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Duben se nese v Šumperku ve znamení modré

Šumperk se v uplynulých dnech při-
pojil k mnoha místům v republice i na 
celém světě a hned několika akcemi 
upozornil na Světový den porozumě-
ní autismu, jenž připadá na 2. dubna. 
Jeho součástí je mezinárodní kampaň 
„Light it up blue“ -  „Rozsviťme se 
modře“, jejímž cílem je upozorňovat 
veřejnost na nutnost okamžité a stálé 
podpory lidí s touto diagnózou.

„Modré světlo pomáhá zaměřit po-
zornost na autismus, poruchu, která 
ovlivňuje přibližně šedesát sedm mili-
onů lidí na celém světě. Modrá barva 
je barvou komunikace a sebevyjád-
ření, tedy jednou z oblastí, v níž mají 
lidé s autismem největší potíže,“ říká 

vedoucí osobní asistence Dětského 
klíče Aneta Tkadlecová. Právě obec-
ně prospěšná společnost Dětský klíč 
se v Šumperku již patnáctým rokem 
zaměřuje na podporu lidí s autismem 
a jejich rodin. 

„Dětský klíč, jeho klienti i rodiny pe-
čující o osoby s autismem si velice váží 
podpory, kterou nám v těchto dnech 
vyjadřujete. Věříme, že výstava na 
Hrádku šumperského divadla, která je 
k vidění v průběhu dubna, přiblíží pro-
blematiku autismu a současně překva-
pí originálními kresbami mladé ženy 
s autismem Lucie,“ podotýká vedoucí 
osobní asistence a připomíná, že výsta-
va je po celý duben přístupná vždy ho-

dinu před představením nebo v rámci 
jakéhokoliv programu v divadle.

Zapojit se do kampaně „Modrý du-
ben 2015 v Šumperku“ budou moci lidé 
i v sobotu 25. dubna v rámci divadel-
ního představení Slepice, určeného pro 
předplatitelskou skupinu B. Výtěžek 
z prodeje vstupenek půjde na podporu 
aktivit Dětského klíče. „Ti, kteří na diva-
delní představení přijdou, mohou kam-
paň, jež touto akcí končí, podpořit i tím, 
že se obléknou do modrého nebo ales-
poň zvolí doplněk této barvy. A budou 
si také moci koupit trička s kresbami 
dětí s autismem,“ uzavírá Tkadlecová. 
Více informací najdou zájemci na www.
detskyklic.cz. -zk-

V rámci akce „Modrý duben 2015 v Šumperku“ proběhlo minulou středu dopoledne společné focení dětí s autismem 
a jejich blízkých „v modrém“ před budovou radnice. Ve večerních hodinách pak upozornil na nadcházející Světový den 
autismu modře nasvícený morový sloup a modré světlo ozářilo také budovu divadla.  Foto: P. Kvapil

Lukáš Melník, letošní nositel Ceny Thá-
lie, pochází ze Šumperka     Strana 3

Šumperská nemocnice má od minulé-
ho týdne nového vlastníka, lékaře Mar-
tina Polacha     Strany 3, 4

Brány památek se otevřou v sobotu  
18. dubna, šumperské muzeum láká na 
výstavy.     Strana 4

Od 23. do 25. dubna se v divadle ode-
hraje dvacátý ročník přehlídky nazvané 
Cena Miloše Movnara.      Strana 5



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Více než osmnáct milionů korun chce v letošním 
roce šumperská radnice investovat do svého majetku 
v areálu místní nemocnice. Dodržuje tak smlouvu, 
kterou uzavřela před deseti lety s provozovatelem to-
hoto zařízení, společností Nemocnice Šumperk, spol. 
s r.o., dnešní společností Šumperská nemocnice a.s. 
Podle ní se dvaadevadesát procent z ročního nájem-
ného vrací zpět do oprav a investic v rámci majetku 
města. Ten představuje kolem osmdesáti procent veš-
kerých nemovitostí v nemocnici. Změna akcionáře, 
k níž došlo od letošního 31. března, se přitom zmíně-
ného smluvního vztahu nijak nedotkne.

„V září roku 2005 převedl Olomoucký kraj jako ná-
stupce státu městu Šumperku bezúplatně nejen chirur-
gický komplex s centrálním příjmem a další budovy 
za téměř sto šedesát milionů korun, ale také vybavení 
nemocnice. Podmínkou převodu byl závazek města, 
že v následujících dvaceti letech zajistí v budovách 
provozování nemocnice okresního typu,“ říká vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Následovalo uzavření nájemní smlouvy, na 
jejímž základě pronajalo město od 1. ledna roku 2006 
na dvacet let společnosti provozující nemocnici svůj 
nemovitý majetek, jenž se v areálu nachází. 

Kromě budov převedených Olomouckým krajem, 
které představují chirurgický komplex, lůžkový pa-
vilon B, trafostanici, lékárnu, garáže, někdejší gyne-
kologii v pavilonu F, původní internu v pavilonu E 
a transfuzní stanici, kterou má pronajatou Transfúzní 
služba a.s., jde o historický majetek města. Konkrétně 
o objekty někdejší chirurgie, ORL, stávající ředitelství 
s prosekturou a kapli. „S výjimkou ředitelství jsou tyto 
budovy prázdné, pouze v kapli je umístěno pracoviště 
rentgenu zaměřené na ozařování,“ podotýká Répa-
lová. Vzápětí připomíná, že soukromý provozovatel 
nemocnice vlastní v areálu tři objekty - budovu, v níž 
se nachází pracoviště ARO, lůžkový pavilon a objekt 
kotelny s prádelnou a jídelnou. 

Dvaadevadesát procent z vybraného nájemného, 
které letos činí 13,141 milionu korun, vrací šumperská 
radnice zpět do svého majetku, jež se v areálu špitálu 
nachází. Letos jde o částku 12,090 milionu. Sedmde-
sát procent z této sumy, konkrétně 8,463 milionu ko-
run, přitom jde na velké investiční akce a opravy, jež 
majetek zhodnocují, třicet procent ve výši 3,627 mi- 
lionu je pak využíváno na menší průběžné opravy. 

Zbývajících osm procent, tedy 1,051 milionu korun, 
zůstává v rozpočtu města jako nájemné. „Nájemné 
se každoročně navyšuje o šedesát procent koeficien-
tu míry inflace, a to nejpozději do 31. března daného 
roku zpětně k 1. lednu,“ připomíná vedoucí majetko-
právního odboru.

Plán oprav a technického zhodnocení městských 
nemovitostí v areálu předkládá nemocnice pravidel-
ně radě města, ten letošní tak byl schválen loni v pro-
sinci. „Vše, co se týká majetku města, se děje s naším 
souhlasem, jsou stanovena jasná pravidla. Opravy do 
sto tisíc korun kontroluje náš technik, investice od sta 
do pěti set tisíc poptává nemocnice s tím, že město 
oslovené firmy a poté vybraného zhotovitele odsou-
hlasí. Veřejné zakázky nad půl milionu pak musí 
schválit rada města v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek,“ vysvětluje Répalová, podle níž 
by město muselo většinu oprav zrealizovat, i kdyby 
budovy nepronajímalo. Z velké části totiž jde o staré 
objekty, do nichž se téměř neinvestovalo. 

O budovy, které má pronajaté, ale nevyužívá je, se 
přitom nemocnice stará, aby nechátraly. Příkladem 
je budova někdejší chirurgie. „Nový majitel by měl 
předložit záměry týkající se areálu a společně budeme 
hledat využití prázdných budov, například v souvis-
losti s možnými dotacemi v oblasti sociálních nebo 
zdravotních lůžek. Věřím, že nový vlastník, jehož 
jméno bude s nemocnicí úzce spojeno, bude chtít ne-
mocnici dostat na co nejvyšší úroveň,“ soudí vedoucí 
majetkoprávního odboru.

V uplynulých pěti letech se v budovách, jež město 
nemocnici pronajímá, zrealizovaly opravy a investice 
za téměř děvětapadesát milionů korun. Mezi ty nej-
větší patřila v roce 2010 rekonstrukce prostor radio-
diagnostického pracoviště v pavilonu C v souvislosti 
s jeho digitalizací a instalací CT přístroje a „natažení“ 
strukturované kabeláže od centrálního příjmu po ope-
rační sály pro digitální přenos snímků. „Tato akce byla 
hodně náročná. Vzhledem k přenosu citlivých dat pa-
cientů musí být kabeláž maximálně zabezpečená, tak-
že jsme nechali nabídky posoudit soudním znalcem. 
I z tohoto důvodu je v komisi pro hodnocení nabídek 
kromě technika, vedoucí majetkoprávního odboru, 
vedoucí oddělení správy majetku a správce nemocnice 
také odborník, který se na danou oblast specializuje,“ 
zdůrazňuje Répalová.  Pokr. na str. 5

Velká část nájemného jde zpět 
do městského majetku v areálu nemocnice

     Zastupitelé se sejdou 
koncem dubna

Již podruhé v měsíci dubnu se sejdou šumperští 
zastupitelé. Na jednání ve čtvrtek 23. dubna by měli 
schválit závěrečný účet města za rok 2014 a hospo-
dářské výsledky příspěvkových organizací města 
za loňský rok. Na programu jsou rovněž zprávy 
o inventarizaci majetku, o činnosti obecního živ-
nostenského úřadu a o plnění Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka. Ten by měli zastupitelé 
vyhodnotit a schválit návrh nového akčního plánu. 
Chybět nebudou majetkoprávní a finanční záleži-
tosti. Jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnos-
ti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Město chce více 
podpořit jesle, vyhlásilo 
proto anketu

Anketu, která by měla dát odpověď na otázku, 
zda mají rodiče zájem o jesle, vyhlásil odbor škol-
ství, kultury a vnějších vztahů šumperské radni-
ce. Umístěna je na webu města www.sumperk.cz 
v „běžícím banneru“ na hlavní straně. Pokud se 
setká s odezvou, je radnice připravena ještě více 
podpořit stávající jesle Ječmínek. Přijímány přitom 
budou děti, jež splňují podmínky stanovené v §34 
odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláš-
kou č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním 
nemocem.  -red-

     Podniky města se pustily 
do úklidu parkovišť

Včera, tedy v úterý 7. dubna, odstartovaly Podni-
ky města Šumperka pravidelný jarní úklid parkovišť 
ve městě. Ten potrvá do 20. května. Na úklid parko-
višť upozorňují dopravní značky s vyznačením ter-
mínu a hodiny provádění prací. Řidičům, kteří toto 
přenosné dopravní značení nebudou respektovat, 
hrozí postih v podobě pokuty od městské policie. 
Rozpis úklidu parkovišť je zveřejněn na stránkách 
města www.sumperk.cz v sekci Aktuality. -red-

     Nalezené věci zveřejňuje 
radnice na svých stránkách

Odbor finanční a plánovací MěÚ Šumperk vyko-
nává agendu ztrát a nálezů. Shromažďuje a eviduje 
nalezené věci, které mu odevzdají nálezci - občané, 
městská policie, Policie ČR, České dráhy a.s. a další 
instituce. Seznam nalezených věcí je průběžně ak-
tualizován na stránkách města www.sumperk.cz 
v záložce Občan, v odkazu Ztráty a nálezy. 

Nepřihlásí-li se nikdo o nalezenou věc do jed-
noho roku, stává se jejím držitelem město. Věc je 
následně prodána v dražbě, která se koná jednou 
ročně. Informace o jejím konání je zveřejněna na 
úředních deskách města a ve Zpravodaji. Město 
Šumperk tuto agendu vykonává v souladu s usta-
novením §1057 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník. Případné dotazy zodpoví E. Krmelová, tel.č. 
583 388 458, e-mail: eva.krmelova@sumperk.cz 
- přízemí radnice, kancelář číslo 408.

P. Snášelová, ved. odd. daní 
a vymáhání pohledávek MěÚ

Město dává ročně velkou část 
z nájemného zpět do oprav a investic

Během pěti let se proinvestovalo 
na šest desítek milionů

Kompletně digitalizované radiodiagnostické praco-
viště otevřela nemocnice začátkem roku 2011, na 
rekonstrukci prostor šlo z nájmu kolem sedmi mi-
lionů.  Foto: -pk-

V letech 2011 a 2014 se na operačních sálech na-
instalovaly nové operační lampy, jež jsou integrální 
součástí stavby.                                                Foto: -pk-
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Lukáš Melník, letošní nositel 
Ceny Thálie, pochází ze Šumperka

Výkonnostní sportovci 
opět dosáhnou na dotace
Na dotace z městského rozpočtu v oblasti sportu le-

tos opět dosáhnou nejen organizace pracující s dětmi 
a mládeží, ale také ty, jež působí v soutěžích výkon-
nostního sportu. Na podporu družstev, která repre-
zentují město v dlouhodobých soutěžích a mají v něm 
divácké zázemí, vyčlenila místní radnice ve svém roz-
počtu stejně jako loni dva a půl milionu. Podmínky 
pro poskytování dotací a veškeré potřebné tiskopisy 
jsou zveřejněny na městském webu www.sumperk.cz 
v sekci Občan, podsekci Výkonnostní sport.

Podmínky nejsou nastaveny na individuální sporty, 
ale na sportovní družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží, jež jsou i určitým vzorem a perspektivou pro 
sportující mládež. O zmíněnou dotaci může požádat 
pouze právnická osoba, například sportovní oddíl či 
tělovýchovná jednota, která má sportovní činnost ve 
své náplni a jež sídlí a vykonává svoji činnost v Šum-
perku. Žadatel, jehož družstvo působí dlouhodobě 
v soutěžích výkonnostního sportu pořádaných pří-
slušným sportovním svazem, přitom může podat jed-
nu žádost o dotaci na daný sport a kategorii. Pokud 
pak člen sportovního oddílu obsadil v individuálních 
soutěžích v předchozím kalendářním roce v oficiálním 
evropském mistrovství či ve vyšších soutěžích první 
až šesté místo nebo na mistrovství České republiky 
některou ze tří medailových příček, může jeho „do-
movský“ oddíl požádat pro následující rok za takové 
umístění o maximálně padesátitisícovou dotaci.

Žádosti začnou podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat v pon-
dělí 27. dubna úderem osmé hodiny ranní. Termín 
pro jejich podávání pak vyprší ve čtvrtek 7. května ve 
12 hodin. Žádosti poté projedná komise pro přidělo-
vání grantů a dotací a v červnu se konkrétními návrhy 
bude zabývat rada města, jež je předloží zastupitelům 
18. června ke schválení. -zk-

V Národním divadle se v sobotu 28. března předá-
valy Ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony v ro- 
ce 2014. Trofej v podobě divadelní masky z autorské 
dílny Bořka Šípka si odneslo celkem patnáct umělců. 
Mezi nimi byl i šumperský rodák Lukáš Melník, jenž 
obdržel Cenu pro činoherce do 33 let. Předal mu ji 
jako prvnímu legendární herec Luděk Munzar, kterého 
na jeviště doprovodila dcera Barbora.

„Je to pro mě opravdu velká čest,“ řekl po převzetí 
ocenění Lukáš Melník, jenž po vystudování brněnské 
JAMU zakotvil v ostravském divadle Petra Bezruče. 
Vzápětí poděkoval někdejšímu uměleckému šéfovi 
tohoto divadla Janu Mikuláškovi za to, že jej hned po 
škole přijal do angažmá, a také režisérům, kteří mu dá-
vají krásné role, na nichž mohl herecky vyrůst. „Podě-
kování patří samozřejmě všem „Bezručákům“, rodině 
i Herecké asociaci,“ dodal Melník, kterého porota oce-
nila za to, že „podává vynikající výkony, zejména v psy-
chologicky složitých charakterech mladých mužů“. 

Lukáš Melník vyrůstal v Šumperku se třemi mladší-
mi sourozenci, původně vystudoval obor cestovní ruch 
na Střední odborné škole v Temenici. Poté byl přijat na 

brněnskou JAMU do hereckého ročníku Oxany Smil-
kové a již během studií hostoval v několika tamních 
divadlech. První stálé angažmá získal v ostravském 
Divadle Petra Bezruče, kde zakotvil natrvalo. Po ode-
hrání nezbytné dávky milovníků našel svůj obor v psy-
chologicky složitých charakterech mladých mužů. Hrál 
například Lenského v Evženu Oněginovi, Chlestakova 
v Revizorovi, Pavla Malinu v Petrolejových lampách, 
Christiána v Rodinné slavnosti, Ivana v Landsmano-
vých Pestrých vrstvách či Menuchima v Jobovi. Nyní 
studuje roli Porthose ve Třech mušketýrech, jejichž 
premiéru plánují u „Bezručů“ na květen. 

„Jsem rád, že přicházejí i nabídky na účinkování 
v televizních projektech a ve filmu. Letos bude mít 
premiéru televizní film Jan Hus, v němž jsem ztvár-
nil bratra titulního hrdiny, kterého hraje Matěj Hádek. 
Premiéru by měl mít zřejmě v květnu. A mám za sebou 
i natáčení pro stanici HBO,“ prozradil Melník, který 
již má na svém kontě několik televizních a seriálových 
rolí, například v Zázracích života, Kriminálce Anděl či 
Četnických humoreskách. Věnuje se také psaní a fil-
mové režii. S výtvarníkem Václavem Roháčem napsal 
knihu pro děti Poník jako sen a před dvěma lety spolu 
s Marcelem Škrkoněm vytvořil scénář a natočil celove-
černí thriller Isabel. -zk-

Šumperská nemocnice a.s. pro-
šla za téměř jedenáct let pod říze-
ním společnosti Agel, jehož jste byl 
spoluvlastníkem, velkými změnami 
a rozvojem. Co Vy osobně považuje-
te za největší úspěch?

Máte pravdu a jsem rád, že změny, 
které se v nemocnici udály, nezůstaly 
bez povšimnutí. Mohl bych jmenovat 
spoustu dílčích událostí, včetně in-

vestic, které jsou ve stovkách milionů 
korun. Z mého pohledu za největ-
ší úspěch považuji to, že nemocnice 
je ekonomicky stabilní a pracují zde 
odpovědní, vysoce vzdělaní lidé, kte-
ří jsou reprezentací nemocnice, takže 
o pacienty regionu je dobře postará-
no.

Začátkem letošního roku proběh-
la tiskem informace, že ze společ-
nosti Agel jako akcionář odcházíte 
a v rámci vyrovnání se stanete ma-
jitelem Šumperské nemocnice a.s. 
Proč zrovna této nemocnice?   

Ano, informace v tisku odpovídaly 
skutečnosti.  Pokr. na str. 4   

Šumperská nemocnice má od minulého týdne nového vlastníka a také nový 
název. Od společnosti Agel ji v úterý 31. března oficiálně převzal někdejší akcio-
nář holdingu, lékař Martin Polach. V této souvislosti požádala redakce Zpravo-
daje nového majitele Nemocnice Šumperk o rozhovor.

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

Držitelem jedné z letošních Cen Thálie je Šumperan 
Lukáš Melník.  Foto: archiv

Na slavnostní události nechyběli Lukášovi blízcí - 
rodiče, bratři, přítelkyně s maminkou a kamarád, 
výtvarník Václav Roháč.  Foto: archiv

Nový majitel nemocnice Martin Polach vidí v oblasti specializace velký prostor 
v diagnostických metodách, v porodnictví a gynekologii a v oblasti péče o seniory. 
 Foto: P. KvapilNové logo Nemocnice Šumperk

Chtěl bych, aby Nemocnice Šumperk byla příkladem a vzorem  
pro všechna zdravotnická zařízení, říká její nový majitel

Žádosti se přijímají od pondělí 27. dubna  
od 8.00 hod. do čtvrtku 7. května do 12.00 hod.
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    Pokr. ze str. 3
Při jednáních o podmínkách vyrov-

nání jsme se s mým společníkem do-
hodli na vyčlenění právě Šumperské  
nemocnice, protože k ní mám osobní 
vztah a na Šumpersku bydlím. Byla to 
přirozená volba. Od 31. března 2015 
jsem tak jediným akcionářem nemoc-
nice. Transfúzní služba a.s. a Dialýza 
Šumperk s.r.o. zůstávají ve vlastnictví 
společnosti Agel. Nadále však s nimi 
budeme úzce spolupracovat.

Dotkne se nějakým způsobem 
změna vlastníka samotného chodu 
nemocnice a jejích zaměstnanců? 

Změna vlastnické struktury nebude 
mít žádný negativní vliv na chod ne-
mocnice, naopak věřím, že tato změna 
přinese nemocnici jen pozitiva. V sou-
časnosti je kladen důraz především na 
zachování kontinuity, žádné personál-
ní ani jiné provozní změny proto ne-
čekám. Výjimkou jsou změny názvu 
a loga nemocnice, což logicky souvisí 
s odchodem nemocnice ze skupiny 
Agel. Všichni návštěvníci a pacienti 
uvidí nové logo na vývěsních tabulích 
a informačním systému nemocnice, 
včetně nových webových stránek.

V rámci sítě nemocnic Agel se ta 
šumperská specializovala zejména na 

ortopedii, v některých oblastech pak 
využívala v rámci holdingu vysoce 
specializovaných pracovišť ostatních 
zařízení. Bude tato spolupráce pro-
bíhat nadále nebo plánujete rozšíření 
specializací i na další obory?

Nemocnice Šumperk se zaměřuje na 
ortopedii a traumatologii, a dovolím si 
tvrdit, že v této oblasti jsme špičkou. Po 
dobu, kdy byla Nemocnice Šumperk 
součástí holdingu, vznikly vazby na 
specializovaná pracoviště, jež naši pa-
cienti využívali. V žádném případě tyto 
odborné vazby nechceme rušit a paci-
enti z oblasti Šumperska se budou moci 
nadále léčit v těchto specializovaných 
pracovištích dle své vlastní volby.

Pokud se týká dalšího rozvoje spe-
cializací, vidím velký prostor v dia-
gnostických metodách, v porodnictví 
a gynekologii a v oblasti péče o seniory, 
včetně rehabilitace.

Důležitá je samozřejmě také úroveň 
zdravotnického vybavení a techniky. 
Vidíte v tomto směru v šumperské 
nemocnici nějaké slabiny? Máte již 
dnes představu, do jakých technologií 
budete investovat?

Nemocnice je velmi složitý provoz, 
který ke své činnosti nutně potřebuje 
speciální přístroje a technologie. Rych-
lý vývoj nových metod a postupů vyža-

duje odpovídající přístrojové vybavení. 
V posledních letech nedosahovaly in-
vestice v nemocnici takové výše, která 
by umožnila zajistit to nejlepší technic-
ké zázemí. Stojí před námi velký úkol 
tento stav napravit.

Osobně se domnívám, že v rámci po-
sílení diagnostických kapacit by měla 
být v nemocnici dostupná například 
magnetická rezonance. V součinnosti 
s městem již připravujeme projekt re-
konstrukce operačních sálů, význam-
né investice si umím představit také 
v oblasti radiodiagnostické techniky, 
přístrojů pro oční oddělení a také do 
celkové vybavenosti jednotlivých od-
dělení.

Většina budov v areálu nemocnice 
patří městu. Některé z nich, napří-
klad někdejší chirurgie, jsou součás-
tí nájmu, ale fakticky jsou prázdné. 
Pokusíte se je ve spolupráci s radnicí 
nějakým způsobem oživit a využít? 

Již jsem se zmínil, že chystáme pro-
jekt v oblasti péče o seniory a ve spolu-
práci s vedením města hodláme využít 
právě těchto budov. V této souvislosti 
předpokládáme také podporu z evrop-
ských fondů. 

Mimo to připravujeme novou po-
dobu celého areálu nemocnice, jehož 
urbanistická studie se nyní zpracovává. 

První setkání k této problematice plá-
nujeme již tento měsíc.

Samozřejmě se nemohu nezeptat 
na areál „Sanatorky“, který nemoc-
nice vlastní. Máte nějakou vizi, jak 
s areálem naložíte?

Někdejší Dětské plicní sanatorium 
a celý rozlehlý areál je bohužel dědictví, 
které jsem převzal ve velmi špatném 
stavu, takže v tuto chvíli je tato otázka 
předčasná. Pokud jsem ale informo-
ván, je budova podle posudku statika 
z února roku 2010 v takovém stavu, že 
rekonstrukce nepřipadá v úvahu.

Jak jste se zmínil, máte k nemoc-
nici osobní vztah a od letošního  
31. března je s Vaším jménem spoje-
na. Jak byste chtěl, aby, řekněme, za 
dalších deset let vypadala?

Chápu převzetí nemocnice jako vel-
kou zodpovědnost jak vůči pacientům, 
tak vůči zaměstnancům. A velký spo-
lečenský závazek. Mojí snahou bude, 
aby Nemocnice Šumperk byla po všech 
stránkách - a zde je třeba zdůraznit 
kvalitu poskytované péče, spokojenost 
pacientů a zaměstnanců, vybavenost - 
příkladem a vzorem pro všechna zdra-
votnická zařízení.

 Děkuji za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Brány památek dokořán je název 
akce, kterou pořádají u příležitos-
ti Mezinárodního dne památek a sí-
del, jenž připadá na 18. dubna, město 
Šumperk ve spolupráci se Sdružením 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska, Vlastivědným muzeem Šumperk 
a místní Městskou knihovnou. Akci 
odstartují ve čtvrtek 16. dubna hned 
dvě přednášky, o dva dny později se pak 
otevřou návštěvníkům památky, expo-
zice a výstavy a klášterní kostel rozezní 
festival Zlatá lyra. 

Letošní „Brány památek“ pootevře ve 
čtvrtek 16. dubna Monika Paulová z od-
dělení Státní památkové péče šumperské 
radnice. V prostorách Městské knihov-
ny v ulici 17. listopadu bude od 17 ho-
din přednášet na téma „Historie, vývoj 
a regenerace městské památkové zóny 
Šumperk“, na ni pak naváže přednáška 
studentky dějin výtvarného umění Báry 
Kaněv o architektu Ernstu Wiesnerovi 
a funkcionalistické budově šumperské 
pošty. Těmito přednáškami, ale také 
otevřením expozice Čarodějnické pro-
cesy, pořádáním prohlídkových okruhů 
městem s průvodcem v kostýmu a ote-
vřením kostela Zvěstování Panny Marie 
se město do akce zapojí.

V sobotu 18. dubna se brány pamá-

tek otevřou naplno a zcela zdarma. 
Výstavy zpřístupní návštěvníkům od 
9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin 
Vlastivědné muzeum v Šumperku. Ná-
vštěvníci si budou moci kromě stálé ex-
pozice Příroda a dějiny severozápadní 
Moravy prohlédnout výstavy Šperkov-
nice šumperského muzea, Cestou křížů, 
O včelách a lidech a také prodlouženou 
výstavu Radek Pilař dětem pro radost. 

Otevřena bude od 9 do 17 hodin  
rovněž stálá expozice Čarodějnické 
procesy, jež se nachází ve sklepení Ge-
schaderova domu v Kladské ulici. Po-
slední prohlídka se přitom uskuteční 
v 16.15 hodin.

Za kulturou se pak mohou lidé vydat 
od deváté ranní do osmé večerní do 
kostela Zvěstování Panny Marie, kde 
proběhne další ročník přehlídky dět-
ských pěveckých sborů Zlatá lyra, kte-
rou pořádají Kruh přátel Šumperského 
dětského sboru a Středisko volného času 
Doris. Během pěti koncertů, jež začínají 
v 9, v 11, ve 13.15, v 15.45 a v 18 hodin 
zde vystoupí dvaadvacet sborů se sed-
mi stovkami dětí. „Setkáme se se sbory, 
které jsou tradičními účastníky Zlaté 
lyry, ale také s několika nováčky. Naše 
děti jsou patrony jednotlivých koncer-
tů a ti starší pak ve spolupráci s rodiči 

Kruhu přátel Šumperského dětského 
sboru celý den organizačně zajišťují,“ 
řekl sbormistr Šumperského dětského 
sboru Tomáš Motýl a připomněl, že 
vstupné na tento festival je dobrovolné.

Zajímavou nabídku chystá šumper-
ská radnice na sobotní večer. V 19 a ve 
20 hodin budou připraveny průvodky-
ně v dobových kostýmech, aby zájem-
ce provedly historickým jádrem města 
a v rámci prohlídkového okruhu „Pro-
cházka ze 13. do 21. století“ jim ukázaly 
více i méně známé památky a řekly zají-
mavosti z jejich historie i z dějin celého 
města. Večerní prohlídky „startují“ od 
Lavičky vzkazů na náměstí Míru u rad-
nice.  -zk-

Koncem února se poprvé sešla nově 
vzniklá komise 132, jejíž název symbo-
lizuje počet mladých lidí, kteří ročně 
opustí Šumperk a okolí. Komise se chce 
zabývat otázkami, jež se týkají života 
mladých lidí ve městě, a jejím hlavním 
úkolem je hledat řešení, jak zbrzdit úby-
tek mladých v celkové populaci města.

Členy komise nominovaly strany 
napříč politickým spektrem. Ti se na 
prvním jednání zabývali zejména byto-
vou politikou města, otázkou, jestli má 
vliv na rozhodování mladých lidí, zda 
v Šumperku zůstanou. „Téma chceme 
řešit i příště, přizvali jsme kompetentní 
pracovníky městského úřadu, aby nám 
pomohli zorientovat se v problému,“ 
podotkl zastupitel Ondřej Polák, jenž 
vznik komise inicioval, a zdůraznil, že 
její členové se chtějí při hledání řešení 
inspirovat názory veřejnosti. „Budeme 
rádi za jakýkoli nápad nebo podnět, 
jenž může přispět k tomu, aby se zde 
mladým lidem žilo lépe. Mě osobně 
potěší, když nám pošlou svůj názor  
i starší spoluobčané, kteří mají potřeb-
nou životní zkušenost,“ dodal Polák, 
podle něhož má činnost komise smysl. 
Kontakt: komise132@gmail.com. -zk-

Chtěl bych, aby Nemocnice Šumperk byla příkladem a vzorem  
pro všechna zdravotnická zařízení, říká její nový majitel

Brány památek se otevřou v sobotu 18. dubnaKomise 132 žádá veřejnost 
o zapojení do diskuze 

Během Zlaté lyry se představí dětské 
sbory.  Foto: archiv ŠDS
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Zpravodajství/Festival M. Movnara

Od čtvrtku 23. do soboty 25. dubna se v šumper-
ském divadle odehraje jubilejní dvacátý ročník pře-
hlídky vlastní tvorby nazvané Cena Miloše Movnara. 
Tento známý šumperský festival každoročně připomí-
ná osobnost předčasně zesnulého člena uměleckého 
souboru, jenž prohrál boj se zákeřnou chorobou.

Ve třech dnech nabitých představeními budou po-
rotci hodnotit nejlepší mužský a ženský herecký výkon 
sezony. Po několikaleté přestávce bude udělena cena 
Štěk roku a nově dostane příležitost i široká veřejnost, 
která rozhodne o nejoblíbenější inscenaci sezony.

„Přehlídku letos čeká několik změn. Rozhodli jsme 
obnovit kategorii Štěk roku a nově chceme zapojit do 
rozhodování širokou veřejnost. Naši návštěvníci tak 
rozhodnou o nejlepším představení letošní sezony. 
Hlasovat mohou během celé sezony nebo po každém 
představení, a to vhozením kuličky do označeného 
válce. Další možností jsou naše internetové stránky 
www.divadlosumperk.cz. Zde je zveřejněna anketa 
o nejoblíbenější hru,“ říká ředitel šumperského di-
vadla Matěj Kašík. Vzápětí zdůrazňuje, že odměněni 
nebudou pouze herci, kteří se blýskli nejlepším výko-
nem. Cenu Štěk roku si odnese i jeden představitel 
nejlepší drobné role.

Stejně jako v předchozích ročnících také letos bu-
dou výkony členů šumperského ansámblu hodno-
tit tři poroty. Hlavní slovo bude mít porota složená 
z divadelních odborníků. V té by letos měli usednout 
režisér Petr Veselý, režisér a umělecký šéf ostravského 
Divadla Loutek Václav Klemens a Petr Klimeš, diva-
delní a filmový herec, člen činohry pražského Divadla 
ABC. Spolurozhodovat o nejlepším ženském a muž-
ském hereckém výkonu a o nejlepší inscenaci sezony 
jim pomohou členové pětičlenné divácké a osmičlen-
né studentské poroty, kteří se tradičně rekrutují z řad 
předplatitelů, studentů místních středních škol a také 
studentů katedry divadelních, filmových a mediálních 
studií olomoucké Filozofické fakulty Univerzity Pa-
lackého. Ti všichni zhlédnou pět inscenací - Figarovu 
svatbu (23.4. v 10 hod., školní předst., VK), komedii  

1 + 1 = 3 (23.4. v 17 hod., D, VK), Její Pastorkyni  
(24.4. v 10 hod., školní předst., VK), hru Rychlé 
šípy, řečení Šípáci (24.4. v 19 hod., VK, sleva 50% 
na vstupném k 20. výročí festivalu MM) a komedii 
Slepice (25.4. v 19 hod., B, VK). 

Na všechna představení si mohou zájemci kou-
pit vstupenky v pokladně divadla. „Ti, kteří si koupí 
vstupenku na sobotní představení Slepice, se zapojí do 
kampaně Modrý duben 2015 v Šumperku na podporu 
zvýšení povědomí o autismu. Výtěžek z prodeje vstu-
penek půjde na podporu aktivit Dětského klíče. Cena 
vstupenky je sto padesát korun s tím, že lze využít 
všechny slevy, které poskytujeme,“ zdůrazňuje Kašík.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slavnostním večerem. 
Ten je na programu po představení Slepice v sobotu 
25. dubna od půl desáté večerní v Zrcadlovém sále. 
Během něj budou oceněným hercům předány sošky 
za jejich výkony v letošní sezoně v kategoriích nejlep-
ší herec, nejlepší herečka, nejlepší inscenace, nejlepší 
herecký výkon v malé roli - tvz. Štěk a nejoblíbenější 
inscenace podle hlasování široké veřejnosti. -zk-

O nejlepší inscenaci sezony rozhodne veřejnost, 
do hlasování se může zapojit už nyní

Vozidla v „polopřevodu“ 
je třeba vyřešit do 30. června

Velká část nájemného jde zpět do městského majetku v areálu nemocnice

Ti, kteří si koupí vstupenku na představení Slepice 
v sobotu 25. dubna, se zapojí do kampaně Modrý 
duben 2015 v Šumperku.  Foto: P. Veselý

   Pokr. ze str. 2
Vedoucí majetkopávního odboru vzápětí připo-

míná, že v dalších letech se v pavilonu C nainstalo-
valy protisluneční fólie na okna, rekonstrukcí prošlo 
měření a regulace vytápění a vody, vznikly zde nové  
ortopedické ambulance, vybudovala se nová kom-
presorová stanice pro dýchání a v letech 2011 a 2014 
se na operačních sálech nainstalovaly nové operační 
lampy, jež jsou integrální součástí stavby.

V lůžkovém pavilonu B prošly rekonstrukcí roz-
vody vody, osadily se dva nové výtahy, z nichž jeden 
je speciálně upravený pro evakuaci v případě požá-
ru, v přízemí vznikla ambulance ORL a vybudovalo 
se zde kardiologické oddělení. V pavilonu F, v němž 
se v minulosti nacházelo gynekologicko-porodnické 
oddělení, se jeden výtah vyměnil a další zcela nově 
vybudoval, neboť v budově se nachází oddělení ošet-
řovatelských lůžek s imobilními pacienty. Opravou 
prošly rovněž ambulance v suterénu, toalety, regulace 
a rozvody tepla a vody, vznikl zde pokoj s integrova-
ným sociálním zázemím a také nová diabetologická 
ambulance. V pavilonu E, v němž dříve sídlilo interní 
oddělení, se vedle oprav střechy, regulace a rozvodů 
tepla a vody a odizolování celého objektu vybudovalo 
nové oddělení a rekonstrukcí prošlo plicní oddělení 

v prvním patře. „V letošním roce by se měl zpraco-
vat projekt na opravu fasády a možnou výměnu skel 
a kování u oken, jejichž celková výměna není nutná,“ 
podotýká vedoucí odboru.

Velkou investicí v uplynulých letech byla rovněž 
rekonstrukce trafostanice, jež proběhla ve třech eta-
pách. A dílčími opravami prošly také patologie a bu-
dova ředitelství.

Letos by mělo jít do oprav a investic kolem osm-
nácti milionů korun, z nichž šest je převedeno z loň-
ského roku. „„Při výběru dodavatele schválených 
akcí postupujeme v souladu s platnými směrnicemi 
města a zákonem o veřejných zakázkách. Z důvodu 
delších zadávacích lhůt u zakázek soutěžených dle 
zákona pak může dojít k tomu, že smlouva o dílo se 
uzavírá koncem roku s tím, že k realizaci dojde začát-
kem roku následujícího,“ přibližuje postup vedoucí 

oddělení správy majetku šumperské radnice Lenka 
Salcburgerová. Zmíněných šest milionů je tak určeno 
na projekty, na jejichž realizaci jsou uzavřené smlou-
vy s dodavateli, případně na ty, které byly realizovány 
v prosinci, ale k jejich úhradě došlo až letos. „Příkla-
dem je evakuační výtah v pavilonu B, který byl do-
končen letos v polovině března,“ říká Salcburgerová.

Rekonstrukcí by měl v letošním roce projít ortope-
dický operační sál v budově chirurgického komplexu. 
Počítá se zde s opravou vzduchotechniky, novými roz-
vody elektřiny, vody a kyslíku a mírným dispozičním 
rozšířením sálu přesunem laminární stěny s parním 
zvlhčovačem vzduchu do stropní části. V plánu je také 
vybudování oddělení pro sociální hospitalizace s jed-
nolůžkovými pokoji se sociálním zázemím a novým 
požárním únikovým schodištěm v přízemí pavilonu 
F, rekonstrukce hlavního vchodu do chirurgického 
lůžkového pavilonu B, oprava hlavního přívodu vody 
z objektu lékárny či rekonstrukce bazénu na oddělení 
rehabilitace, z něhož v současnosti prosakuje voda do 
tamní strojovny. Instalování klimatizace v ambulan-
cích ORL, jež se nacházejí v pavilonu B, a v ortope-
dických ambulancích centrálního příjmu by pak mělo 
přinést pacientům lepší komfort především v teplých 
letních měsících. Z. Kvapilová

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk upozor-
ňuje na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně 
zasáhly způsob vedení registru vozidel a dotkly se vět-
šiny majitelů vozidel. 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zá-
kon č. 239/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 56/2001 
Sb. a další související zákony. 

Touto novelou skončily tzv. „polopřevody“ vozidel, 
kdy původní vlastník na svém místně příslušném regis-
tru vozidel „odhlásil“ vozidlo na nového vlastníka a ten 
si ho poté registroval na svém místně příslušném regist-
ru vozidel. Mnoho nových vlastníků si však své vozidlo 
„neodregistrovalo“ a to tak zůstalo v „polopřevodu“.

Novela zákona č. 56/2001 Sb. těmto vlastníkům 
nově stanovuje povinnost zapsat nového vlastníka, 
tzn. taková vozidla „doregistrovat“, a to nejpozději do  
30. června 2015. V případě nesplnění této povinnos-
ti bude vozidlo po tomto datu považováno za zaniklé 
a nebude ho možné již znovu zapsat do registru. 

V registru vozidel Městského úřadu Šumperk bylo 
k 1. lednu letošního roku 3514 vozidel v tzv. „polopře-
vodu“. Povinnost doregistrovat vozidlo si do 15. března 
splnili pouze dvě stě tři vlastníci vozidel, stále jich tak 
zbývá 3311. Registr vozidel MěÚ Šumperk proto vy-
zývá tyto občany, aby neotáleli s doregistrací vozidel 
v „polopřevodu“ a nenechávali návštěvu registru vozi-
del na poslední chvíli. 

Obdobná situace je u vozidel dočasně vyřazených 
(„v depozitu“), kdy vlastníci vozidel dočasně vyřaze-
ných z registru k 1. lednu 2015 více než 18 měsíců (tzn. 
že k dočasnému vyřazení došlo před 1.7. 2013) mají 
povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do 
konce roku 2015. Při nesplnění této povinnosti bude 
vozidlo považováno za zaniklé a nebude ho možné již 
znovu zapsat do registru vozidel.

 D. Kantor, vedoucí registru vozidel MěÚ Šumperk

SVČ Doris oznamuje, že setkání Via Lucis  
„Od vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize“, 

plánované na čtvrtek 23. dubna, je z důvodu 
nemoci Václava Větvičky zrušeno.

Letošní plán počítá s rekonstrukcí 
operačního sálu, rehabilitačního 
bazénu či vybudováním oddělení 

pro sociální hospitalizace 
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Významné výročí školy si v březnu 
připomněli žáci, současní i bývalí pe-
dagogové a všichni přátelé Základní 
školy Šumperk, Šumavská 21. V rámci 
oslav založení školy proběhl Den ote-
vřených dveří, během něhož se usku-
tečnilo společenské setkání vedení 
školy a města s pedagogy, kteří na škole 
působí či působili. Proběhl také školní 
společenský ples a připravuje se Den 
pro žáky školy. 

První žáky škola přivítala začátkem 
února roku 1975. V uplynulých letech 
prošla budova i areál školy řadou pro-
měn. Před pěti lety doznal významných 
změn školní sportovní areál. Bylo vybu-
dováno moderní sportoviště s umělým 
povrchem a dětským hřištěm. V ro- 
ce 2012 bylo provedeno zateplení fasá-
dy a kompletní výměna oken.   

Během čtyřicetileté existence ško-
ly se zde vzdělávalo na čtyři tisícovky 
mladých lidí. V současném školním 
roce navštěvuje školu celkem 640 žáků, 
výuka probíhá ve 29 třídách a škola 
má celkem 69 zaměstnanců. Základní 
vzdělávání je realizováno podle školou 
zpracovaného vzdělávacího programu 
s názvem Život, radost, fantazie, zkrá-
ceně Žirafa, která se tak dostala i do 
loga školy. „Byl bych rád, kdyby i nadále 
měli absolventi školy hezké vzpomínky 
na léta strávená v našich školních la-
vicích. Pevně věřím, že se nám i v bu-
doucnu podaří udržet kvalitní a hlavně 
motivovaný učitelský sbor, který svým 
profesionálním přístupem zajistí, aby 
žáci i jejich rodiče byli s úrovni posky-
tovaného vzdělávání spokojeni,“ zdů-
raznil na slavnostním setkání v rámci 
Dne otevřených dveří ředitel základní 
školy Viktor Verner. O. Hajduková

Mladí střelci ze sportovního střelec-
kého klubu Šumperk - Temenice svý-
mi výkony vzorně reprezentovali svůj 
střelecký klub i město Šumperk na Mi-
strovství České republiky ve sportovní 
střelbě ze vzduchových zbraní. Šampi-
onát, organizovaný Českým střeleckým 
svazem, proběhl 14. a 15. března v Plz-
ni za velké účasti sportovních střelců 
i veřejnosti.

Mladí temeničtí střelci Iveta Ficna-
rová a Michal Beneš zabodovali vyni-
kajícími výkony pod vedením svých 
trenérů a za sponzorské podpory měs-
ta Šumperka. Ve střelbě ze vzduchové 
pušky 40 ran vstoje obsadila Iveta Fic-
narová v kategorii starší dorostenky 

velmi pěkné sedmé místo s nástřelem 
381 bodu. Michal Beneš zazářil svým 
výkonem ve střelbě ze vzduchové pis-
tole 40 ran v kategorii starší dorosten-
ci, když nástřelem 372 bodů vybojoval 
první místo a získal titul Mistr České 
republiky pro rok 2015.

Oběma mladým střelcům k jejich 
sportovním úspěchům gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
svého střeleckého klubu i města Šum-
perka. Přejeme jim hodně úspěchů v je-
jich další sportovní činnosti. V. Beneš

Dietos mají za sebou třídenní sou-
středění strávené v domácím prostředí, 
které bylo završeno scrimmage (obdo-
ba přátelského utkání) s týmem Trut-
nova Rangers. Nyní se již plně soustře-
ďují na start nového ročníku soutěže 
amerického fotbalu.

V letošním roce se změnou formátu, 
kde sedmičkovou verzi nahradila ver-
ze o osmi hráčích - soutěž hraná pod 
hlavičkou České asociace americké-
ho fotbalu, ponese název DIVIZE IV. 
Šumperk byl zařazen do skupiny Vý-
chod společně se soupeři z Přerova, 
Ostravy a Vysočiny. Po loňském ne-
zdaru, kdy tým skončil svoji cestu v zá-
kladní skupině, by letos hráči společně 
s celým vedením klubu rádi nakoukli 
do vyřazovací části sezony, tedy play-
off. Jednou z hlavních a důležitých 
složek budou zvládnutá domácí utká-
ní, na kterých tým počítá opět s pod-
porou svých fandů a pevně věří, že se 
letos rozroste o další nové příznivce. 
„Doufám, že fanoušci jsou již hladoví 
po fotbale a budou nás podporovat ve 
stejném či ještě větším množství jako 
loni, kdy byli skvělí a mohli jsme se na 
ně vždy spolehnout. Těšit se mohou 
jak na staré známé tváře, tak i na nové. 

A my se jim budeme snažit odvděčit za 
povzbuzování pěknou hrou a výsledky, 
abychom se mohli na konci společ-
ně radovat. Takže, začínáme v neděli  
12. dubna od 13.45 hodin s Ostravou 
Steelers a všechny vás potřebujeme,“ 
zve na první zápas na domácím hřišti 
hlavní trenér Jan Kolařík. Více na www.
dietos.cz. -jk-

O víkendu 13. a 14. března skončily 
pro mladé lyžaře ze Ski klubu Šumperk 
dva seriály lyžařských závodů. První se 
uskutečnil v Bílé v Beskydech, kde pro-
běhlo poslední kolo letošního nejpres-
tižnějšího seriálu závodů pro Moravu 
- MADEJA SPORT cupu.

O více než sto padesát mladých 
závodníků pečovalo pět desítek dob-
rovolníků ze Ski Bílá, kteří připravili 
i v těžkých podmínkách solidní trať 
a opravdu pěkné závody. Z našeho 
družstva se jich zúčastnily tři závod-
nice. V sobotním i nedělním závodě 
obsadila Michaela Mazáková v kate-
gorii přípravka dívky 2. místo. Petra 
Nováková se v kategorii předžákyň 
umístila na 5. a 3. místě. Po nedělním 
závodě proběhlo vyhlášení celkových 
výsledků soutěže MADEJA sport cup 
2015. Do celkového pořadí se započí-
talo šest nejlepších výsledků z dvanácti 
závodů. Z našeho týmu byla nejúspěš-
nější Michaela Mazáková, která vyhrála 
šest závodů a stala se celkovou vítězkou 
v kategorii přípravka dívky. Petra No-
váková v kategorii předžákyň obsadila 
celkově páté místo. 

Druhým seriálem byl Pohár Orlic-
kých hor, jehož finále se uskutečnilo 
v Říčkách v Orlických horách. Tohoto 
posledního závodu se zúčastnili čtyři 
naši závodníci. V kategorii předžáci 
obsadil Matěj Bank 1. místo. Vendu-
la Hejtmánková skončila v kategorii 
mladších žaček na 8. místě a Jan Mazák 
se v kategorii mladších žáků umístil na 

10. místě. Dále se vyhlašovaly celko-
vé výsledky, do kterých se započítaly 
čtyři nejlepší výsledky ze šesti závodů. 
Z našich závodníků se na celkovém  
1. místě umístil Matěj Bank. Celkové  
2. místo obsadila Michaela Mazáková. 
Na 6. místě skončila Petra Nováková, 
na 9. místě David Novák a na 10. místě 
Vendula Hejtmánková. M. Mazák

Na křesťanský příběh o smrti a zmr-
tvýchvstání Ježíše Krista se zaměřuje 
„velikonoční“ výstava, která ve výstav-
ní síni šumperského muzea představu-
je pozoruhodnou sbírku křížů z období 
16.-20. století. Kolekce devadesáti křížů 
je výsledkem sběratelské vášně Fran-
tiška a Boženy Hojgrových z Hrabové 
u Zábřehu. Vůbec poprvé si zde může 
veřejnost prohlédnout i řezbářskou 
realizaci křížové cesty od regionální-
ho umělce Břetislava Vávry z Klopiny. 
Výstava byla připravena ve spolupráci 
s olomouckým arcibiskupstvím, jež 
v roce 2013 sbírku manželů Hojgro-
vých odkoupilo, a Muzeem Kroměříž-
ska. K vidění je ve výstavní síni muzea 
do 24. května. -red- 

Na úterý 14. dubna chystá šumperské 
divadlo další Čtení na jevišti za opo-
nou. V rámci projektu LiStOVáNí.cz 
přiveze Lukáš Hejlík knihu Ekonomie 
dobra a zla od Tomáše Sedláčka. Čes-
ký bestseller roku 2009, který vydalo 
nakladatelství 65. pole, dokazuje, jak je 
ekonomie krásná věda a že její kořeny 
jdou mnohem hlouběji, než si moderní 
člověk dokáže představit. Pořad začíná 
v 18 hodin. -zk-

Během dubna a května bude v šum-
perském kině Oko k vidění výstava 
fotografií „Jsem pěstoun“, kterou or-
ganizuje Nadační fond J&T v rámci 
kampaně Hledáme rodiče. Výstava 
velkoformátových portrétů pěstounů  
veřejnosti přibližuje prostřednictvím 
konkrétních příběhů život pěstounských 
rodin a ukazuje, že pěstounské péči 
se věnují muži a ženy různých profesí, 
věku i vzdělání. Zahájena bude ve foyer 
kina ve čtvrtek 9. dubna v 17.30 ho- 
din, o půl hodiny později pak Oko pro-
mítne dokument Alice Nellis Adopce: 
Konkurz na rodiče. -zk-

Michal Beneš získal titul Mistr České 
republiky pro rok 2015. Foto: archiv

Mladí lyžaři ze Ski klubu Šumperk 
mají za sebou velmi úspěšnou sezo-
nu.  Foto: archiv

Škola v Šumavské ulici 
oslavila čtyřicet let 
od svého otevření

Mladí temeničtí 
střelci bodovali

Dietos se chystají na první 
zápas na domácím hřišti

Mladí lyžaři úspěšně 
zakončili lyžařskou sezonu

Lukáš Hejlík nabídne 
Ekonomii dobra a zla

Výstava portrétů představí 
život pěstounů

Ve výstavní síni 
se návštěvníci vydají 

Cestou křížů
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Informace/Kultura

ŠPEK nabízí besedy, divadlo, 
hudbu i regionální speciality

Den Země proběhne 
u Vily Doris i ve Švagrově 

Muzeum chystá vycházku za lišejníky 
a mechorosty CHKO Jeseníky

Měsíc duben se v Šumperku nese ve 
znamení mnohadenní přehlídky umění 
Olomouckého kraje nazvané ŠPEK, jež 
představuje umělce působící či pochá-
zející z tohoto kraje. Její desátý ročník 
nabízí besedy, divadlo, hudbu, výtvarné 
umění, pohádky či pět dnů regionál-
ních specialit.

„Veřejnost seznamujeme touto ces-
tou s umělci, kteří mají blízký vztah 
k našemu kraji. Představujeme místní 
umělce nebo slavné rodáky a prostor 
dostanou také tvůrci, kteří odsud ne-
pocházejí, ale v kraji odvedli kus po-
ctivé umělecké práce,“ říká dramaturg 
přehlídky Ondřej Polák. V nabitém 
programu si podle něj může každý 
přijít na své. Dnes v sedm hodin večer 
tak na jeviště velkého sálu Domu kul-
tury zavítají populární herečka Sandra 
Pogodová a její otec Richard Pogoda, 
legendární muzikant a vypravěč. Dal-
ší beseda je pak naplánována na úterý  
14. dubna od 19 hodin v G-klubu. 
Historička Milena Filipová na ní bude 
přednášet o městských památkových 
zónách v Šumperku, Branné, Mohelni-
ci a ve Štítech.

Vyznavači hudby se mohou vydat 
v pátek 10. dubna na společný koncert 
místní kapely O5 a Radeček a zpěváka 
Voxela, který začíná v H-clubu v osm 
večer. O týden později vystoupí ve vel-

kém sále Domu kultury Visací zámek, 
ikona českého punku, a jako předkapela 
se představí místní formace Svatý Jidáš. 
Ve středu 29. dubna pak pořadatelé na-
bídnou koncert jesenického rodáka Lu-
boše Pospíšila a 5P, začíná v 19.30 hodin 
ve velkém sále Domu kultury.

Přehlídka Špek má připravený pro-
gram také pro příznivce výtvarného 
umění a divadla. Svá abstraktní originál-
ní díla vystavuje do 15. dubna v Jižním 
křídle Domu kultury undergroundový 
výtvarník Martin Hojgr. Především děti 
pobaví v neděli 12. dubna od desáté 
dopolední ve velkém sále „kulturáku“ 
Divadlo Plyšového medvídka pohád-
kou Bobři od Bobří řeky. „Na sobotu  
18. dubna jsme od 9 hodin připravili 
v divadle celodenní přehlídku ochotnic-
kých souborů z Olomouckého kraje na-
zvanou ŠPEK na prknech. V programu 
se představí vedle známých a úspěšných 
ansámblů také dětské a studentské sou-
bory divadelních nadšenců,“ podotýká 
Polák a prozrazuje, že účast potvrdily 
Divadélko Slunečník, DDM Zábřeh, 
školáci z Rovenska, divadelní soubor 
Václav, B.A.F. z místního Gymnázia či 
Zapálení z „Dorisky“. A návštěvníci 
a obyvatelé Šumperka budou moci také 
letos ochutnávat regionální speciali-
ty v kavárně Předměstí, a to od 13. do  
17. dubna.  -zk-

Ekologové ze šumperského Střediska 
volného času Doris chystají na druhou 
polovinu dubna hned dvojitou oslavu 
Dne Země. Nejprve se budou na pa-
sekách kolem Švagrova sázet stromky, 
o necelý týden později pak proběhne 
v parku u Vily Doris tradiční akce spo-
jená s řadou her a soutěží.

Prospěšná akce na čerstvém vzduchu 
pro celou rodinu se uskuteční v sobotu 
18. dubna od 10 hodin v areálu Stře-
diska ekologické výchovy ve Švagrově 
u Vernířovic. V rámci Dne Země je na-
plánován úklid větví po těžbě a sázení 
stromků na pasece kolem Švagrova. 
Stačí jen vzít si s sebou rýč, motyku 
a pracovní rukavice. Informace poskyt-
ne Mirko Kantorek, tel.č. 725 082 503, 
e-mail: kantorek@doris.cz. 

V dějiště tradiční akce se okolí Vily 
Doris v Sadech 1. máje promění v pá-
tek 24. dubna. V centru pozornosti 
letošního Medového Dne Země se 
přitom ocitnou včely a včelaření. Od  

9 do 17 hodin zde budou připravena vě-
domostní, hravá a výtvarná stanoviště, 
chybět nebudou ani pódiová vystoupe-
ní a ukázky lidových řemesel. Přícho-
zím se tu představí i Lesy ČR, CHKO 
Jeseníky a Český svaz ochránců příro-
dy Šumperk. Bližší informace lze získat 
od Lenky Kampové, tel.č. 733 712 901, 
e-mail: kampova@doris.cz. Vstupné je 
pětatřicet korun. -zk-

Vlastivědné muzeum v Šumperku ve 
spolupráci s Muzeem a galerií Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou pořádají 
již druhou vycházku za lišejníky a me-
chorosty CHKO Jeseníky. Uskuteční se 
v sobotu 25. dubna.

Sraz účastníků je v 10 hodin u želez-
niční stanice v Branné. Odtud trasa po-
vede po naučné stezce Pasák na Přední 
Alojzov, nazpět do Branné se půjde po 

zelené turistické značce. Vycházku po-
vedou Josef Halda a Magda Zmrhalová. 
V případě velmi nepříznivého počasí 
bude vycházka přesunuta na jiný ter-
mín, zasílejte proto přihlášky na e-mai-
lové adresy halda@moh.cz a magda.
zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, aby 
bylo možné informovat o případných 
změnách. Bližší informace na www.mu-
zeum-sumperk.cz, www.moh.cz. -red-

Během oslav Dne Země si v parku 
u Vily Doris přijdou na své především 
děti.                                          Foto: -zk-

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.

15.4. v 18 hod. v kapli  Absolventský koncert žáků ze třídy 
klášterního kostela  I. Švédové, H. Štědroňové, M. Novákové 
 a H. Johnové 
20.4. v 18 hod.  Koncert kytarového oddělení 
v kapli klášterního kostela
23.4. v 18 hod.  Koncert komorního souboru Grazioso
v kapli klášterního kostela
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

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

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

na obsazení místa čtyř pracovních pozic

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání sociálně - právního zaměření ve studijním programu sociální práce, 

sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie a speciální pedagogika

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

oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav  

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

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

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

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní  poměr na dobu neurčitou, 10. platová  třída  dle  nařízení  vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup  
od 1.7. 2015 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20.4. 2015. Informace k pozici podá Pavla 
Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Městská knihovna

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

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
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
17. dubna   Ukliďme svět 2015  Pytle na sběr 

odpadu lze vyzvednout ve Vile Doris, inf.  
J. Kamp, tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz.

18.4. od 10 hodin v „SEV“ Švagrov   Den Země ve Švagrově 
  Inf. M. Kantorek, tel.č. 725 082 503
18.4. do 9 do 19 hod.   Zlatá lyra
v klášterním kostele
22.4. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
24.4. od 9 do 16 hod. v parku u Vily Doris  Medový Den Země
29.4. od 9.30 hod. v MC Komínkov  Kurz masáží miminek a starších dětí
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.

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
17.4. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
20.4. od 13.30 hod.  Turistická vycházka po cyklostezce z Bludova 
 do Šumperka 
 Sraz na autobus. nádr. před budovou ČSAD
21.4. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování „s Bobinou“
25.4. od 9 hod.  Po stopách Eskymo Welzla  Turist. vycházka 
 údolím Sázavy ve spol. s KČT
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.

10.4. v 19.30 hod.  Koncert kapel O5 a Radeček, Vooxel
17.4. ve 20 hod.  Eurofest: Girls Power
24.4. ve 20 hod.  Vladimír Mišík s ETC
25.4. v 19 hod. Cyklón  Netradiční cyklistický závod, 
 vystoupí kapela Blues for the red Sun
25.4. ve 20 hod.  IMPRA  Herecká improvizace + DJ party
Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

Pontis Šumperk
10.4. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
16.4. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
21.4. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů
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: T. Weingartová, tel.: 606 756 770, 583 211 766, weingartova.
tereza@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, čte-
ní, povídání a tvoření, Pojďte s námi za zvířátky: 
14. 4. O třech prasátkách, 21.4. O kohoutkovi 
a slepičce

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 
24.4. od 9 hod. ve „FS“  Jarní duchovní obnova pro maminky na RD 

Téma: „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro 
dnešní ženy“, hlídání dětí zajištěno

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, ote-
vřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. V dubnu 
probíhá v „Č“ výstava fotografií studentky VOŠ Caritas E. Genčurové z humanitár-
ní praxe v Indii.
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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 10.4. 2015 do 23.4. 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
Chléb kmínový 1200 g ....................................................................................................................21,90 Kč 
Kornspitz 60 g  ..................................................................................................................................... 3,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Zrněnka slunečnicová 60 g  ...........................................................................................................  3,50 Kč
Závin makový 200 g  .......................................................................................................................13,50 Kč
Závin s jablkovou náplní 200 g  ...................................................................................................13,50 Kč
Závin s tvarohovou náplní 200 g ................................................................................................13,50 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Moravské uzené ..........................................................................................................................................118,- Kč/1 kg
Hájecká klobása ...........................................................................................................................................131,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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 
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

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

1x měsíčně barevná příloha Šumperk 
- Živá brána Jeseníků v nákladu 15 000 ks

Příjem inzerce: 724 521 552, zpravodaj@ftv-production.cz

Víte, proč se stále opakují  inzeráty 
V Šumperském zpraVodaJi?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 
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25. dubna  14 - 17 hod.    G-klub Šumperk

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

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

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

Více informací na
www.optomedic.cz

 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

 Nyní NOVĚ i na 
HLAVNÍ TŘÍDĚ

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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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 30.4. 2015 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%

KDO JE BŮH?
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

MÁ CENU VĚŘIT?
CO TĚ ČEKÁ PO ŽIVOTĚ?
CÍRKEV VÍRY ŠUMPERK
GALERIE-KLUB, FIALOVA 3

18,00 - 20,00 hod. 
každé pondělí
www.milost.cz

Cenová 

Věci, které umíme

Autorizovaný prodejce 
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518,
e-mail: autosalon@fortex-ags.cz


