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím nebo terapeutické činnosti. Cílem služby tak je umožnit pečující fyzické osobě 
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nezbytný odpočinek, účastnit se běžného společenského života, ale také si vyřídit osobní záležitosti.
•	 Centrum sociálních služeb Pomněnka, Šumavská 11, Šumperk

http://csspomnenka.cz/; 608 530 586; odlehcovacisluzba.pomnenka@csspomnenka.cz
Pobytová služba na  dobu max. 3 týdnů pro osoby s  mentálním či kombinovaným postižením ve  věku  
3–64 let, které po dobu nepřítomnosti jejich pečujících osob nemohou zůstat samy ve svém přirozeném prostředí.

•	 Dětský klíč Šumperk, Kozinova 5, Šumperk 
www.detskyklic.cz; 583 550 118; DKmaruzkova@seznam.cz
Pobytová, ambulantní a terénní služba pro osoby s kombinovaným nebo mentálním postižením, zejména osoby s po-
ruchou autistického spektra (PAS) ve věku 3–64 let.

•	 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Petrov nad Desnou 203
www.diakoniecce-sobotin.cz; 583 284 605; odlehcovaci.sluzba@diakoniecce-sobotin.cz
Pobytová a ambulantní služba pro osoby s projevy demence, starší 50 let, o něž běžně pečuje jejich blízká osoba 
v domácím prostředí. U pobytové služby je délka jednoho pobytu max. 3 měsíce.

•	 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk
www.pontis.cz; 777 911 120; bartosova.eva@pontis.cz 
Pobytová služba na dobu max. 3 měsíců pro osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost, a které žijí ve své 
vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně celodenně pečují.

Osobní asistence

Posláním služby je pomoc osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopny v něm plnohodnotně žít. Cílem 
služby je pomoc uživateli v oblastech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby, jež zahrnují hygienu, sebeobsluhu, chod 
domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv člověka. 
•	 Dětský klíč Šumperk, Kozinova 5, Šumperk 

www.detskyklic.cz; 583 550 118; DKmaruzkova@seznam.cz
Terénní služba pro osoby s kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra ve věku 3–64 let.

•	 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Sobotín 68
www.diakoniecce-sobotin.cz; 703 493 956; osobni.asistence@diakoniecce-sobotin.cz 
Terénní služba pro osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo tělesného postižení.

•	 Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk
www.sumperk.charita.cz; 583 216 747; vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz
Terénní služba pro osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením (osoby s poruchou autistického 
spektra), s mentálním postižením, s tělesným postižením (zrakovým, sluchovým a zdravotním postižením) a seniory.

Pečovatelská služba

Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem 
služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo 
alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovit nebo zachovat původní životní styl, a umožnit jim tak zůstat 
co nejdéle ve svém domácím prostředí. 
•	 Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk

www.sumperk.charita.cz; 583 216 747; vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz
Terénní služba pro seniory, osoby se zdravotním postižením (chronickým onemocněním, kombinovaným postižením, 
mentálním postižením, tělesným postižením) a pro rodiny s dětmi – rodiny s trojčaty a vícerčaty (služba je poskytová-
na do 4 let věku dětí).

•	 PONTIS Šumperk, Bohdíkovská 24, Šumperk
www.pontis.cz; 606 756 700; skala.jiri@pontis.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení.

•	 Sociální služby pro seniory Šumperk, Kozinova 4, Šumperk
www.socsluzby.cz; 778 705 674; pokorna@socsluzby.cz 
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Terénní služba pro osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny, kde se narodily sou-
časně 3 a více dětí.

Podpora samostatného bydlení

Posláním služby je poskytovat podporu v samostatném bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdra-
votního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic-
ké osoby. Cílem služby je udržovat a rozvíjet soběstačnost uživatelů při péči o vlastní osobu a domácnost a jejich sociální 
dovednosti, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování.
•	 Centrum sociálních služeb Pomněnka, Šumavská 11, Šumperk

http://csspomnenka.cz/; 583 250 246 (od 15 hod.); podporovanebydleni.pomnenka@csspomnenka.cz
Terénní služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18–64 let (zájemce o službu nesmí pře-
sáhnout v době nástupu do zařízení 40 let).

Raná péče

Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc rodině s dítětem, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohro-
žen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, tak aby rodina zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým 
dítětem a mohla žít běžným způsobem života. Cílem služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifické potřeby od narození dítěte nebo zjištění postižení či ohrožení vývoje do 7 let věku.
•	 Centrum pro dětský sluch Tamtam – Raná péče pro Moravu a Slezsko, Jungmannova 25, Olomouc

www.detskysluch.cz; 739 642 677; ranapecemorava@detskysluch.cz 
Ambulantní a terénní služba pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. 

•	 Jdeme Autistům Naproti, Žilinská 198/26a, Olomouc
http://www.jan-olomouc.cz; 608 366 835; jan.olomouc@gmail.com
Ambulantní a terénní služba pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra.

•	 Středisko rané péče SPRP Olomouc, 
– Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, U bo-

tanické zahrady 828/4, Olomouc 
www.ranapece.cz; 774 734 035; olomouc2@ranapece.cz 

– Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, Střední novosad-
ská 52, Olomouc
www.ranapece.cz; 585 222 921, 775 583 359; olomouc@ranapece.cz

Terénní služba pro rodiny s dětmi se zrakovým, duálním a kombinovaným postižením a rodiny s dětmi s tělesným, 
mentálním a kombinovaným postižením (včetně dětí s poruchou autistického spektra).  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Posláním služby je poskytovat pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli 
dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav nejsou 
rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují vývoj dětí. Cílem služby je stabilizace rodiny, jež 
se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte.
•	 SOS dětské vesničky, SOS Kompas Zábřeh, Masarykovo nám. 23/22, Zábřeh

https://www.sos-vesnicky.cz/; 797 972 248; sona.kolarova@sos-vesnicky.cz 
Ambulantní a terénní služba pro rodiny s dítětem/dětmi nebo osoby pečující alespoň o jedno dítě, případně více dětí. 
Jedná se o rodiny s dětmi do 26 let věku.

•	 Společně-Jekhetane, Hlavní třída 13/3, Šumperk
http://jekhetane.cz/; 725 011 552; rodina.sumperk@jekhetane.cz 
Ambulantní a terénní služba pro nastávající rodiče nebo rodiny s dětmi/dítětem ve věku 0–15 let.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je podpora důstojného a plnohodnotného života osob v důchodovém věku nebo osob se zdravotním po-
stižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem služby je prostřednictvím nácviku každodenních činností pro-
dloužit aktivní a nezávislý život těchto osob a předcházet jejich sociálnímu vyloučení či je zapojit do života společnosti.

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodaj 11 2019.indd   11 29.5.2019   6:29:56



•	 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk
www.pontis.cz; 777 716 030; brezinova.bohdana@pontis.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 60 let, seniory po cévní mozkové příhodě a seniory s tělesným postižením.

•	 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Šumperk, 8. května 22, Šumperk 
www.sons.cz/sumperk; 583 217 105, 736 671 585; sumperk-odbocka@sons.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby se zrakovým postižením starší 16 let, jež mají specifické problémy z důvodu 
poškození zraku a v důsledku tohoto postižení se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

•	 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Gen. Svobody 68, Šumperk
www.snncr.cz; 603 715 172; mojmir.janku@tiscali.cz 
Terénní služba pro osoby se sluchovým postižením.

•	 TyfloCentrum Olomouc, 8. května 22, Šumperk
www.tyflocentrum-ol.cz; 730 870 769; sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodů postižení 
zraku. Služba zahrnuje kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo se zvětšovacím programem, 
vzdělávací a volnočasové aktivity.

Sociální poradenství

Posláním služby je poskytovat bezplatné, nestranné a diskrétní rady či informace lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé 
životní situaci tak, aby si uměli pomoci sami, aby byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá 
práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.
•	 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk

www.pontis.cz; 583 550 234, 583 211 766, 777 716 031; manek.jiri@pontis.cz
Ambulantní služba pro dospělé osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením a seniory – pora-
denství v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, problematiky týkající se financí a dluhů a obětem 
podvodného jednání. V rámci služby je nabízeno zapůjčení kompenzačních pomůcek.

•	 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 8. května 22, Šumperk. 
https://www.sons.cz/sumperk; 583 217 105, 736 671 585; sumperk-odbocka@sons.cz
Ambulantní služba pro osoby starší 16 let, jež mají specifické problémy a nacházejí se v nepříznivé životní situaci 
v důsledku poškození zraku.

•	 Společně-Jekhetane, Hlavní třída 13/3, Šumperk
www.jekhetane.cz; 725 101 815; poradna.sumperk@jekhetane.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 18 let.

•	 Společnost Podané ruce, Valová 2, Zábřeh
https://podaneruce.cz; 777 916 267; terapie.zb@podaneruce.cz
Ambulantní služba pro osoby starší 15 let s nelátkovou závislostí a jejich blízké – pomoc s řešením problémů s návy-
kovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.) 
a také poskytování služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. 

•	 Středisko sociální prevence Olomouckého kraje, Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, Šumperk 
http://www.ssp-ol.cz/; 583 213 141; ppr.sumperk@ssp-ol.cz 
Ambulantní služba pro rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi v souvislosti s řešením rodinné nebo párové problematiky 
nebo vznikem nepříznivých sociálních situací, které s touto oblastí souvisejí, a děti a mládež ve věku 6–26 let ohro-
žené společensky nežádoucími jevy, jež souvisejí s rodinnou situací dítěte nebo na ni negativně působí – podpora 
pro rodiny, páry a jednotlivce při samostatném zvládání nepříznivých sociálních situací souvisejících s rodinným či 
partnerským životem. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně-právního po-
radenství.

•	 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Gen. Svobody 68, Šumperk
www.snncr.cz; 603 715 172, mojmir.janku@tiscali.cz
Ambulantní služba pro osoby starší 16 let, osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem až po nositele 
kochleárních implantátů, popřípadě osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Posláním služby je podpořit důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů, kteří nemohou žít ve svém vlastním pro-
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středí z důvodu snížené soběstačnosti a omezené schopnosti sebepéče a péče o domácnost. Služba je poskytována 
pouze do doby, než je uživateli zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo je zabezpečena pomoc 
osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení.
•	 Nemocnice Šumperk, Nerudova 41, Šumperk 

(pavilon F)
www.nemocnicesumperk.cz; 583 334 564; dana.stefeckova@nemocnicesumperk.cz 
Pobytová služba pro osoby, u nichž již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale nemají vytvořené podmínky pro 
propuštění do domácí péče – senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným postižením.

Sociální rehabil itace

Posláním služby je poskytovat podporu osobám směřující k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, 
a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samo-
statný život nezbytných činností alternativním způsobem, využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompeten-
cí. 
•	 Dětský klíč Šumperk, Kozinova 5, Šumperk 

www.detskyklic.cz; 583 550 118; DKnedomova@seznam.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, zejména s diagnostikou porucha 
autistického spektra, a to ve věku 15–64 let.

•	 Charita Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh
www.zabreh.caritas.cz; 583 412 587; socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby ve věku 18–64 let s duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních 
a neurotických poruch, které se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopny obstát v běžném životě bez pomoci. 

•	 PONTIS Šumperk, Temenická 35, Šumperk
www.pontis.cz; 583 550 544; zarubova.kamila@pontis.cz
Ambulantní služba pro osoby s pohybovým postižením, ať už vrozeným (např. děti s dětskou mozkovou obrnou), nebo 
získaným během života po úrazech či nemocech. Služba je určena pro osoby, jež k pohybovému postižení mají přidru-
žené i jiné smyslové postižení a jsou ve věku 1–64 let.
Uživatelé služby mohou využít fakultativní službu terapii Therasuit, která spočívá v individuálním cvičení ve speciál-
ním oblečku, díky němuž se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku se vytvářejí vzorce nové, 
které umožňují lepší pohyb.

•	 TyfloCentrum Olomouc, 8. května 22, Šumperk
www.tyflocentrum-ol.cz; 730 870 769; sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz
Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 15 let, jež se potýkají se specifickými problémy z důvodu postižení zraku. 
Cílem služby je podpora rozvoje a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění osob 
se zrakovým postižením, zvláště s ohledem na pracovní proces.

Terénní programy

Posláním služby je vyhledávat, motivovat, nabídnout pomoc a podporu osobám, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována osobám, jež nemají dovednosti a prostředky pomoci 
si samy. Cílem služby je, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl zodpovědný za své jednání, měl 
přístup k běžným službám ve společnosti, a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení či zmírňovat jeho dopady.
•	 Společně-Jekhetane, Hlavní třída 13/3, Šumperk

www.jekhetane.cz; 725 003 085; teren.sumperk@jekhetane.cz
Terénní služba pro osoby starší 18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, již nejsou schopny řešit vlastními silami, 
a které žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 
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