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Do Evaldovy ulice se vrátili stavaři

Nejen lokalita u Jiráskových sadů, ale 
také na ni navazující Evaldova ulice pro-
chází letos proměnou. Stavební stroje 
firmy Strabag, jež vyšla vítězně z výbě-
rového řízení, vjely do této části města 
již loni na podzim. Po zimní přestávce se 
do ní vrátily v první polovině března. 

„V Evaldově ulici vznikne po částeč-
ném narovnání obousměrná komunika-
ce široká šest metrů a dojde k novému 
prostorovému uspořádání. Upraví se 
rovněž stávající napojení na Husitskou 
ulici,“ říká vedoucí odboru rozvoje měs-
ta Irena Bittnerová. Změna se dotkne 
především parkovacích míst, ta budou 
kolmá po obou stranách komunikace. 
Celkem by jich zde mělo být sto padesát 
šest. Deset stání přitom bude vyhraze-
no pro osoby tělesně postižené. „Pouze 
v prostoru u mateřské školy a jeslí budou 
nejen šikmá stání, ale bude se zde par-
kovat také podélně. V této části vznikne 

rovněž zpevněná plocha pro zásobování 
kuchyně,“ podotýká vedoucí odboru.

Rekonstrukcí projdou samozřejmě 
chodníky a veřejné osvětlení. Nově zde 
vznikne pět sběrných míst pro odpad 
s podzemními kontejnery pro domovní 
a tříděný odpad a místní se dočkají i no-
vého mobiliáře.

Projekt počítá rovněž s úpravou ze-
leně v parčíku u točny a v celé lokalitě. 
Dvě desítky skácených stromů nahradí 
pětatřicet mladých jehličnanů a listná-
čů, jako jsou například javory, smrky, 
borovice, jírovec či střemcha, a v plánu 
je výsadba asi patnácti set kusů keřů 
a půdokryvných rostlin. „Výsadba a za-
kládání trávníků bude samozřejmě pro-
bíhat až po ukončení stavební činnosti,“ 
zdůrazňuje Bittnerová. Vzápětí dodává, 
že celá akce, včetně následné tříleté péče 
o zeleň, přijde na třináct milionů. Hoto-
va by měla být do konce května. -zk-

„Generálka“ Evaldovy ulice, jejíž rekonstrukce odstartovala loni na podzim, by měla být hotova do konce května. 
 Foto: P. Kvapil

Tradiční česká značka okřídleného 
šípu, logo Škoda, zdobí již dva týdny 
vjezd do šumperské společnosti Pars 
nova.     Strana 3

Rekonstrukce kanalizace v Šumperku 
pokračuje.     Strana 5

Kampaň „Rozsviťme se modře!“ 
podpořili i herci šumperského diva-
dla.     Strana 6
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání  
ve čtvrtek 19. března 2015

* zrušilo některé body svých usnesení z října loňské-
ho roku, jež se týkají podmínek a vzorů smluv v sou-
vislosti s dotacemi, které město ze svého rozpočtu 
poskytuje. Změny, z nichž většina spočívá v úpravě ter-
minologie, reagují na novelu zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jež na-
byla účinnosti 20. února letošního roku. Podle ní lze 
dotace z rozpočtu obce poskytnout třemi způsoby. Jde 
o dotace programové, poskytované skupině příjemců 
na účel dle předem schváleného Programu poskytová-
ní dotací z rozpočtu města Šumperka, což jsou granty 
a dotace. Druhou skupinou jsou dotace individuální, 
poskytované konkrétním žadatelům - příkladem je 
dotace místnímu muzeu na provoz Informačního cen-
tra či dotace knihovně na akci Město čte knihu. A do 
třetice to jsou dotace stanovené zákonem, které obec 
získává od státu a poskytuje je konečným příjemcům - 
jde například o dotace na financování platů a učebních 
pomůcek ve školách a školských zařízeních.

Zastupitelé tak schválili upravené obecné podmín-
ky pro poskytování dotace a speciální podmínky pro 
poskytování dotace na činnost organizací působí-
cích v soutěžích výkonnostního sportu z rozpočtu 
města a také vzory smluv. 

* schválilo přidělení grantů a dotací na vyjmeno-
vané akce a činnosti, jež přesáhly částku padesát tisíc 
korun. Současně schválilo snížení původně odsouhla-
sené finanční částky na vyjmenované akce a činnosti 
o dvě stě dvacet pět tisíc korun na částku 1,925 milionu 
a snížení přidělené finanční částky na granty a dotace na  
činnost z dvou milionů na 1,988 milionu korun. Za-
stupitelé dále schválili navýšení původní sto pade-
sátitisícové finanční rezervy na 387 tisíc korun a její 
využití v rámci veřejné finanční podpory na pokry-
tí žádostí, jež nelze zahrnout do grantů a dotací, ale 
které svým obsahem odpovídají zájmům města. Více 
v příštím čísle.

* schválilo vyhlášení dotačního programu „Výkon-
nostní sport“, kterým město vyzývá žadatele k předklá-
dání žádostí o poskytnutí dotace na činnost organizací 
působících v soutěžích výkonnostního sportu. Po-
drobné podmínky budou zveřejněny na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz a žádosti se začnou 
přijímat od pondělí 27. dubna. Více v příštím čísle.

* vzalo na vědomí zhodnocení činnosti Městské 
policie a její součinnost s Policií ČR v roce 2014 

První on-line přenos ze zastupitelského rokování na 
webových stránkách města mohli minulý týden sledo-
vat šumperští občané. Odstartoval minutu po schvá-
lení nového Jednacího řádu zastupitelstva města, do 
něhož je možnost audiovizuálního přenosu zahrnuta.

Na vydání nového Jednacího řádu se usnesli zastu-
pitelé na svém letošním únorovém zasedání. Pracovní 
skupina složená ze zastupitelů, kteří měli zájem po-
dílet se na zmíněné aktualizaci, poté navrhla několik 

formálních a obsahových změn, jež byly do Jednacího 
řádu zapracovány. Jde například o úplné zveřejnění 
programu jednání alespoň sedm dní před zasedáním 
zastupitelstva na úředních deskách a na webu města. 
Jednotlivé materiály, obsahující krycí list s návrhem 
usnesení a důvodovou zprávou v podobě upravené 
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, si 
pak budou moci nejpozději tři dny před zasedáním 
zájemci z řad veřejnosti stáhnout z webu města www.
sumperk.cz. Jednací řád nově upravuje také maximální 
časový limit pro vystoupení zastupitelů a občanů. Ten 
je stanoven na tři minuty a při opakovaném vystou-
pení ke stejnému bodu rozpravy na jednu minutu. 
O prodloužení časového limitu pak rozhoduje zastu-
pitelstvo hlasováním. 

V článku týkajícím se hlasování a volby přibylo usta-
novení vztahující se na případ, že přítomný zastupitel 
nehlasoval - v takové situaci se má za to, že se hlaso-
vání zdržel. Nově bylo rovněž doplněno ujednání, že 
dotazy, připomínky a podněty se předkládají písemně. 
A úplnou novinkou je ustanovení, týkající se on-line 
vysílání audiovizuálních přenosů ze zasedání zastupi-
telstva. Záznamy upravené podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, budou následně po 
dobu volebního období uloženy na webových strán-
kách města. V případě, že z technických důvodů nebu-
de možné přenos uskutečnit, budou o tom zastupitelé 
informováni na začátku zasedání. Pokud dojde k pro-
blému s přenosem během jednání, budou o tom zastu-
pitelé informováni okamžitě.

Vytvoření galerie pod širým nebem nazvané Andělá-
rium podporuje už druhým rokem šumperská radnice. 
Originální umělecká díla by měla v budoucnu ozvlášt-
nit tzv. Andělskou stezku vedoucí ze Šumperka přes loni 

zrealizovaný Čarovný les a Tulinku do Rejchartického 
údolí. Tvůrci neobvyklého projektu, který v loňském 
roce zaštítilo občanské sdružení Obnova kulturního 
dědictví údolí Desné, by tak rádi do podhůří Jeseníků 
přilákali milovníky umění i přírodních krás.

Šumperk chce tuto iniciativu podpořit darováním 
kmenů stromů na výrobu soch a finančním příspěv-
kem ve výši osmdesát tisíc korun, které má na tento 
účel vyčleněné v rozpočtu. V této souvislosti schválili 
zastupitelé na svém březnovém jednání podporu pro-
jektu Andělária v letech 2015-2018 v celkové hodnotě 
čtyři sta tisíc korun formou každoročně uzavírané ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z městského  
rozpočtu. Osmdesát tisíc korun ze zmíněné částky 
přitom představuje hodnotu poskytnutého materiálu, 
zbývajících tři sta dvacet tisíc pak půjde postupně na 
výrobu soch, jejich usazení, údržbu a propagaci An-
dělária.

Letem šumperským zastupitelským světem

Město podpoří Andělárium dotací

Přenosy ze zastupitelstva lze sledovat na stránkách města www.sumperk.cz

Šumperské zastupitelstvo doznalo od loňských ko-
munálních voleb druhé obměny. Ve čtvrtek 19. úno-
ra se písemným oznámením vzdala svého mandátu 
Lenka Ottová, zastupitelka za TOP 09. V zastupi-
telském sboru ji vystřídala členka této strany Marta 
Novotná (vpravo), jež vedla kandidátku TOP 09 do 
komunálních voleb. Slib složila v úvodu březnového 
jednání zastupitelstva.                                    Foto: -zk-

Sochy dřevěných andělů krášlí louku v centru Rej-
chartic už čtvrtým rokem.                             Foto: -pk-

a také zprávu o činnosti obvodního oddělení státní 
policie v loňském roce. V něm městští strážníci řešili 
6824 přestupků, trestných činů a dalších událostí. To je 
o 422 případy méně než v roce 2013.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v oblas-
ti požární ochrany v loňském roce. Temeničtí hasiči 
v něm zasahovali celkem šedesátkrát, nejvíce - v jede-
nácti případech - v měsíci srpnu. Ve třiadvaceti přípa-
dech přitom šlo o požár a v sedmatřiceti o technickou 
pomoc. Bližší informace na www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v oblas-
ti civilní ochrany v loňském roce.

* schválilo rozdělení státního příspěvku z Progra-
mu regenerace městské památkové zóny na letošní 

rok v celkové výši 1,27 milionu korun na pět projektů. 
Více v příštím čísle.

* delegovalo do dozorčí rady obchodní společnos-
ti Šumperská nemocnice a.s. jako zástupce města ve-
doucí majetkoprávního odboru Hanu Répalovou.

* schválilo zachovat vybudování devíti šikmých 
parkovacích míst před domy č. 26-28, které se nachá-
zejí v točně při Evaldově ulici, a realizovat akci „Par-
koviště a sběrná místa pro odpad“ v této ulici v plném 
rozsahu. S realizací zmíněných parkovacích míst ne-
souhlasí obyvatelé zmíněných domů, kteří zaslali sou-
časným zastupitelům dopis, aby situaci přehodnotili.

* schválilo dohodu o ukončení smlouvy o poskyt-
nutí veřejné finanční podpory ve výši 1,050 milionu 
korun z městského rozpočtu, kterou místní radnice 
uzavřela s TJ Šumperk v roce 2013, a uzavření nové 
smlouvy mezi oběma stranami, a to na částku 1,250 mi- 
lionu korun, což je oproti minulosti o dvě stě tisíc více. 
Peníze přitom TJ Šumperk použije výhradně na úhra-
du nákladů na energie a údržbu spojenou s provozem 
sportovního areálu Tyršova stadionu, na údržbu spor-
tovních ploch i budov v areálu, na úhradu nákladů 
spojených se zajišťováním jeho provozu, včetně úhra-
dy části mezd a ostatních osobních nákladů TJ, a také 
na úhradu sportovního materiálu a pronájmu sporto-
višť k zajištění sportovní činnosti členů TJ Šumperk.

* vzalo na vědomí rezignaci Lucie Novákové na 
funkci v kontrolním výboru zastupitelstva k 10. břez-
nu a jmenovalo novým členem tohoto výboru Jarosla-
va Voráče od 20. března.

* schválilo založení a účast města ve spolku Od-
pady Olomouckého kraje z.s. Olomouc, zaklada-
telskou smlouvu a stanovy tohoto spolku a nominaci 
Jana Přichystala na ustavující schůzi spolku.  

 Pokr. na str. 4
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Zpravodajství/Informace

Pars nova používá značku ŠkodaZastupitelé se sejdou 2. dubna

O nejlepší inscenaci 
sezony rozhodne veřejnost

Ke svému jednání se sejdou mimo plánované ter-
míny šumperští zastupitelé ve čtvrtek 2. dubna. Za-
bývat se na něm budou problematikou společnosti  
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., v níž je měs-
to největším akcionářem. Zasedání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roosevelto-
vě ulici. -red-

Od středy 23. do pátku 25. dubna se v šumperském 
divadle odehraje jubilejní dvacátý ročník přehlídky 
vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. Ve 
třech dnech nabitých představeními budou porotci 
hodnotit nejlepší mužský a ženský herecký výkon se-
zony. Po několikaleté přestávce budou odměněni ne-
jen herci, kteří se blýskli nejlepším výkonem, a nově 
dostane příležitost i široká veřejnost - ta může hlaso-
vat o nejoblíbenější inscenaci sezony.

„Přehlídku letos čeká několik změn. Rozhodli jsme  
se obnovit kategorii Štěk roku, kterou si odnese jeden 
představitel nejlepší drobné role, a nově chceme zapo-
jit do rozhodování i širokou veřejnost. Naši návštěv-
níci tak rozhodnou o nejlepším představení sezony. 
Hlasovat mohou po každém představení, a to vhoze-
ním kuličky do označeného válce. Další možností jsou 
naše internetové stránky www.divadlosumperk.cz. 
Zde bude od soboty 28. března zveřejněna anketa 
o nejoblíbenější hru,“ říká ředitel šumperského diva-
dla Matěj Kašík.

Bližší informace k Festivalu Miloše Movnara přine-
seme v příštím čísle. -zk-

Tradiční česká značka okřídleného šípu, logo Ško-
da, zdobí již dva týdny vjezd do šumperské společ-
nosti Pars nova. Ta začala legendární logo požívat ke 
své prezentaci již začátkem roku, na budově závodu 
se ale poprvé objevilo v úterý 10. března. Společnost 
tím získává významný a hlavně viditelný atribut pří-
slušnosti ke skupině Škoda Transportation. 

„Pro Pars nova to znamená vstup do vyšší strojí-
renské ligy. Ponese totiž jednu z nejvýznamnějších 
značek v celé České republice. Světoznámé logo může 
společnosti pomoci upevnit pozici v oblasti želez-
ničního průmyslu,“ uvedl Tomáš Ignačák, předseda 
představenstva Pars nova a generální ředitel Škoda  
Transportation. Vzápětí připomněl, že Pars nova 
prošla za dobu své existence úspěšnou cestou a doká-
zala vždy pružně reagovat na požadavky trhu. Vedle 
tradičního železničního opravárenství se během po-
sledních dvou desítek let rozvinula oblast celkových 
modernizací a přestaveb řady typů kolejových vozidel, 
v současnosti se zde dokonce vyrábí zcela nová kole-
jová vozidla, aktuálně moderní tramvaje pro tureckou 
Konyu. „To vypovídá nejen o šikovnosti a vysokých 
technických dovednostech zaměstnanců, o realizova-
ných rozsáhlých technologických investicích, ale také 
o tom, že se společnost dokázala dobře začlenit do sil-
né skupiny Škoda Transportation,“ podotkl Ignačák. 

Původní logo Pars nova procházelo od roku 1993, 
kdy proběhla privatizace bývalých ŽOS Šumperk, 
menšími změnami, jeho základ ale zůstával stejný. 
A společnost ho užívala i po roce 2008, kdy se stala 
součástí skupiny Škoda Transportation. Změna na-
stala od letošního roku, značka okřídleného šípu totiž 
sjednocuje všechny firmy patřící do skupiny. „Logo 

Škoda bylo po celou svou dlouhou historii spojeno se 
špičkovými výrobky českého průmyslu a vždy celo-
světově šířilo velmi dobré jméno našeho strojírenství. 
To, že Pars nova bude užívat tuto značku, představuje 
jasný signál nejen k místnímu regionu, v němž je fir-
ma perspektivním a stabilním zaměstnavatelem, ale 
především směrem k zákazníkům. Okřídlený šíp na 
štítě firmy otevírá cesty k novým zakázkám a projek-
tům,“ dodal Ignačák.   -red-

Revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí za 
téměř sedmnáct milionů korun, na kterou šumper-
ská radnice loni získala dotaci 12,407 milionu korun 
z Regionálního operačního programu Střední Mora-
va, pokračuje. Stavební práce by měly být hotové do 
konce května. Poté projde obměnou zeleň v samot-
ném parku. Její výsadba potrvá do října.

„Projekt revitalizace řeší Jiráskovy sady a přilehlé 
ulice Kozinovu, Terezínskou a část ulice Puškinovy, 
jež přímo navazuje na pěší zónu,“ připomněla vedoucí 
odboru rozvoje města Irena Bittnerová. Rekonstrukci 
zmíněných ulic a také obnovu osvětlení, cest a mo-
biliáře v parku má „na triku“ firma COMMODUM, 
spol. s r.o. z Valašské Bystřice. Ta se začátkem března 
pustila do dláždění Kozinovy ulice, položený povrch 
ale musela odstranit. „S kvalitou a provedením prací 

jsme nebyli spokojeni ani my, ani projektant stavby, 
který při kontrolním dnu upozornil na závažné nedo-
statky,“ uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spurný 
a dodal, že vedení firmy požadavky města akceptovalo 
a na jednání, jež proběhlo v pátek 13. března, garanto-
valo dodržení termínu realizace. 

Minulé pondělí se tak dlaždiči pustili do pokládky 
povrchu v Kozinově ulici v úseku od pěší zóny smě-
rem k parku a v ulici Terezínské. Odtud se přemístí 
do ulice Puškinovy, v poslední etapě se pak vydláždí 
druhá část Kozinovy ulice a komunikace v samot-
ném parku. „Nejprve je potřeba provést stabilizaci 
podkladu a teprve poté se může pokládat vlastní 
dlažba,“ vysvětlila Bittnerová. V části ulice Kozino-
vy od pěší zóny po křižovatku s ulicí Terezínskou 
a v části Puškinovy ulice přitom jde o kombinaci be-
tonových a žulových kostek, jež navážou na Hlavní 
třídu, ostatní ulice pak dostanou dlažbu betonovou 
s dvoubarevným uspořádáním pro vymezení parko-
vání a pruhů pro cyklisty. „Dodavatelská firma nás 
ujistila, že po celou dobu dláždění bude zajištěna 
průjezdnost přístupových komunikací pro zásobová-
ní a obsluhu přilehlých nemovitostí,“ zdůraznil mís-
tostarosta Spurný.

Současně s rekonstrukcí povrchů komunikací se 
provádí jejich odvodnění, v ulicích už vyrostly nové 
sloupy veřejného osvětlení a firma dokončí osazení 
podzemních kontejnerů na směsný i separovaný ko-
munální odpad. Největší změnou oproti minulosti je, 
že ve zmíněných ulicích nebudou žádné chodníky. 
„Komunikace jsou řešeny jako bezbariérové v režimu 
obytné zóny s omezením rychlosti na dvacet kilome-
trů v hodině a s podélným parkováním, jednosměr-

ným provozem aut a obousměrným provozem cyklis-
tů,“ objasnil Spurný.

Součástí investice v celkové výši 16,863 milionu 
jsou rovněž úpravy v přilehlém parku. Jde o vybudo-
vání centrálního dlážděného a doplňkových mlato-
vých chodníků, obnovu veřejného osvětlení a výměnu 
mobiliáře. To vše musí být hotovo do konce května. 
V té době se počítá i se zprovozněním repliky původní 
kašny, kterou loni v září vytvořili Milan a Václav Po-
liánovi z Olomouce. Obnova památkově chráněného 
vodního prvku přišla městskou kasu na 1,06 milionu 
korun.  Pokr. na str. 5

Legendární logo Škoda se na budově „Parsu“ poprvé 
objevilo v úterý 10. března.  Foto: Pars nova

Minulé pondělí se dlaždiči pustili do pokládky povr-
chu v Kozinově ulici.  Foto: P. Kvapil

Se zprovozněním repliky původní kašny se počítá 
koncem května.  Foto: -pk-

V parku se buduje síť cest, 
zprovozní se kašna

Jiráskovy sady a přilehlé ulice procházejí zásadní proměnou
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Potraviny přímo od farmářů, pěsti-
telů či místních producentů a tradiční 
české výrobky si budou moci zájemci 
opět koupit na letošních prvních far-
mářských trzích v Šumperku. Startují 
o Velkém pátku 3. dubna úderem osmé 
ranní a již pátým rokem je pořádá 
Okresní Agrární komora ve spolupráci 
s místní radnicí a za finanční podpory 
Olomouckého kraje. 

„Vzhledem k tomu, že letošní první 
trhy proběhnou v pátek před Veliko-
nocemi, budou na nich k dostání ve-
likonoční pomlázky, čerstvá vejce či 
mazance,“ říká Lucie Hošková ze šum-
perské Okresní Agrární komory a do-
dává, že na dubnovém trhu nebudou 
chybět ani sýry, uzeniny, sladké i sla-
né pečivo, med, pivo z minipivovaru 
a mnohé další. Kromě tradičních a ob-
líbených prodejců se zde představí nově 
například farma Kozí Hrádek z Husto-

pečí nad Bečvou, která přiveze výrobky 
z kozího mléka. „Zahrádkáři by mohli 
ocenit kvalitní ručně šité montérky od 
české firmy, násady na zahradní nářadí, 
hrábě a motyčky. Hospodyňky si pak 
mohou udělat radost kvalitním ručně 
šitým textilem a ozdobit tak stůl třeba 
velikonočním ubrusem,“ soudí Hoš-
ková. Jarní sortiment podle ní obohatí 
řemeslné výrobky ze dřeva, keramika, 
háčkované čepičky, dřevěné hračky, 
ručně dělané šperky a další zboží z do-
mácí produkce.

Stejně jako loni také letos „rozbi-
jí“ trhovci své stánky v prostoru na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand vždy první pátek 
v měsíci od osmé ranní do čtvrté od-
polední. Po prvních dubnových jsou 
další farmářské trhy na programu  
8. května, 5. června, 3. července, 7. srp-
na, 4. září a 9. října. Zájemci o prodej 
na farmářských trzích přitom mohou 
získat podrobné informace na adrese 
www.farmarsketrhysumperk.cz. Zde 
je rovněž zveřejněna přihláška k účasti 
na šumperských trzích a aktuální se-
znam přihlášených prodejců. Přihlásit 
se lze i telefonicky na čísle 724 734 693 
nebo e-mailem zaslaným na adresu 
oaksumperk@email.cz.  -zk-

   Pokr. ze str. 2
* ZM vzalo na vědomí informaci 

o realizaci investičního záměru „Re-
konstrukce komunikací v lokalitě 
Javoříčko, včetně vybudování nových 
parkovacích míst“. V této souvislosti 
vystoupil Miroslav Jindra, jenž, jak uve-
dl, byl určen občany Javoříčka, aby pre-
zentoval názory většiny obyvatel této 
ulice. Ti podle něj nechtějí vybudování 
nových parkovacích míst a změnu stá-
vající jednosměrné ulice v obousměr-
nou a požadují, aby bylo zamezeno 
průchodu mezi domy č. 9 a 11, kde by 
měl vzniknout nový chodník. Požada-
vek vybudování spojovacího chodníku 
přitom zazněl na letošním únorovém 
setkání s občany Javoříčka a Blanické 
ulice, jež se týkalo právě projektu plá-
nované rekonstrukce. V jejím rámci 
by mělo dojít i na zmíněnou realizaci 
obousměrného provozu, v jehož reži-
mu se zde jezdilo do roku 1999.

* vzalo na vědomí předloženou zprá-
vu Kontrola hospodaření a nákup 
energií pro město Šumperk a dopo-
ručilo radě města zabývat se doporuče-
ním této zprávy.

* vzalo na vědomí stanovisko do-
zorčí rady společnosti Šumperské 
provozní areály s.r.o. k problematice 
nedostatků v provozu krytého bazénu 
Na Benátkách, jež uvedl ve své stížnosti 
letos v lednu Lukáš Zbožínek.

Na pracovní schůzce, jež se bude za-
bývat hazardem ve městě a problema-
tikou loterijního zákona, se sejdou ve 
čtvrtek 2. dubna v podvečer šumperští 
zastupitelé. Dohodli se na tom během 
březnového zasedání, na němž předlo-
žil jejich kolega Tomáš Menšík materiál 
týkající se právě omezení hazardu.

„Problematika loterijních her je veli-
ce široká a nyní doznává nové zákonné 
úpravy. Měli bychom se s ní důkladně 
seznámit,“ uvedl místostarosta Tomáš 
Spurný a dodal, že na pracovní schůz-
ku by měli být pozváni odborníci, kteří 
se touto problematikou zabývají. „Za-
točit“ s hazardem co nejdřív by chtěl 

naopak zastupitel Pavel Horák. Navrhl, 
aby na základě rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu uložilo zastupitelstvo 
radě města připravit podmínky pro 
zrušení veškerého hazardu v katast-
ru města Šumperka od 1. ledna 2016 
a také upravit provozní dobu v pohos-
tinských podnicích s non-stop pro-
vozem na dobu obvyklou v ostatních 
provozovnách. „K tomuto návrhu mě 
přivedl fakt, že město může hazard 
zrušit. Inspirovalo mě, že to šlo v ji-
ných městech, například v městské čás-
ti Brno - sever,“ uvedl Horák. 

Podle starosty Zdeňka Brože nese-
dí v současném zastupitelstvu snad 
nikdo, kdo by nechtěl omezit hazard 
ve městě, vymýtit ho úplně však není 
jednoduché. „Současní provozovatelé 
VHP mají povolení od ministerstva 
financí, lze ho samozřejmě odebrat, 
ale celý proces trvá rok až rok a půl. 
Termín 1.1. 2016 nevidím jako reálný,“ 
upozornil zastupitel Michael Kohajda. 
Zastupitelé se tak nakonec shodli, že 
celou problematiku proberou právě na 
pracovním jednání 2. dubna.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Farmářské trhy startují 
první dubnový pátek

Letem šumperským zastupitelským světem

Letošní první farmářské trhy jsou na-
plánované na pátek 3. dubna. 
 Foto: archiv

Loterijním zákonem se 
budou zastupitelé zabývat 

na pracovním zasedání

      Vstupenky 
na slavnostní večer 
města se již prodávají

Slavnostní večer spojený s předá-
váním Cen města Šumperka za rok 
2014 proběhne v sobotu 11. dubna 
v šumperském divadle. Šanci dostat 
se na tuto slavnostní událost mají 
i zájemci z řad veřejnosti. Město 
totiž uvolnilo na šedesát vstupenek, 
jež jsou za padesát korun k dostání 
v pokladně divadla. -zk-

      Ve městě 
ubydou tři telefonní 
automaty 

Zájem lidí o využívání sítě veřej-
ných telefonních automatů ve měs-
tech a obcích rok od roku klesá. 
Společnost O2 Czech Republic, která 
je provozuje, se proto rozhodla, že 
letos jejich počet v Šumperku sníží. 
Během dubna tak dojde ke zrušení 
telefonních automatů v ulicích Eval-
dově, Nerudově a Lidické. -zk-

      Odyssea 
pokračuje závodem 
horských kol

Další závod šestnáctého ročníku 
soutěže Odyssea, kterou pořádá Aso-
ciace Sport pro všechny při Obchod-
ní akademii v Šumperku, se zaměří 
na horská kola. Naplánován je na ne-
děli 12. dubna se startem na Kolibě 
v deset dopoledne. Sraz je v 9 hodin. 
Pro závodníky připravili pořadatelé 
tratě od tří kilometrů, určených pro 
nejmenší děti, až po 9,7 kilometru. 
Více informací lze najít na www.
odyssea-spk.cz. -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, v dubnu pokračují. 
Na programu jsou vždy první středu 
v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin, 
první pátek v měsíci v době od 18 do 
19 hodin a také první sobotu v měsí-
ci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 1. dubna se bude hovořit 
o šumperském divadlu. V pátek 3. dub-
na bude řeč o hasičích ve Vikýřovicích 
a v sobotu 4. dubna se bude besedo-
vat na téma život základní organizace 
ČSSD v Šumperku. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje 
informaci (v rámci zákona o posu-
zování vlivu na životní prostředí) 
o zveřejnění závěrů zjišťovacích 

řízení ke koncepcím „Plán pro zvlá-
dání povodňových rizik v povodí 

Dunaje“ (kód koncepce MZP199K), 
„Plán pro zvládání povodňových 

rizik v povodí Odry“ (kód koncepce 
MZP198K) a „Plán pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Labe“ 
(kód koncepce MZP200K).

Do závěrů zjišťovacích řízení je 
možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 
kancelář č. 316 v úřední dny, tedy 

v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod. 
a od 12.30 do 17 hod., a v ostatních 

dnech po předchozí telefonické 
domluvě na tel. čísle 583 388 316. 

Do závěru je také možno nahlédnout 
v Informačním systému SEA 

(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/
SEA100_koncepce - kódy koncepcí 

viz výše). 
M. Smyčková, 

odbor životního prostředí

Hokejový klub Mladí draci Šumperk 
zvou na

Turnaj starších žáků 
pro ročníky 2001/2002

pátek 27. - neděle 29. března na 
zimním stadionu

za účastí týmů z Michalovců,  
Nymburka, Frýdku-Místku, Příbrami, 

Znojma, Hodonína, Popradu  
a Šumperka 

Termíny konání farmářských trhů 
8. května, 5. června, 3. července, 

7. srpna, 4. září, 9. října
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   Pokr. ze str. 3
„V současnosti se budují přípojky vody pro kašnu 

a elektřiny pro kameru, jež bude kašnu a její okolí, 
které projde úpravou, hlídat před případnými vanda-
ly,“ zdůraznila vedoucí odboru rozvoje města.

Péče restaurátorů se letos dočká rovněž „roman-
tický altán“, jenž je někdejší meteorologickou stanicí 
z roku 1912 a který zdobí reliéfy s tematikou zname-
ní zvěrokruhu. Na jeho opravu chce místní radnice 
využít část letošního státního příspěvku z Programu 
regenerace městské památkové zóny Ministerstva 
kultury, konkrétně dvě stě šedesát dva tisíce ko-
run. Dofinancování tzv. neuznatelných nákladů, jež 
představují necelých třiatřicet tisíc korun, schválili 
na svém jednání minulý týden zastupitelé. „Nejprve 
je potřeba zpevnit spodní základovou část a až poté 
přijde na řadu restaurátorská práce,“ upřesnila Irena 
Bittnerová.

Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech předsta-
vuje samostatnou kapitolu, na niž obdržela radnice 
loni v červnu dotaci z evropského Fondu soudržnosti 

a z Operačního programu Životní prostředí ve výši 
devět set devadesát pět tisíc korun. Celkové náklady 
přitom jsou 2,787 milionu, včetně následné tříleté 
péče. 

Do úprav se pustila místní firma Zahrada - Zelený 
svět Jany Mikiskové, jež vzešla z výběrového řízení, už 

loni na podzim. V parku se skácelo sto čtyřicet osm 
stromů, z nichž většina byla ve špatném zdravotním 
stavu. „Čtyřiatřicet stromů bylo nadlimitních. To  
znamená, že jejich odstranění musel povolit odbor 
životního prostředí,“ upřesnila vedoucí oddělení stra-
tegického rozvoje šumperské radnice Veronika Lu-
kášová. Dělníci přitom odstranili nejrůznější druhy 
stromů, například i zeravy, jež byly v historické kom-
pozici sadu nepůvodní. „Mnohé stromy navíc rostly 
na nevhodných místech. V jiných částech parku zase 
byly dřeviny přehuštěné, což vedlo k růstovým defor-
macím,“ doplnila Lukášová a dodala, že některé kme-
ny zde byly ponechány jako broukoviště. 

Pokácené vzrostlé stromy nahradí devětatřicet no-
vých, chybět mezi nimi nebudou borovice, jírovec, 
javor, jeřáb, jasan, buk či jilm. Firma zde pak letos 
vysadí dalších 2116 různých druhů dřevin. „Počítá 
i s vegetačními úpravami, jako jsou ořezy či vazby na 
původních dřevinách, kterých je třiaosmdesát,“ kon-
statovala vedoucí oddělení. 

Před začátkem prací provedli ochránci přírody 
v parku biologický průzkum. Jde totiž o lokalitu, v níž 
sídlí několik druhů chráněných netopýrů. „S ochrán-
ci přírody jsme se dohodli, že zde jako kompenzaci 
za pokácené stromy umístíme pět speciálních budek, 
v nichž budou moci netopýři i zimovat,“ uvedla Lu-
kášová a dodala, že s výsadbou se začne po dokončení 
sítě cest a výměně osvětlení. Zrealizovat se pak musí 
nejpozději do konce října.  -zk-

Zpravodajství/Informace

Práce na obnově stokové sítě v rámci druhé fáze ev-
ropského projektu Zlepšení kvality vod horního po-
vodí řeky Moravy pokračují. V samotném Šumperku 
se pokládají dva kilometry kanalizace a rekonstruuje 
2,23 kilometru stávajícího potrubí ve čtrnácti ulicích. 
Investice představuje pětaosmdesát milionů korun.

Asi půlkilometrový úsek Temenické ulice od svě-
telné křižovatky u Koruny po křižovatku s ulicí Šu-
mavskou a také ulice Vančurova jsou uzavřeny pro 
dopravu již téměř pět měsíců. Rekonstrukce pokra-
čuje v úseku Temenické ulice od výjezdu ze sídliště 
Prievidzská u střediska Sever po Fibichovu ulici a ho-
tova by měla být do konce dubna. V další etapě, která 
je naplánována od 1. května do konce července, se 
pak uzavře úsek mezi ulicemi Fibichovou a Šumav-
skou. V ulicích Sluneční, Pod Senovou a Anglické je 
kanalizace již hotová, je ale třeba ještě provést doda-
tečné přeložky sítí (plynu a vody).

Ve Vančurově ulici by měla rekonstrukce druhého 
úseku po křižovatku s ulicí B. Němcové skončit do  
17. dubna. Výjimkou je pouze křižovatka s ulicí  
B. Němcové, kde bude vybudována monolitická šachta 
s přepojením přeložky plynu. Poté se stavaři přesunou 
do Zábřežské ulice. „Zábřežskou ulici bude možné 
rozkopat kvůli autobusové dopravě až po zprůjezdně-
ní Vančurovy ulice, tedy kolem 20. dubna. Částečně by 
měla být uzavřena do konce července,“ uvedl zástupce 
správce stavby Martin Wywial a dodal, že rekonstruk-
ce odstartuje ve vlastní křižovatce s Vančurovou ulicí 
napojením šachty a bude probíhat po padesátimetro-
vých úsecích směrem k ulici Alšově.

V těchto dnech finišují práce na stoce v ulici Ma-
jakovského, na něž naváže ve dvou etapách rekon-
strukce kanalizace a šachet v ulici Dobrovského. Po  
dokončení budou stavebníci pokračovat ulicí Alšo-
vou směrem k ulici Zábřežské.

V současnosti probíhá rovněž rekonstrukce kana-

lizace v ulici Gagarinově, v níž dodavatele zdržely 
neplánovaná přeložka plynu a kolize s kabelem níz-
kého napětí při realizaci přeložky vody. „Do konce 
dubna by měl být zhotovitel hotov s rekonstrukcí 
v Dolnostudénské ulici v části od Urdiamantu po 
učiliště a pravděpodobně do konce května v části uli-
ce Uničovské před firmou SART,“ upřesnil Wywial. 
„Stavební práce bohužel znepříjemňují život, ale jsou 
nezbytné. Věřím, že to lidé pochopí,“ doplnil Wywia-
la šumperský místostarosta Tomáš Spurný a dodal, že 
o aktuálních termínech dokončení jednotlivých etap 
budou obyvatelé města pravidelně informováni.  -zk-

Poznámka na závěr: V případě problémů, jež 
souvisejí s rekonstrukcí kanalizace v Šumperku, 
se lze obrátit na manažera projektu P. Suchomela,  
tel.č. 724 189 455, zástupce správce stavby M. Wywi-
ala, tel.č. 602 141 367, martin.wywial@centrum.cz, 
či zástupce zhotovitele stavby Fr. Rauschera,  
tel.č. 733 623 829, rauscherf@imosbrno.eu.

Práce na kanalizaci pokračujíSborový trojúhelník

Jiráskovy sady a přilehlé ulice procházejí zásadní proměnou

Ve Vančurově ulici by měla rekonstrukce druhého 
úseku po křižovatku s ulicí B. Němcové skončit do 
17. dubna.  Foto: -pk-

Péče restaurátorů se letos dočká rovněž „romantic-
ký altán“, jenž je někdejší meteorologickou stanicí 
z roku 1912.                                                Foto: -pk-

Nebude to poprvé, kdy Motýli Šumperk hostí více 
sborů najednou. Sborový trojúhelník tentokrát spolu 
s domácími vytvoří děti pěveckých sborů Calicantus 
Locarno ze Švýcarska a Schola Cantharel z francouz-
ského Lablachere. Oba sbory již v minulosti Šumperk 
navštívily, Calicantus opakovaně. Ani společné setkání 
není první. Všechny tři sbory společně koncertovaly 
před dvěma lety ve Francii a poté, co odezní koncerty 
v Šumperku a Rapotíně, je v některé z příštích sezon 
čeká ještě slunné Locarno.

Pobytu hostí v Šumper-
ku se od úterý 7. do so-
boty 11. dubna ujímají 
rodiny sborových dětí. 
Společně navštíví Olo-
mouc, a pokud to do-
volí počasí, podniknou 
výlet na Praděd. Stěžej-
ním bodem návštěvy bu-
dou ovšem koncerty. Velikonoční koncert nabídneme 
posluchačům v Rapotíně, kde v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie sbory vystoupí při společném zpívání ve 
středu 8. dubna v 18 hodin. V pátek 10. dubna, rovněž 
v 18 hodin, začíná v klášterním kostele v Šumperku 
druhý společný koncert všech tří pěveckých seskupe-
ní. Na oba koncerty si dovolujeme příznivce sborové-
ho zpěvu srdečně pozvat.

Pobyt obou hostů se odehrává pod patronací zřizo-
vatele domácího sboru, Střediska volného času Doris, 
a za finančního přispění, které prostřednictvím grantů 
poskytují město Šumperk (Šumperská setkání 2015 - 
cyklus koncertů Motýli a jejich zahraniční kamarádi) 
a Olomoucký kraj (Motýli Šumperk - mezinárodní 
koncertní aktivity v roce 2015). Na realizaci celé akce 
se výrazným způsobem podílí občanské sdružení 
Kruh přátel Šumperského dětského sboru. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Meteorologický „domeček“ 
se oblékne do nového

Skácené stromy nahradí nová výsadba, 
chybět nebudou budky pro netopýry



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Rozhovor/Modrý duben v Šumperku

Lidé s autismem dokážou obohatit společnost svým jedinečným, 
originálním vnímáním světa, říká Aneta Tkadlecová

Měsíc duben se nese ve znamení mezinárod-
ní kampaně „Light it up blue“ -  „Rozsviťme se 
modře“, jejímž cílem je upozorňovat veřejnost na 
nutnost okamžité a stálé podpory lidí s autismem. 
V Šumperku si mohou lidé kampaň a především 
autismus spojit s obecně prospěšnou společností 
Dětský klíč, jejíž činnost se již patnáctým rokem 
zaměřuje právě na podporu lidí s autismem a jejich 
rodin. V této souvislosti požádala redakce Zpravo-
daje o rozhovor vedoucí osobní asistence ve společ-
nosti Dětský klíč Anetu Tkadlecovou. 

Možná by bylo vhodné hned na začátku čtená-
řům diagnózu PAS, tedy poruchy autistického cen-
tra, přiblížit. 

Poruchy autistického spektra se řadí k nejzávaž-
nějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jedná 
se o zdravotní, neuro-vývojové postižení, ovlivňující 
psychický vývoj člověka. Postižený člověk nerozumí 
dobře tomu, co vidí, slyší, prožívá. Duševní vývoj člo-
věka je narušen zejména v oblasti komunikace, soci-
ální interakce a představivosti. Projevy jsou různé, od 
mírných v oblasti komunikace až po projevy vážné, 
což jsou zejména problémy v sociální interakci a ko-
munikaci, vyhraněná a omezená oblast zájmů, opa-
kující se vzorce chování. Lidé s autismem preferují 
neměnnost prostředí a rutinní opakující se činnosti.

Přišlo se už na to, co autismus způsobuje?
Příčina autismu není zatím známa. V Evropě se s po-

ruchou autistického spektra rodí přibližně jedno dítě ze 
sta. V řeči čísel to znamená, že v Evropě žije zhruba pět 
milionů a v České republice sto tisíc lidí s autismem. 
A zatím ho nelze léčit. Lidem s tímto postižením však 
mohou pomoci v praxi ověřené terapeutické postupy, 
které napomáhají rozvinutí jejich potenciálu.

 
V této souvislosti se o autismu často mluví jako 

o „neviditelném“ postižení, záhadné chorobě. Proč?
Možná proto, že na lidech poruchy autistického 

spektra, jak se správně autismus jmenuje, nepoznáte na 
první pohled. Na ulici, v obchodě nebo kdekoliv jinde 
si takového člověka všimnete až poté, co zaznamenáte 
jeho odlišné chování. Autisté žijí ve svém světě, v němž 
mají své místo třeba i různé hlášky z filmů nebo zážit-
ky ze života. Například nedávno jsem byla s klientkou 
Lucií v drogerii, venku štěkal pes. Uslyšela jeho štěkot 
a spojila si to se zážitkem z dětství, kdy chtěla hodit ply-
šového „štěkacího“ pejska do bazénu a maminka jí to 
zakázala s tím, že by zrezivěly baterky. Lucie okamžitě 
spontánně vyhrkla: „Neházej to tam, zreziví baterky!“ 
Prodavačka se na nás podívala a už začala Lucii směřo-
vat k regálu s bateriemi. Možná je to úsměvné, ale pro 
Lucku je to právě to nepochopení okolím a může rea-
govat agresivně. Proto má vedle sebe svoji osobní asis-
tentku, která ji zná a odpoví jí: „Ale Luci, to už je přece 
dávno, to jsi byla malá a ráda jsi házela věci pryč.“ 

A není to jen Lucie, ale i další klienti, kteří potře-
bují naši pomoc. Jsme takovými prostředníky a tlu-
močníky s okolním prostředím a světem. Je to naše 
každodenní práce.

Přitom lidé s autismem dokážou s adekvátní pod-
porou žít plnohodnotný život a obohatit společnost 
svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Tře-
ba právě Lucka dovede krásně kreslit, svoje oblíbené 
slepice, pávy, teď nakreslila nádherného večerníčka.

V Dětském klíči pracujete již desátý rok, nyní 
jako vedoucí služby. Proč jste se rozhodla hned po 
střední škole právě pro tuto oblast?

Zpočátku jsem se věnovala administrativě, ale chtě-
la jsem pracovat s lidmi. Dá se vlastně říct, že během 
let s Dětským klíčem a jeho klienty rostu. Postupně 
jsem vystudovala vysokou školu a pokračuji ve vzdě-
lávání v kurzu kognitivně-behaviorální terapie, kte-
rou lze pro osoby s autismem využívat.

Je pravda, že se často setkávám s dotazy, zda tato 
práce není příliš náročná. Ano, je, ale pro mě je to na-
plnění touhy být užitečná, dělat něco smysluplného, 
a navíc vidím za svojí prací i rozrůstání se organiza-
ce, posun v poskytování profesionálních a kvalitních 
služeb. A není to žádná póza, když řeknu, že mě naši 
klienti naplňují radostí. Zrovna minulý týden mi při-
šel e-mail od maminky klienta, ve kterém napsala: 
„Právě jsem si uvědomila, že jsme moc rádi, že jste. 
U nás v rodině bohužel hlídání nemáme, a tak jste 
naše rodina VY!!! Bez Vás by to nešlo.“ Může pro nás 
být pozitivnější zpětná vazba? 

Za patnáct let existence se nabídka služeb Dět-
ského klíče opravdu rozrostla. Dá se říci, o kterou 
z nich je největší zájem?

Určitě o odlehčovací byt, což je ojedinělá služba, na 
kterou jsem asi nejvíc hrdá. Rodiče si díky ní mohou 
odpočinout od každodenní péče o své děti. Během 
služby má klient asistenta pouze sám pro sebe a může 
se mu svěřit se svými přáními a potřebami. Odnáší si 
tak řadu zážitků, na které už jeho rodině schází čas, 

Akce „Modrý duben 2015 v Šumperku, kterou po-
řádá obecně prospěšná společnost Dětský klíč, od-
startuje u příležitosti premiéry divadelní hry Slepice 
v sobotu 28. března výstava obrázků mladé ženy s au-
tismem Lucie, které slepice doslova učarovaly. Kro-
mě obrázků budou v divadelní galerii umístěny také 
informační panely, na nichž se návštěvníci dozvědí 
o činnosti Dětského klíče a o problematice autismu 
vůbec. Výstava bude přístupná vždy hodinu před 
představením nebo v rámci jakéhokoliv programu 
v divadle.

O dva dny později, v pondělí 30. března, pak bu-
dou v centru města studentky místního Gymnázia 
informovat o autismu a o činnosti Dětského klíče 
a budou rozdávat informační letáky upozorňující na 
celosvětovou kampaň Rozsviťme se modře. „Ve středu 
1. dubna chceme v deset hodin dopoledne zorganizo-
vat společné focení v modrém před budovou radnice. 
Zájemci si zde budou moci koupit trička s kresbami 
dětí s autismem a modré náramky,“ popisuje ředitelka 
Dětského klíče Věra Nedomová. Vzápětí dodává, že 
ve večerních hodinách budou modře nasvíceny mo-
rový sloup na náměstí a také budova divadla.  

Zapojit se do kampaně budou moci lidé i v sobotu 
25. dubna v rámci divadelního představení Slepice, 
určeného pro předplatitelskou skupinu B. Výtěžek 

z prodeje vstupenek půjde na podporu aktivit Dět-
ského klíče. „Ti, kteří na divadelní představení při-
jdou, mohou kampaň podpořit i tím, že se obléknou 
do modrého nebo alespoň zvolí doplněk této barvy. 
A budou si také moci koupit zmíněná trička,“ říká 
Nedomová. Více informací najdou zájemci na www.
detskyklic.cz. -zk-

Minulý týden se s klienty Dětského klíče vyfotili 
i místostarosta Jan Přichystal a zaměstnanci místní 
radnice.  Foto: B. Vondruška

Duben bude v Šumperku modrý, kampaň upozorní na autismus

Lenka (vlevo), která má poruchu autistického spekt-
ra, se svojí asistentkou Anetou Tkadlecovou. 
 Foto: archiv

elán nebo jejich realizaci brání péče o druhé souro-
zence. Snažíme se jim nabízet atraktivní program, 
jako jsou výlety, návštěvy výstav, kina, koncertů, ba-
zénu, solné jeskyně a podobně. Často mi večer rodina 
napíše, že si užili volno a byli v pohodě, protože jejich 
dítě se do Klíče těší a oni nám věří.

Kolik klientů v současnosti máte?
V současné době našich služeb využívá třicet uživa-

telů. Využívají terénní osobní asistenci, terénní a am-
bulantní odlehčovací službu, pobytovou odlehčovací 
službu a terénní a ambulantní sociální rehabilitaci.

 
Prozradíte na závěr plány Dětského klíče do bu-

doucna?
Blíží se doba, kdy se kapacita obou stávajících 

odlehčovacích bytů naplní a dětí s autismem bohu-
žel přibývá. Z tohoto postižení se stal závažný spo-
lečenský problém. Navíc z malých dětí, s kterými 
Klíč začínal, jsou již dospělí lidé. Pečující rodiny jsou  
vyčerpané a potřeba odlehčovací služby je naléhavá. 
Autismus je, jak už bylo řečeno, především porucha 
sociálních vztahů. Je velmi složité autisty zapojovat do 
kolektivního způsobu života, potřebují malá zařízení 
s větším počtem personálu. V současnosti pracujeme 
na náročném projektu výstavby domu pro odlehčo-
vací službu. Bylo by skvělé, kdyby se takové zařízení 
podařilo vybudovat.  Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová
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Informace/Kulturní kaleidoskop

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí

Celovečerní promítání filmů o dob-
rodružství, divoké přírodě, extrémních 
zážitcích a sportech, to je filmový festi-
val Expediční kamera, který proběhne 
ve více než sto městech po celé repub-
lice. V pátek 27. března od 18 hodin 
můžete festival navštívit také v šum-
perském Oku. 

Poslední premiérou letošní šum-
perské divadelní sezony je komedie 
ruského dramatika Nikolaje Koljady 
Slepice. S místními herci ji nastudoval 
slovenský režisér Jozef Krasula. Slepici 
uvidí diváci poprvé v sobotu 28. břez-
na od 19 hodin. O den dříve, v pátek  
27. března, se mohou příznivci divadla 
těšit na drama Igora Bauersima Norway 
Today, pod nímž je režisérsky podepsán 
opět Jozef Krasula a v němž se předsta-
ví místní herečtí „profesionálové“. Pre-
miéra proběhne od sedmé podvečerní 
v divadelním Hrádku. 

Závěrečný koncert festivalu Preludi-
um Aloise Motýla představí v pondělí 
30. března posluchačům muzikantkou 
rodinu Kollertových. Klavírista Jiří 
Kollert a jeho syn Eduard, který se vě-
nuje klavíru a houslím, rozezní klášter-
ní kostel v 19 hodin.

Tradiční velikonoční akci připravilo 
šumperské muzeum i letos na Zelený 

čtvrtek, tedy 2. dubna. Návštěvníci si od 
9 do 16 hodin budou moci vyzkoušet 
nejen zdobení kraslic, pletení pomlázek 
a tvoření méně tradičních velikonoč-
ních dekorací, ale například i pečení 
perníčků s velikonočním motivem. 

Křesťanské tradice a příběh o smrti 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista navíc 
připomene výstava Cestou křížů, která 
bude zahájena právě ve čtvrtek 2. dub-
na ve výstavní síni muzea. Za vstupné 
na celou čtvrteční akci zaplatí děti pat-
náct a dospělí třicet korun.

Pozvání na tradiční přehlídku tramp-
ské a bluegrassové muziky Šumper-
ské pomněnky přijal autor neoficiální 
trampské hymny Rosa na kolejích Wabi 

Daněk. Další trampskou legendou, která 
se objeví v programu festivalu, je skupi-
na Brzdaři z Olomouce v čele s charis-
matickým zpěvákem „Chrapounem“.

„Šumperské pomněnky pořádáme 
také jako vzpomínku na hudebníka 
a skladatele Milana Žourka, a proto 
jsme rádi, že i letos na přehlídce zahraje 
kapela BG Nova, ve které Žourek pů-
sobil,“ uvedl dramaturg Ondřej Polák. 
Koncert se uskuteční ve velkém sále 
Domu kultury v pátek 3. dubna od sed-
mi hodin večer, kdy se posluchačům 
jako první představí šumperská kapela 
Beg Bie Country. 

Z Olomouce zavítá do Šumper-
ka populární herečka a vítězka Ceny 
Týtý Sandra Pogodová i se svým ot-

cem a známým hudebníkem Richardem  
Pogodou. Ten během bohaté kariéry 
spolupracoval s těmi největšími osob-
nostmi české hudební scény. Pořad začne 
ve středu 8. dubna v devatenáct hodin na 
jevišti velkého sálu Domu kultury. 

Šumperské kapele O5 a Radeček ne-
dávno začalo jarní turné a mezi zastáv-
kami po celé republice nevynechá své 
rodné město. Jako hosta si Radečci, kteří 
válcují éter písní Vloupám se, přizvali 
zpěváka Voxela, jenž loni získal cenu Ob-
jev roku v anketě Český slavík. Společně 
přitom prorazili singlem V naší ulici. 
„Pro návštěvníky šumperského koncertu, 
který je na programu v pátek 10. dubna 
v H-clubu od osmé večerní, si navíc při-
pravili i překvapení.                      

Vytvořit taneční soutěž je náročné, 
ale přivést na svět tradici, která se udrží 
už osmnáct let, je úspěch, který se po-
dařil Klubu tanečního sportu Šumperk 
a Taneční škole Olympia Šumperk.

V sobotu 7. března přijelo do míst-
ního Domu kultury na soutěž O po-
hár města Šumperka změřit své síly 
více než dvě stě párů z celé republiky, 
z Polska i ze Slovenska. Soutěžilo se 
v osmnácti kategoriích, od dětí ještě 
předškolních až po seniory, kteří tanči-
li obdivuhodně elegantně, přestože jim 
bylo, řekněme, s ohledem na tanečni-
ce, dost.

Šumperští tanečníci, výtečně připra-
vení svými trenéry Vlastimilem Hoš-
kem a Jiřím Hrubým, se projevili jako 
hostitelé pečliví, leč lakomí. Nedovolili 
svým soupeřům odvézt z města zby-
tečně mnoho drahých kovů. Doma si 
tak podrželi dvě zlaté, jednu stříbrnou 
a tři bronzové medaile.

Mezinárodní taneční soutěž v Šum-
perku má mezi tanečníky vynikající 
pověst nejen díky perfektní organizaci, 

ale výjimečná je i svým nejatraktivněj-
ším finále latinskoamerických tanců 
třídy B, které probíhá tradičně večer na 
Květinovém plese. Neopakovatelnou 
atmosféru spoluvytvářejí návštěvníci 
plesu, nádherné květinové dekora-
ce místních firem, skvělá živá hudba, 
netypická pro taneční soutěže a tak 
lákavá pro každého tanečníka. Díky 
sponzorům tak vzniklo v Domě kultu-
ry prostředí, které nám závidí i v mno-
hem větších městech. 

 P. Brož, M. Pokorná

Místní tanečníci v soutěži „O pohár města Šumperka“ bodovali

Expediční kamera zavítá 
do Oka tento pátek

Divadelníci chystají 
premiéru Koljadovy 

Slepice a Norway Today

Preludium Aloise Motýla 
nabídne poslední koncert

PoGodové setkání slavného 
otce a ještě slavnější dcery

O5 a Radeček s Voxelem 
se vloupají i do vaší ulice

Na Šumperských 
pomněnkách zazní 
trampská hymna

Muzeum láká na velikonoční 
akci o Zeleném čtvrtku

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
 JINAK A SVOBODNĚJI! 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

27.3. v 18 hod.  Absolventský koncert žáků ze třídy 
v klášterním kostele  S. Hrdinové a P. Kocůrka
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

Mezinárodní taneční soutěž v Šum-
perku má mezi tanečníky vynikající 
pověst.  Foto: archiv

Křesťanské společenství žen Aglow 
zve k setkání s Lýdií Smilkovou, 
ženou, která prochází těžkými  

zdravotními problémy, na téma 
„Když se obrátí život na ruby“
v sobotu 28. března v 15 hodin  
v sídle Bratrské jednoty baptistů  

v ulici M.R. Štefánika 10

 Zpracovala -zk-
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Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. * V sobotu 4.4. a v pondělí 6.4. bude zavřeno.

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

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí* 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota* 8-12 8-12 zavřeno

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek (kromě 1. čtvrtku v měsíci) 
a každý pátek od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
25.3. od 18 hod. v divadle   Jarní koncert  Zpívají Zpívánky, 
  Růžové děti a Barevné děti
27.-28.3. v domě U Radnice   Noc s Andersenem  Nocování v ateliéru, 
  inf. R. Večeřová, tel.č. 725 486 227
3.4. od 10 do 16 hod. v AD na „K“  Jarní rady babičky Dorisky 

O symbolech jara, zdobení pentlí na po-
mlázku, pečení beránka z perníku

Od 3.4. od 9 hod. do 6.4. do 13 hod.  Slavnosti Velikonoc  Pobyt pro rodiče 
v „SEV“ Švagrov  s dětmi, více na www.svagrov.cz
10.4. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert dětských sborů v rámci cyklu 

Motýli a zahraniční hosté: Coro Ca-
licantus Locarno - Švýcarsko, Schola 
Cantharel Lablachere - Francie

11.4. od 9 hod. v keramické dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 
Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

26.3. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pletení z pediku
31.3. od 14 hod. na Majáku  Bowling na Majáku 
 Sraz ve 13.50 před budovou
2.4. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
9.4. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna 
 Pletení košíků z papírových ruliček
11.4. od 19 hod. v hotelu Grand  Aprílová taneční zábava
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.

26.3. ve 20 hod.  Swing Q Šumperk
27.3. ve 20 hod.  Head Ache (pivní blues) a kapela MY 
 (bluegrass) Šumperk 
28.3. v 18 hod.  Volejbál  Poturnajová veselice
Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

Pontis Šumperk
1.4. od 10 hod. v „KS“   Oslava Velikonoc  Vystoupení dětí z MŠ 
2.4. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
7.4. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
10.4. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek   Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu od   Cvičení s flexibary
8.30 hod.,každý čtvrtek od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod.   Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 hod. a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.  Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dag-
mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68.

Centrum pro rodinu

SONS Šumperk

H-club

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou - „Seznamte se 
s pohádkovou postavou“ Pro rodiče na RD 
a jejich děti do 6 let, lektorka P. Čermáková, 
čtení, povídání a tvoření, 31.3. - Seznamte se 
s pejskem a kočičkou, 7.4 - Jak pejsek a kočička 
pekli dort

Každou středu od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti  
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení 
27.3. od 19 hod. v „Č“  Večerní čítárna  Vernisáž výstavy fotografií 

E. Genčurové, předčítání z knih židovské, indic-
ké a libanonské literatury s hudeb. doprovodem 
L. Pospíšilové

28.3. ve „FS“  Radost být ženou  Celodenní program 
 s Fr. Böhmovou, nutno přihlásit se předem
2.4. od 9 hod.  Zelený čtvrtek pro děti 
 Výtvarné dílny, povídání o Velikonocích
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, otevře-
na pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 
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Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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 27.3. 2015 do 9.4. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Vepřová krkovice s kostí ............................................................79,90 Kč/1 kg
Vepřová plec ..................................................................................84,- Kč/1 kg 
ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Veka 360 g BK ...............................................................................................................15,90 Kč
Mazanec s rozinkami sypaný mandlemi 400 g B .............................................26,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Bageta šestizrnná 100 g .............................................................................................. 5,90 Kč
Kobliha mini s ovocnou náplní 30 g ....................................................................... 3,10 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.
Moravské uzené ..................................................................................................................118,- Kč/1 kg
Hájecká klobása ...................................................................................................................131,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
Zábřežská 68, tel: 583224801, 583215309, email: sumperk@azeko.cz

Uw = 0,7 !!
široká škála 
barev
kování Siegenia 
– Titan
možno i v provedení 
dřevo-hliník
výborný poměr 
cena/kvalita
krátké dodací lhůty

Představujeme nejlepší okno od

EURO 
IV92

www.azeko.cz

PŘIJMEME PRACOVNÍKY 
PRO VÝROBU A MONTÁŽ OKEN

 

 
a  

 

15. prosince 2014 byl zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2015/2016 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

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

AKADEMICKÝ ROK 
2015/2016    
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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.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

24 MYČEK NÁDOBÍ

NAROZENINOVÁ
24. VÝROČÍ

AKCE!
ke kuchyním zdarma!

Kuchyňská a interiérová studia HEVOS

www.hevos.cz
Šumperk / Zábřežská  41 Zábřeh / Valová 2357/8

ZDĚNĚK ŠUPINA
737 729 446
zdenek.supina@remax-czech.cz

* KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS
* OCENĚNÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI ZDARMA
* PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA
* ZAJIŠTĚNÍ VYKLIZENÍ A STĚHOVÁNÍ 
   NEMOVITOSTI
* FINANČNÍ SERVIS ZDARMA

POUZE PRO VÁS 
OBČANY ŠUMPERKA

RE/MAX ELITE REALITY
Hlavní třída 13/3
787 01 Šumperk

Šupina
Váš certi� kovaný regionální makléř

Šumperk, Prievidzská    740.000 Kč  

Šumperk,  J. z Poděbrad    890.000 Kč Šumperk, Jeremenkova    cena v RK

Šumperk, A . Kašpara     740.000 Kč  Šumperk, Gagarinova   1.300.000 Kč  Dolní Studénky   2.300.000 Kč

Šumperk, Jeremenkova   1.850.000 KčŠumperk, Zahradní     790.000 Kč   

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Sobotín         450.000 Kč   

Šumperk, Gagarinova   880.000 Kč

Rapotín    550 Kč/m2 Sobotín  1.290.000 Kč

Šumperk   1.200 Kč/m2

Šumperk, nám. Republ. 890.000 Kč

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

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

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

POTŘEBUJETE TAKÉ 
PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 

Garantujeme Vám, 
že čas, který  

investujete do první 
schůzky s námi, se Vám 

MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ!

Pro naši klientku sháníme 
byt 3+1 po rekonstrukci 

do 1.300.000Kč 
(v Šumperku mimo 

městskou část Temenice). 
PLATBA HOTOVĚ. SPĚCHÁ.

Za nabídky děkujeme.

!

!

POSLEDNÍ 
VOLNÝ BYT

VÝHODNÁ INVESTICE PRO RODINU

POSLEDNÍ VOLNÝ DŮM

MOŽNÁ KOUPĚ I NA SPLÁTKY

 DOKONČENO!



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a  Hlavní Třída 10, Šumperk
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

 Nyní 
NOVĚ 

i na 
HLAVNÍ 
TŘÍDĚ

 Kupte si multifokální brýle

- jedny brýle na všechno 
- (dálka - práce - blízko)

 a druhý multifokál dostanete ZDARMA!
Možno kombinovat čiré-sluneční-samozabarvovací

Akce trvá do konce DUBNA

Akce 1+1 
ZDARMA 

na multifokální skla

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

 CVIČENÍ SM-SYSTÉM 
individuální kurz

Prodám 
DřEVěNOU POSTEL 

opatřenou bílým  
lakem, včetně matrace.  
Rozměr 190 x 85 cm. 
Součástí je mobilní  
zásuvka, kterou lze 

pod postel zasunout. 
Velmi zachovalá. 
Cena 1.500 Kč

Volejte 602 251 783

PRODáM 
KANCELářSKý STůL 

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

mahagon, hliníková podnož
NepoužívaNý

Cena 2.600 Kč
Volejte 

602 251 783
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097 
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

POLEPY
aut • výloh • tabulí

inzerce 10 x 6 cm_polepy_aut_výloh_tabulí.indd   2 3. 3. 2015   13:54:47

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

Nové řady laku se 
speciální perletí na 
kuchyňská dvířka...
využijte AKCI nejlepší 
ceny nábytku v historii 
naší společnosti

Zdarma návrhy ve 3D
DO KONCE měsice ke všem 
kuchyním pojezdy a panty 
BLUM zdarma

až 25 let záruka
WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ
 www.oknostyl.cz

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc : Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel:775 575 820, tel. 777575870 mail info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

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

Nová pobočka Praha, Bubenské nábřeži, Praha 8, tel. 777575870
Nova pobočka Praha 1 Kozí 3, tel. 777575870

SLEVA 
až

69%

     INFORMACE • KATALOGY
Kancelář CK • Lidická 18 • Šumperk • Po - Pá 14 - 18 hod.

DOVOLENÁ, KTERÁ BODNE!

STAČÍ SI JEN VYBRAT...

www. hornettour.cz

STAČÍ SI JEN VYBRAT... 4%
VYBRANÉ ZÁJEZDY 
SE SLEVOU

do 30. 4. 2015

www. hornettour.cz

• TERMÁLNÍ LÁZNĚ – Maďarsko, Slovensko relax pro Vás od dubna do 
listopadu již od 1.850,-

 POZNÁVACÍ A POBYTOVÉ ZÁJEZDY od Mexika, USA, Dubaje, známé
i nové evropské destinace a zájezdy po České republice již od 2.190,-

 SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY
- školní exkurze v červnu
za CENY, KTERÉ VÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ


