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Úřadovnu v Jesenické 
ulici čeká třetí etapa 
rekonstrukce

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem2 3, 4 4

Podniky města podaly 
trestní oznámení na 
svého zaměstnance 7

Mladí Draci lákají 
do školičky bruslení 
a hokejové přípravky

slogan KTOŽ JSÚ BOŽÍ BUBENÍCI. 
Válečné hordy husitů a táboritů, jejich 
touha a  nadšení po změně tvořily dě-
jiny. Nezapomenutelný hudební zážitek 
čeká 16. října od půl osmé večer i šum-
perské publikum ve velkém sále Domu 
kultury.                                                    -red-

Už počtrnácté se v Česku koná 
tradiční Slet bubeníků, který bude 
v  mnoha ohledech jiný než ty před-
chozí. Tentokrát se bubeníci více za-
měří na Evropu, konkrétně čerpají 
inspiraci od pouští Blízkého východu až 
po Vltavu. Jako podtitul turné je zvolen 
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Zpívající Džemfest láká na hitové 
kapely a Vlastu Buriana

Talentovaný zpěvák a skladatel 
David Deyl 2. října poprvé při-
jede do Šumperka se svou kape-
lou, aby nám společně zahráli 
úspěšné písně Akorát či Počítám, 
jež můžete znát z rádií. Zároveň 
představí nové album V ozvěnách, 
které vydal na konci minulého 
roku již pod svým vydavatelstvím 
DADE. Koncert se uskuteční v pá-
tek 2. října od půl osmé večer ve 
velkém sále Domu kultury.

Populární dobrodruh a cesto-
pisný zpravodaj rádia Impuls Jiří 
Kolbaba se po půl roce vrací do 
Šumperka. Po přednášce o str-
hujících cestách v tropickém ráji 
na tichomořském ostrově Bali 
nyní zájemce zavede do Severní 
Ameriky. Dobrodruh vystoupí 
v Domě kultury Šumperk v pátek 
9. října od půl osmé večer.

Muzejní nejstarší, nejmenší, nej-
slavnější, nejfenomenálnější, nej-
nebezpečnější – to je pouhý náznak 
z celkového výčtu exponátů, které 
bude možné spatřit v prostorách 
výstavní síně šumperského muzea 
od 8. října. Návštěvníci se mohou 
těšit například na nejextravagant-
nější muzejní předměty, kterými 
jsou modely od návrháře Luďka 
Hanáka, nejjedovatější rostlinu 
oměj šalamounek, nebo nejdražší 
restaurovaný předmět dřevěné 
projížďkové sáně s malovaným 
žerotínským erbem datované 
do poloviny 19. století. Výstava 
bude zahájena ve čtvrtek 8. října 
v 17 hodin.

Ladislav Zibura v létě pěšky ušel 
1400 kilometrů napříč rozpále-
ným Tureckem a Izraelem na cestě 
do Jeruzaléma. Když chtěl v Brně 
promítat fotografie pro své přátele 
v kavárně, přihlásilo se mu přes 
dva tisíce lidí. Poté, co třikrát vy-
prodal kino pro pět set lidí, roz-
hodl se vypravit na turné po České 
republice. Publikum baví svým 
kousavým humorem a podařilo 
se mu vytvořit zcela nový žánr  – 
cestovatelskou stand-up show. 
V  šumperském Oku vystoupí 
19. října od 19.30 hodin. 

Zpracovala –zk-

Kam za kulturou v říjnu Slet bubeníků představí i bojové  
písně husitů

V pátek 23. října vypukne jedna z nej-
oblíbenějších kulturních událostí v kraji. 
Šestnáctý ročník festivalu Džemfest se 
uskuteční v Domě kultury Šumperk a na-
bídne koncerty kapel Mňága a Žďorp, 
Slza, Light & Love nebo zpěváka Michala 
Hrůzu. 

„V posledních letech je náš festival 
pravidelně vyprodaný a mezi nejhezčí 
okamžiky patří, když zaplněný sál zpívá 
společně s účinkujícími. Proto jsme se 
letos rozhodli, že program poskládáme 
ze samých hitových kapel, aby se celým 
Džemfestem táhl sborový zpěv a skvělá 
nálada,“ řekl pořadatel Ondřej Polák. Ten 
je spokojený nejen s tím, že se program 
festivalu podařilo sestavit jak z osvědče-
ných jmen, ale i z nových objevů hudební 
scény. „Vypočítávat hity Michala Hrůzy 
nebo Mňágy a  Žďorp asi nemá smysl. 
Ovšem návštěvníci se mohou těšit i na 
mladou kapelu Slza, která se v poslední 
době proslavila dvěma megahity Celibát 
a Lhůta záruční. Kapelu Light & Love zná 
veřejnost zase díky hitovce Blueberry sky, 

která patří mezi nejhranější singly v čes-
kých rádiích,“ dodal Polák.

Vedle uvedených umělců uslyší ná-
vštěvníci Džemfestu také opavskou 
kapelu Munroe a vítěze vyhledávací 
soutěže Džemkap formaci Trocha klidu 
ze Šumperka, která si letos na jaře za-
hrála jako předskokan na turné kapely 
Chinaski.

Vedle hlavního programu v Domě 
kultury nabídne Džemfest bohaté dopro-
vodné akce. Začnou 16. října koncertem 
skupiny O5 a Radeček v Loučné nad 
Desnou a budou pokračovat 22.  října 
recitálem písničkáře Jana Buriana v šum-
perské knihovně. Festival pak vyvrcholí 
24. října v kině Oko, kde se uskuteční 
ČEZ filmová scéna Džemfestu. Ta pro-
mítne v premiéře nově objevenou ko-
medii Milenky starého kriminálníka 
s Vlastou Burianem v hlavní roli. Němý 
film z roku 1927 doprovodí improvi-
zační hrou přímo před plátnem klavíristé 
Zdeněk Dočekal a Jan Horníček. Více na 
www.dzemfest.cz.                                    -red-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Výstavbu hasičské stanice odstartovalo 
poklepání základního kamene

Nová centrální stanice a sídlo územ-
ního odboru hasičského záchranného 
sboru začíná vyrůstat v  Nemocniční 
ulici. Slavnostní poklepání základního 
kamene se odehrálo v pondělí 7. září.

„Dnešek je velmi významný, jde 
o  největší investici za celých patnáct 
let, kdy jako Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje fungujeme,“ 
zdůraznil krajský ředitel Hasičského  
záchranného sboru Karel Kolářik. 
Vzápětí připomněl, že původní plány 
na rekonstrukci stanice pocházejí ještě 
z roku 2005. Později se ale ukázalo, že 
opravit objekt by bylo velmi obtížné. 
„Před pěti lety se již mělo začít s  re-
konstrukcí, ale vzhledem k ekonomic-
kým problémům k  ní nedošlo. Dnes 
jsem rád, protože výstavba nového 

areálu je tím nejlepším řešením,“ po-
dotkl Kolářik.

Příprava celé akce byla zaháje-
na v  roce 2013 a  loni administrativa 
územního odboru Šumperk a  jednot-
ka nevyhovující objekty opustily. Letos 
v červenci převzala dodavatelská firma 
HOCHTIEF CZ staveniště a  staré ob-
jekty zbourala. Nová hasičská stanice 
by měla být hotova do konce příštího 
roku a  její vybudování přijde na více 
než devadesát sedm milionů bez DPH. 

Budovu v Nemocniční ulici, jež pů-
vodně sloužila jako měšťanská střelnice, 
užívali hasiči od roku 1954. V  dalších 
letech k ní přibyly garáže a další stavby, 
využívané jako zázemí odborných slu-
žeb a pro umístění materiálu a techni-
ky. Zásadní rekonstrukce však za celou 

dobu neproběhla a  stanice časem pře-
stala splňovat požadavky současného 
profesionálního hasičského sboru. 

„Prostory nevyhovovaly dnešním 
požadavkům a  normám. V  garážích 
například chybělo odsávání a  kvůli 
nízkým stropům se do nich moderní 
výjezdová technika vešla jen obtížně, 
nevyhovující bylo i víceúrovňové uspo-
řádání objektu,“ konstatoval krajský 
ředitel a dodal, že v místech historické 
budovy vyroste odpovídající zázemí 
pro jednotku požární ochrany a  ga-
ráže pro požární techniku. Vzniknou 
zde také dílny speciálních služeb, tedy 
strojní, chemické, technické a  spojo-
vé, a  rovněž prostory pro výkon státní 
správy, sklad materiálu humanitární 
pomoci a podobně.  -zk-

Profesionální hasiči v Šumperku budou mít novou stanici. Její výstavbu odstartovalo poklepání základního kamene. 
 Foto: Z. Kvapilová

Druhá zářijová sobota se v Šumperku 
nesla ve znamení dobrého jídla, pití 
a zábavy.   Strana 2

S urbanistickou studií, jež je zaměřena 
na novou podobu areálu místní ne-
mocnice, se seznámili šumperští zastu-
pitelé   Strany 3, 6

Den řemesel uspořádala Střední škola 
železniční, technická a  služeb ve spolu-
práci se společností Pars nova.   Strana 6
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Druhá zářijová sobota se v  Šumperku nesla ve 
znamení dobrého jídla, pití a zábavy. V samém srdci 
města, v ulicích Na hradbách a Polské, proběhl první  
ročník Food festivalu nazvaného Sousedská žranice. 

„Myšlenkou festivalu bylo nejen výborně se najíst, 
ale také potkat se se svými kamarády, známými a spo-
lečně strávit příjemné chvíle. Pomohlo tomu nejen 
skvělé počasí a vysoká návštěvnost, ale hlavně samotní 
lidé, kteří vytvořili úžasnou atmosféru,“ zdůraznila Eva 
Ratajová, která spolu s Jiřím Gieslem mladším a Jaro-
slavem Bačou akci, jež se setkala s  velkým zájmem 
veřejnosti, pořádala. Návštěvníci mohli začít u stánku 
kvalitním vínem a od něj pokračovat ke stánku s origi-
nálními dobrotami - vepřovým kolenem ve skořicové 
omáčce, polévkou Tom Kha Gai a žebírky v zázvoru. 
Ta pro festival připravil jeden z organizátorů akce Jaro-
slav Bača a měl k tomu posilu přímo z Thajska, exotic-
kou Pew. Zdejší kavárna Pikola nabízela kromě kávy, 
domácí limonády a zákusků domácí hot dogy s čerstvě 
upečenou bulkou, chilli, salsou a férovým párkem. 

O  pár kroků dál byly k  mání papričky - sušené, 
čerstvé, v oleji nebo v čokoládě od lokálního pěstitele 

Adama. Jejich pálivost mohli lidé zajíst u stánku s pe-
čivem a k domácímu chlebu se přímo nabízelo na rožni 
pečené selátko. Po počátečním rozmazlení chuťových 
pohárků si pak mohli návštěvníci odpočinout v  chill 
zóně, kde hrál skvělý DJ Makovec. 

Na parkovišti u  tiskárny Grafotyp na návštěvní-
ky čekala další lákadla - v  jednom ze stánků to byly 
pastrami, marinovaný losos a domácí cider, usměvavý 
tým z Vietnamu zase připravil ve stánku Pho u Čano-
vy mámy autentickou kuchyni a nabízel polévku Pho, 
která se ve Vietnamu jí ke snídani, na oběd i na večeři, 
a také jarní závitky s krevetami Nem Saigon a ve stán-
ku nazvaném „Mezinárodní Šumperáci“ se postupně 

střídali kuchaři ze Slovenska, Surinamu, Portugalska, 
Indie a Anglie. Nechyběly ani klasická česká kuchyně 
s  hovězími líčkami, kulajdou, jesenickým bigošem, 
smaženými koblížky s  domácí marmeládou a  výteč-
nou polévkou, a také pravé domácí burgery, Kučisova 
fazolová polévka, domácí marmelády, ovčí sýry a další 
dobroty. „Velice nás potěšilo, že zde lidé strávili i něko-
lik hodin přesto, že v některých stáncích byly přichys-
tané delikatesy vyprodané již během pár hodin. První 
ročník Food festivalu tak byl důkazem, že v Šumperku 
jsou všichni sousedé a každý se umí bavit,“ konstatoval 
Jiří Giesel mladší, který se nebrání v pořádání podob-
ných akcí pokračovat. -red-

Rozsáhlá renovace městské úřadovny v  Jesenické 
ulici vstupuje do poslední třetí etapy, jež odstartuje 
v pondělí 5. října. Ještě před tím se do svých kance-
láří vrátí pracovníci odboru životního prostředí. Do 
jejich stávajícího „provizoria“ v  zasedací místnosti 
v přístavbě úřadovny se přemístí Czech point a po-
datelna. Pracoviště občanských průkazů se pak pře-
stěhuje do kanceláří vyřizujících cestovní doklady. Na 
změny upozorní občany informační tabule.

První vlnu stěhování odstartuje ve čtvrtek 24. září 
přemístění pokladny do původních prostor. Jejího 
provozu se to ale nedotkne, nebude pouze možné pla-
tit platební kartou. Příští týden, od úterý 29. září do 
čtvrtku 1. října, se z provizoria v zasedací místnosti 
v posledním patře úřadovny přesunou do původních, 
nyní zrekonstruovaných prostor pracovníci odboru 
životního prostředí. Stěhování části odboru výstavby 
a odboru školství, kultury a vnějších vztahů pak bude 
probíhat do pátku 2. října a do „svého“ se příští týden 
přemístí také pracovníci registru vozidel odboru do-
pravy, informatici, fotograf a pojištění vozidel. Provoz 
na zmíněných odborech tak bude omezen.

Třetí etapa rekonstrukce, která bude probíhat od 
pondělí 5. října do 23. listopadu, se dotkne pracoviště 
občanských průkazů, jež se příští týden přestěhuje do 
kanceláře č. 121 vyřizující cestovní doklady. Do zase-

dací místnosti v posledním patře přístavby úřadovny, 
do níž se vchází z Rooseveltovy ulice, se pak přemís-
tí v pátek 2. října také Czech point a podatelna. Od  
12 hodin tak budou pro veřejnost uzavřeny.

Od pondělí 5. října bude uzavřen hlavní vchod 
do úřadovny na rohu ulic Jesenické a Rooseveltovy. 
Do budovy se lidé dostanou vchodem do přístavby 
z Rooseveltovy ulice a ze dvora a také vchodem pro 
autoškoly a  služebním vchodem pro městskou poli-
cii ze dvora. Podrobnosti o veškerých změnách jsou 
zveřejněny na informačních tabulích a na stránkách 
města www.sumperk.cz. -zk-

Obsah biologických složek ve směsném komunál-
ním odpadu se snaží snížit šumperská radnice. V této 
souvislosti již loni zakoupila devět set speciální dvou-
setčtyřicetilitrových hnědých nádob na svoz bioodpa-
du, na něž získala dotaci od Státního fondu životního 
prostředí. Začátkem letošního roku je bezúplatně za-
půjčila těm, kteří o ně v dotazníkovém šetření projevili 
zájem. Nákup dalších sto padesáti nádob na bioodpad, 
tentokráte již bez dotace, schválili šumperští radní za-
čátkem září. Lidé, kteří o jejich zapůjčení mají zájem, 
musejí pouze na městském webu vyplnit žádost.

„V současnosti evidujeme sto dva podaných žádos-
tí, noví zájemci o  svoz biologického odpadu se tak 
stále mohou hlásit,“ říká Vladimír Hošek z oddělení 
odpadu a ovzduší šumperské radnice. Žádost a dal-
ší informace ke svozu bioodpadu lze přitom najít na 
stránkách města www.sumperk.cz v  odkazu Občan, 
sekci Komunální služby a  podsekci Komunální od-
pad. Distribuce nových nádob bude probíhat stejně 
jako v minulosti. Žadatelé obdrží výzvu (e-mail, sms, 
apod.) k  vyzvednutí nádoby. Smlouvu o  zápůjčce 
je třeba podepsat při převzetí nádoby. Je nutné před-
ložit občanský průkaz. „Svoz bioodpadu probíhá do 
konce listopadu a je hrazen v rámci již občanem pla-
ceného poplatku za odpad,“ doplňuje Hošek.  -zk-

Přátelská atmosféra, výborné jídlo a skvělá 
zábava, to byl první ročník Food festivalu

Úřadovnu v Jesenické ulici čeká třetí etapa rekonstrukce Radnice zapůjčí lidem 
další popelnice na bioodpad

Food festival přilákal do historického centra města velké množství lidí. Ti zde strávili i několik hodin přesto, že 
v některých stáncích byly přichystané delikatesy brzy vyprodané.  Foto: -zk-

Do zasedací místnosti v přístavbě úřadovny se pře-
místí Czech point a podatelna.  Foto: -zk-

Sousedská žranice nabídla vedle české i  exotickou 
kuchyni.  Foto: -zk-
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„Masaryčka“ se v říjnu na tři dny otevře veřejnostiPodniky města podaly 
trestní oznámení na 
svého zaměstnance
Na základě rozhodnutí představen-

stva společnosti Podniky města Šum-
perka a.s. bylo v pondělí 14. září podáno 
trestní oznámení na nyní již bývalého 
zaměstnance společnosti. Důvody pro 
tento krok vyplynuly z  přezkoumávání 
hospodaření Podniků města, které na 
základně pokynu představenstva spo-
lečnosti, jehož obsazení se podstatně 
změnilo letos na jaře, prováděl nový ře-
ditel s pomocí auditorů. Podle výsledků 
tohoto šetření zřejmě jde o zpronevěru 
finančních prostředků, s  nimiž v  rám-
ci svých pracovních povinností tento 
zaměstnanec nakládal. Společnosti tím 
přitom mohla být způsobena značná 
škoda.

Představenstvo společnosti Podni-
ky města Šumperka a.s. se ve dnech  
11. a 13. září sešlo k jednání, jehož před-
mětem bylo mimo jiné také rozhodnu-
tí o  zjištěních, která vyplynula v  rámci 
přezkoumávání hospodaření společnos-
ti prováděného novým ředitelem spo-
lečnosti Patrikem T. Pavlíčkem a  také 
z řádného účetního auditu.  

 Pokr. na str. 4

Dny otevřených dveří budovy Ma-
sarykovy školy před zahájením re-
konstrukce na knihovnu, vzdělávací 
a  komunitní centrum chystají od  
8. do 10. října šumperská radnice spo-
lu s  Městskou knihovnou. Zájemci si 
v  tyto dny budou moci prohlédnout 
stávající prostory, připravena bude 
beseda s historiky o historii první čes-
ké šumperské školy a  také informace 
o  projektu plánované rekonstrukce. 
Součástí programu budou rovněž se-
tkání bývalých učitelů a žáků škol, kte-
ré zde sídlily. 

Pro školy je na čtvrtek 8. a  pátek  
9. října připravena exkurze nazvaná 
Kam budeme chodit do knihovny, 
zájemci o  prohlídku se mohou regis-
trovat předem v  půjčovně pro mlá-
dež na tel.č. 583  283  138. Ve čtvrtek  
8. října představí ve 13 hodin knihovna 
ve stávajících prostorách v ulici 17. lis- 
topadu 6 novou službu pro veřejnost,  
konkrétně elektronické knihy, a násle-
dovat bude komentovaná prohlídka 
prostor knihovny v  ulici 17. listopa-
du nazvaná „Kde a  proč máme málo 
místa“. Od 14.30 a od 15.30 hodin pak 
budou probíhat prohlídky budovy Ma-

sarykovy školy v ulici 28. října 1 spo-
jené s prezentací projektu rekonstrukce 
budovy na knihovnu, vzdělávací a ko-
munitní centrum. Na pátou odpolední 
je v těchto prostorách připraven literár-
ně hudební recitál „Fejeton mezi tóny“ 
Blanky Vykydalové a Hynka Pálky. 

V  pátek 9. října od deseti hodin 
dopoledne se v  prostorách budoucí 
půjčovny pro mládež na „Masaryčce“ 
uskuteční slavnostní předávání čte-
nářských legitimací prvňáčkům, při-
hlášeným do knihovny v  rámci akce  
„Poprvé do školy, poprvé do knihov-
ny“. Ve 13.30 hodin zvou pořadatelé 
k  setkání bývalé učitele a  žáky 2. zá-

kladní školy. Ve 14.30 a v 15.30 hodin 
jsou plánovány opět prohlídky budovy 
spojené s  prezentací projektu rekon-
strukce. V 17 hodin je pak připravena 
beseda K  historii první české školy 
v Šumperku, pohovoří o ní Milena Fi-
lipová a Drahomír Polách.

V  sobotu 10. října bude někdejší 
„Masaryčka“ hostit od 13.30 hodin se-
tkání bývalých učitelů a  žáků Střední 
školy památkové péče. O  půl hodiny 
později, ve dvě odpoledne, proběhne 
poslední komentovaná prohlídka bu-
dovy. Samotné zahájení rekonstrukce 
budovy předpokládá město příští rok.

 -zk-

S  urbanistickou studií, která je za-
měřena na novou podobu areálu míst-
ní nemocnice, jež se na jaře oddělila 
od zdravotnické skupiny AGEL, se 
seznámili na svém zářijovém jednání 
šumperští zastupitelé. Snahou nového 
majitele Šumperské nemocnice a.s., 
kterým je od 1. dubna lékař Martin 
Polach, je vytvořit stabilizovaný areál 
napojený na centrum města, jenž má 
velký potenciál růstu a využití.

Nový majitel v žádném případě ne-
chce jakkoliv omezovat zdravotní péči. 
Naopak, zaměstnancům například 
zvýšil krátce po převzetí nemocnice 
platy o  pět procent. „Změna vlastní-
ka se pojila s mnoha úkony, které byly 
procesně velmi náročné. Nemocnice 
musela během velmi krátké doby pře-
jít na jiný informační systém. Musela 
změnit svůj název, dodavatele zdra-
votnického materiálu, web nebo třeba 
i  logo a  s  ním spojená všechna ozna-

čení. Od října také převezme provoz 
lékárny. Myslím, že to nejnáročnější 
období máme za sebou a zvládli jsme 
ho velmi dobře. Hlavně díky obrov-
skému nasazení zdejších zaměstnanců, 
kterým bych chtěl touto cestou podě-
kovat,“ říká nový majitel Šumperské 
nemocnice a.s. Martin Polach, který 
chce nemocnici rozvíjet a  investovat 
do ní své vlastní finanční prostředky. 
Jen letos počítá s padesáti miliony ko-
run. 

Peníze by měly směřovat zejména 
do zdravotnické technologie. V  nej-
bližších měsících tak například plánuje 
zakoupit nový mamografický přístroj, 
který oproti tomu stávajícímu umož-
ní lékařům ještě přesnější diagnostiku 
než doposud. Mamograf bude navíc 
vybaven systémem, který při vyšetře-
ní umožní u  každé ženy individuál-
ně nastavit míru stlačení prsu podle 
typu a  tvaru její prsní tkáně. Kvalita 

zobrazení pak odborníkům poskytne 
v  rámci diagnostického procesu jedi-
nečnou jistotu. Do konce roku bude 
v  nemocnici vybudován i  nový super 
aseptický operační sál pro ortopedické 
a traumatologické operace. Právě zdej-
ší ortopedická péče je podle Martina 
Polacha na špičkové úrovni a je vyhle-
dávána nejen pacienty z Olomouckého 
kraje, ale i mimo něj. A  ještě letos by 
nový vlastník začal rád budovat nový 
pavilon magnetické rezonance, jehož 
součástí bude také nové mamologické 
pracoviště.

Je třeba zmínit, že kolem osmdesáti 
procent veškerých nemovitostí v  ne-
mocnici patří městu. „V září roku 2005 
převedl Olomoucký kraj jako nástupce 
státu městu Šumperku bezúplatně ne-
jen chirurgický komplex s centrálním 
příjmem a  další budovy za téměř sto 
šedesát milionů korun, ale také vyba-

vení nemocnice. Podmínkou převodu 
byl závazek města, že v  následujících 
dvaceti letech zajistí v  budovách pro-
vozování nemocnice okresního typu,“ 
vysvětluje vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Ré-
palová. 

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 areá-
lu nachází. Kromě budov převedených 
Olomouckým krajem, které předsta-
vují chirurgický komplex, lůžkový pa-
vilon B, trafostanici, lékárnu, garáže, 
někdejší gynekologii v pavilonu F, pů-
vodní internu v pavilonu E a transfuz-
ní stanici, kterou má pronajatou 
Transfúzní služba a.s., jde o historický 
majetek města. 

 Pokračování na str. 6

Místu stánku s občerstvením by na ploše mělo stát už příští rok nové pracoviště 
magnetické rezonance, které bude navazovat na vnitřní koridor nemocnice. 
 Foto: Nemocnice Šumperk

Budoucí podoba centrálního příjmu nemocnice. 
 Vizualizace: Architektonická kancelář manželů Petrovových

Vizualizace budovy někdejší „Masaryčky“ po rekonstrukci.

Areál místní nemocnice projde v následujících letech proměnou
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Informace ze zastupitelstva

    Pokr. ze str. 3
Tato zjištění, podložená písemný-

mi doklady, napovídají, že v  minulosti 
mohlo ve společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. docházet k  jednání kon-
krétního zaměstnance, jež by mohlo na-
plňovat znaky trestné činnosti.

Na základě těchto poznatků a po po-
drobném projednání souvisejících otá-
zek uložilo představenstvo společnosti 
řediteli Patriku T. Pavlíčkovi, aby v pon-
dělí 14. září podal v  této věci trestní 
oznámení na tohoto zaměstnance a oka-
mžitě s ním rozvázal pracovní poměr. 

„Na základě indicií vycházejících 
od auditorů provádějících řádný audit 
hospodaření společnosti za rok 2014 

jsme začali prověřovat vybrané finanč-
ní operace společnosti v  minulých le-
tech. V  rámci vnitřního prověřování 
jsme zjistili závažné skutečnosti, které 
napovídají, že s  finančními prostředky  
společnosti nebylo řádně nakládáno. 
Vzhledem k  závažnosti zjištěných dů-
vodů jsme rozhodli o  podání trestního 
oznámení. V  rámci respektování zása-
dy presumpce neviny však nebudeme 
sdělovat informace o osobě, která se to-
hoto činu podle zjištění měla dopustit, 
a  vyčkáme na postup orgánů činných 
v trestním řízení, jak celou záležitost vy-
hodnotí,“ uvedl předseda představenstva 
společnosti a  šumperský místostarosta 
Tomáš Spurný. Vzápětí dodal, že vzhle-

dem k  tomu, že zmíněný zaměstnanec 
takto jednal za vedení předchozího ře-
ditele Luďka Šperlicha, byla s  ním uza-
vřena dohoda o  ukončení pracovního 
poměru ve společnosti. Někdejší ředitel 
se tak rozhodl deklarovat zodpovědnost 
za činnost svých bývalých podřízených. 
„S  ohledem na zjištěné skutečnosti 
budeme pokračovat v  systematickém 
prověřování nakládání s  prostředky 
společnosti PMŠ a.s. v  minulých letech 
a také v kontrole zadávání zakázek, a to 
i zpětně. Ve společnosti po nástupu no-
vého managementu byly nastaveny přís-
nější řídící a  administrativní postupy. 
Budoucnost Podniků města tak vidím 
pozitivně,“ uzavřel Spurný. -red-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 17. září 2015 
mimo jiné

* seznámilo se s prezentací Nemoc-
nice Šumperk a.s. Více na str. 3 a 6.

* seznámilo se se situací ve spo-
lečnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s., kterou nastínil předseda 
představenstva této společnosti Petr Su-
chomel. Bližší informace v příštím čísle.

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření města Šumperka k 30. červnu 
letošního roku. Současně vzalo na vě-
domí výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací města k 30. červnu 
2015.

* vzalo na vědomí informaci o  sta-
vu školství ve městě ve školním roce 
2014/2015.

* schválilo změnu svého usnesení 
z roku 2014, jež se týká dotace organi-
zaci Charita Šumperk, která ve městě 
poskytuje sociální a  další služby. Jde 
o navýšení dotace z původních 881 ti-
síc o deset tisíc korun, které půjdou na 
údržbu veřejné automatické toalety ve 
Smetanových sadech.

* schválilo osmdesátitisícovou do-
taci na činnost organizaci Dětský klíč 
Šumperk, která poskytuje sociální služ-
by osobní asistence, odlehčovací služby 
a  sociální rehabilitaci osobám s  poru-
chami autistického spektra.

* schválilo časový harmonogram 
pro udílení Cen města Šumperka za 
rok 2015, vylosování deseti navrhova-
telů nominací na Ceny města za rok 
2015 s tím, že každý vylosovaný obdr-
ží dvě vstupenky na slavnostní večer, 
a také prodej vstupenek na večer spoje-
ný s udílením Cen města pro veřejnost. 
Cena vstupenky přitom bude padesát 
korun. Více v příštím čísle.

* vzalo na vědomí plnění plánu in-
vestiční výstavby k  31. srpnu 2015. 
V  této souvislosti obdrželi zastupitelé 
i  aktuální přehled projektů, jejichž re-
alizaci umožnily dotace z  evropských 
a státních fondů.

* schválilo vzdání se přednostního 
práva na úpis akcií společnosti Vo-
dohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s., při němž má dojít ke zvýšení  
základního kapitálu společnosti o  je-
denaosmdesát a  půl milionu korun 
na konečných 934,715 milionu, a  to 
vydáním 81  500 kusů nových akcií, 
které budou upsány Starým Městem 
a  Zábřehem. Ty mají vůči společnos-
ti VHZ pohledávky, jež tímto krokem 
zaniknou. Pro Šumperk ale nemá úpis 
nových akcií společnosti VHZ význam, 
neboť v  současnosti vlastní její akcie 
v  hodnotě 316  858  700 Kč a  úpis dal-
ších akcií by nijak neovlivnil hlasovací 
právo města a  nebyl by ani přínosný 
a ekonomicky výhodný.

Sto padesáti tisíci korunami přispěje 
město společnosti Fotbal Šumperk na 
náklady spojené s  dopravou, hosto-
váním hráčů, rozhodčími a  poplatky 
fotbalovému svazu. Zastupitelé tak re-
agovali na skutečnosti, že šumperský 
fotbal postoupil do divize, což je velkou 
motivací především pro mladé hráče. 

S dotací ve výši šedesáti tisíc korun 
pak může počítat šumperská kapela 
O5 a Radeček, která již dlouhou dobu 
reprezentuje Šumperk v  oblasti popu-
lární hudby. Peníze použije na natočení 
videoklipu. Zmíněná částka půjde z fi-
nanční rezervy grantů a dotací. „Zele-
nou“ jejímu uvolnění dali zastupitelé 
na svém zářijovém zasedání.

Na svém zářijovém zasedání vzalo 
zastupitelstvo města na vědomí vý-
sledky výběrového řízení na provedení 
celkového forenzního auditu ve spo-

lečnosti Podniky města Šumperka a.s. 
a  její dceřiné společnosti Šumperské 
provozní areály s.r.o. Provedení auditu 
schválili zastupitelé na letošním únoro-
vém jednání. Ve stanovené lhůtě podali 
nabídku tři uchazeči. Hodnotící komi-
se vybrala pražskou společnost BDO 
Audit s.r.o., jež nabídla cenu 490 tisíc 
korun. „Při hodnocení jsme přistoupili 
k hledisku ekonomické výhodnosti na-
bídky, kdy hraje roli čas, který auditor-
ská firma stráví ve společnosti, neboť 
to určitým způsobem omezí její chod,“ 
podotkl šumperský místostarosta To-
máš Spurný. 

V současnosti přitom probíhá účetní 
audit hospodaření PMŠ, který provádí 
společnost pražská COMEC AUDIT. 
Vzhledem k  tomu, že výrok auditora 
lze očekávat do konce září, doporučil 
předkladatel materiálu, místostarosta 
Tomáš Spurný, vyčkat na dokončení 
auditu, na který by pak navázal celkový 
forenzní audit. Touto problematikou 
by se měli zastupitelé zabývat na svém 
zasedání 5. listopadu. „Domnívám se, 
že forenzní audit v  tom rozsahu, jak 
jsme ho objednali, nemůže postihnout 
komplexně veškeré dění ve společnosti 
PMŠ od roku 1996, a myslím si, že bude 
nutná naše součinnost s auditory tak, 
aby se zabývali vztahy, které pro nás 
budou prioritní,“ uvedl Tomáš Spurný. 
Na dotaz zastupitelky Zdeňky Dvo-
řákové-Kocourkové, zda se při v  sou-
časnosti prováděném účetním auditu  
společnosti PMŠ přišlo na nějaké chy-
bějící dokumenty v  účetnictví, od-
pověděl, že problém se týká účetních 
a pokladních hotovostí, kdy nebyly do-
hledány veškeré doklady s transakcemi 
související. Vzápětí zastupitelé uložili 
radě města zapracovat do rozpočto-
vých opatření roku 2015, případně do 
návrhu rozpočtu na rok 2016, nákla-
dy na realizaci forenzního auditu ve 
společnosti PMŠ a.s. a ŠSA, s.r.o., a  to 
v souladu s uzavřenou smlouvou s ví-
tězným uchazečem.     Zpracovala  -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Město přispěje fotbalistům 
a hudebníkům

Zastupitelé schválili provedení 
forenzního auditu v Podnicích 

města Šumperka a Šumperských 
provozních areálech 

       Farmáři 
nabídnou své 
produkty 2. října

Již posedmé budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo od 
výrobců. V pátek 2. října obsadí pro-
dejci dvě desítky stánků rozesetých 
v prostoru na Hlavní třídě mezi ob-
chodním domem a  hotelem Grand. 
V  rámci farmářských trhů, které 
připravila místní Okresní Agrární 
komora ve spolupráci s  městem, si 
budou moci příchozí nakoupit od 
osmé ranní do čtvrté odpolední. 
Bližší informace lze najít na adrese 
www.farmarsketrhysumperk.cz.  -zk-

      Na „šumperskou“ 
zemědělskou 
univerzitu se lze 
hlásit do 30. září

Možnost vysokoškolského studia 
na prestižní české univerzitě, Pro-
vozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze, mají 
zájemci o  studium přímo v  Šum-
perku. Jako jediná univerzita nabízí 
přímo v  regionu dálkové studium 
ekonomického oboru nejen v  ba-
kalářském, ale také v  navazujícím 
magisterském studiu. Přihlášky ke  
studiu pro akademický rok 2015 
/2016 se přijímají ještě do středy  
30. září, a  to bez přijímacích zkou-
šek. Podrobnější informace o studiu 
lze získat přímo v  Konzultačním 
středisku na náměstí Míru 4 nebo na 
telefonním čísle 731 571 586.  -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 říjnu 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. 

V  pátek 2. října se bude hovořit 
o akci „Pohádkový les“, kterou uspo-
řádaly vikýřovický sbor dobrovol-
ných hasičů a tamní mateřská škola. 
O den později, tedy v sobotu 3. října, 
se bude besedovat na téma Občanská 
demokratická strana na Šumpersku 
a  ve středu 7. října bude řeč o  Zá-
kladní škole ve Sluneční ulici na za-
čátku školního roku. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Podniky města podaly trestní oznámení na svého zaměstnance
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S  nedostatkem kvalifikovaných  
řemeslníků se potýkají firmy na Šum-
persku. Zatímco maturitním vysvěd-
čením, či dokonce vysokoškolským 
diplomem se mnozí absolventi mohou 
chlubit pouze na úřadu práce, výuční 
list řadě z nich zaměstnání zajistí.

„Většina rodičů chce, aby jejich dítě 
studovalo, neohlížejí se na to, že křesel 
v  kancelářích není pro všechny dost. 
Přitom v našem závodu aktuálně chybí 
sedmdesát řemeslníků. Zaměstnance, 
kteří odcházejí do penze, nemá kdo 
nahradit. A  zřejmě bude i  hůř. Vždyť 
v letošním školním roce nebyl v Šum-
perku otevřen učební obor opravář 
kolejových vozidel, mladí o  něj totiž 
neprojevili zájem,“ posteskla si Lucie 
Novotná, personální ředitelka společ-
nosti Pars nova Šumperk.

Kvalifikovaní odborníci scházejí 
také jinde. Zaměstnavatelé se navíc 
děsí toho, že průměrný věk řemeslníka 
překročil padesátku.

„Těžko říct, co bude za deset let, až 
tito lidé odejdou do důchodu, ovšem 
už dnes je mimořádný zájem o absol-
venty technických oborů,“ vysvětluje 
Jiří Horsák, který působí na Střední 
škole železniční, technické a  služeb 
v  Šumperku jako zástupce ředitelky 
pro praktické vyučování.

„Firmy usilují o to, aby získaly učně 
na praxi. Během roku si mladého člo-
věka otipují a pak mu mnohdy nabíd-

nou místo,“ dodává Jaroslav Lacina, 
vedoucí učitel odborného výcviku.

Pars nova poskytuje nejlepším uč-
ňům stipendium patnáct set korun 
měsíčně. Další peníze si mohou vy-
dělat v  rámci praxe. Žáci technických 
oborů dostávají krajské stipendium ve 
výši několika set měsíčně. Škola pak 
nejlepším žákům a studentům uděluje 
jednorázovou odměnu pět tisíc korun.

Na závažný problém, kterým se úby-
tek zkušených a  nedostatek mladých 
řemeslníků a techniků stává, upozornil 
šumperský Den řemesel. Uspořádala 
ho Střední škola železniční, technická 
a  služeb ve spolupráci se společností 
Pars nova.

„Představili jsme učňovské obo-
ry, které lze na naší škole vystudovat. 
Chtěli jsme dokázat, že kluk či holka 
z  učňáku nejsou žádní outsideři a  že 
naše škola není poslední štací. Připra-
vujeme žáky pro život a realita ukázala, 
že naši absolventi najdou své uplatnění 
snáze než mnozí jejich studovaní vrs-
tevníci, ověnčení četnými diplomy a ti-
tuly,“ uvedl Horsák.

Um svých rukou přímo v  centru 
Šumperka předvedli budoucí zedníci, 
tesaři, instalatéři, klempíři, elektriká-
ři i  žáci nejžádanějších strojírenských 
oborů. Budoucí kadeřnice zájemce uče-
saly, prodavačky ukázaly, že dokážou 
zboží krásně zabalit, truhláři před zraky 
kolemjdoucích vyráběli zahradní lavici 

a nechybělo ani představení studentské 
firmy. Zájem a nadšení dětí však vzbu-
dil především vláček, upozorňující na 
obory, bez kterých se neobejdou v šum-
perské firmě Pars nova, specializované 
na opravy železničních vozidel.

„Den řemesel mě zaujal, protože 
mám syna, který se už brzy bude roz-
hodovat, jak se svým životem naloží. 
Je chytrý a  šikovný, přesto bych ho 
neoznačila za studijní typ. Jako vyso-
koškolačka vím, že diplom sám o sobě 
úspěch nezaručí. Než by se syn trápil 
studiem, které ho nebaví, a  potom se 
trýznil tím, že nemá práci, raději ho 
podpořím v  jeho záměru vyučit se. 

Bude to pro něj lepší start do života,“ 
svěřila se jedna z  návštěvnic akce na 
šumperském Točáku. -vk

Na Šumpersku scházejí kvalifikovaní 
řemeslníci, zaměstnavatelé se o ně perou

Vlastníte nemovitou kulturní památku v městské 
památkové zóně? Získejte na ni dotaci!

Město nabízí k pronájmu 
byt zvláštního určení

Um svých rukou předvedli přímo v centru Šumperka také budoucí tesaři.  
 Foto: -vk-

Ministerstvo kultury České repub-
liky každoročně připravuje Program 
regenerace městských památkových 
zón a  městských památkových rezer-
vací. Z tohoto programu mohou vlast-
níci získat dotaci na obnovu nemovité 
kulturní památky, která stojí na území 
MPR (městská památková rezervace) 
nebo MPZ (městská památková zóna). 
O  příspěvek je nutné žádat prostřed-
nictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z  programu 
regenerace jsou účelové, mohou být 
použity na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na 
modernizaci a  jiné úpravy prováděné 
v  zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace je především 
určena na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a  obnovou autentických 
prvků a  konstrukcí kulturní památ-
ky (např. obnova fasády, repase oken, 
oprava říms, oprava střechy). Prostřed-
ky nelze použít zejména na výměnu 
oken a  dveří, pokud se nenacházejí 

v  havarijním stavu, který vylučuje je-
jich opravu, na modernizaci bytového 
fondu a  zřizování nových bytových 
jednotek, na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a  na kopie 
sochařských děl. 

V  Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlavní tří-
du, Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu ža-
datelů o příspěvek na rok 2016 se přijí-
mají do 30. října na odboru RUI MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, Beata Fischero-
vá, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 395. 

Žádost se píše volnou formou (jméno, 
adresa, odhadovaná částka nákladů) 
a dále musí obsahovat následující pří-
lohy: závazné stanovisko orgánu státní 
péče, u  akcí obnovy s  celkovými roč-
ními náklady 1 mil. a více doložit po-
ložkový propočet nákladů (odborný 
odhad nákladů od projektanta nebo 
stavební firmy). Všechny aktuální do-
kumenty týkající se Programu regene-
race naleznete na webových stránkách 
ministerstva kultury: http://www.mkcr.
cz/scripts/detail.php?id=429. 

B. Fischerová, 
odbor strategického rozvoje, 

územního plánování a investic

Šumperská radnice nabízí k  proná-
jmu byt zvláštního určení v  bezbarié-
rovém domě, určený pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu a  orientace. 
Jedná se o byt č. 14 o velikosti 3 + 1 obyt- 
ných místností v  domě v  Temenické 
ulici č.o. 109. Byt se nachází v 3. podla-
ží, celková plocha činí 100,97 m2, sou-
částí je rovněž balkon o  ploše 4,5 m2 

a sklep o ploše 5,55 m2. 
Nájemné za zmíněný byt je 3.921 Kč 

měsíčně, služby za jeho užívání (teplo, 
TUV, vodné/stočné, spol. elektřina, vý-
tah, úklid) činí asi 2.800 Kč měsíčně, 
pronájem inventáře přijde asi na 141 Kč 
měsíčně. Platba za dodávku elektrické 
energie se hradí dodavateli.

Žádost o přidělení nájmu podává ža-
datel na předtištěném formuláři, který 
je dostupný na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Šumperk, Lautnero- 
va 1 a  na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v  sekci Občan, pod-
sekcích Životní situace, Sociální věci.

Žádost si mohou podat společně 
rovněž manželé a  partneři, případně 
další osoby, které chtějí se žadatelem 
bydlet. Musejí však splňovat podmínky 
směrnice města Šumperka - „Pravidla 
pro poskytování nájmu bytů v domech 
zvláštního určení, bytů zvláštního ur-
čení a v chráněných bytech v majetku 
města Šumperka“, která nabyla účin-
nosti 17.3. 2014. Bližší informace po-
skytne vedoucí odboru sociálních věcí 
Pavla Skálová, Lautnerova 1, 1. patro, 
dveře č. 920, tel. č. 583 388 920, e-mail 
pavla.skalova@sumperk.cz.

P. Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí MěÚ Šumperk

Závazné finanční podíly

Zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40%

Příspěvek města 0% min. 10%

Prostředky z Programu max. 50% max. 50%
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   Pokr. ze str. 3
Konkrétně jde o  objekty někdejší 

chirurgie, ORL, stávajícího ředitelství 
s prosekturou a kapli. 

„S výjimkou ředitelství jsou tyto bu-
dovy prázdné, pouze v  kapli je umís-
těno pracoviště rentgenu zaměřené 
na ozařování,“ upřesňuje Répalová. 
Vzápětí připomíná, že dvaadevadesát 
procent z  ročního nájemného vrací  
radnice zpět do oprav a  investic 
v  rámci majetku města. Dodržuje tak 
smlouvu, kterou uzavřelo před deseti 
lety s provozovatelem tohoto zařízení, 
společností Nemocnice Šumperk, spol. 
s  r.o., dnešní společností Šumperská 
nemocnice a.s. Právě z vybraného ná-
jemného město letos investuje napří-
klad do rekonstrukce druhého podlaží 
pavilonu F, vybudování nových sociál-
ních lůžek nebo do rekonstrukce plic-
ních ambulancí v pavilonu E.

Soukromý provozovatel nemocnice 
vlastní v  areálu tři objekty - budovu, 
v  níž se nacházejí pracoviště ARO, 
lůžkový pavilon a objekt kotelny s prá-
delnou a jídelnou. Už příští rok přitom 
chce, v souladu s  koncepcí představe-
nou na zastupitelstvu a rozdělenou do 
tří etap, vybudovat zmíněný nový tří-
podlažní objekt magnetické rezonan-
ce, jehož součástí bude mamologické 
pracoviště. Pavilon bude navazovat na 
vnitřní koridor tak, aby pacienti pod-
stupovali všechna důležitá vyšetření 
pod jednou střechou. Nový přístroj, 
který umožňuje vyšetření bez rent-
genového záření, by měl být vybaven 
větším vyšetřovacím otvorem, a  bude 
tak přizpůsoben i pro silnější pacienty. 
Navíc díky speciální metodě snížení 
gradientního hluku bude moci perso-
nál na pracovišti vyšetřovat i klaustro-
fobní pacienty. 

„Nové pracoviště by zde mělo sloužit 
pro řadu odborností, mimo jiné i pro 
potřeby ortopedického nebo neurolo-
gického oddělení,“ doplňuje Martin 
Polach. Se zahájením provozu počítá 
v  lednu roku 2017. Během této první 
etapy by navíc měla vniknout i  nová 
parkovací místa pro zaměstnance, 
navazující na parkoviště vybudované 
městem. 

V následujících letech se nemocnice 
bude měnit i pohledem zvenčí. Ve dru-
hé etapě tak dozná změny hlavní vstup 
do centrálního příjmu. Ten se rozšíří 
o  přístavbu nové vstupní haly, do níž 
se přemístí stávající lékárna a výdejna 
zdravotnických potřeb, v patře pak bu-
dou vyšetřovny, zázemí pro pacienty 
a kantýna s občerstvením. 

V  poslední třetí etapě Martin Po-
lach zamýšlí vybudovat nový pavilon 
péče o  matku a  dítě. Vyrůst by měl 
mezi panelovým domem, parkovištěm 
a heliportem. Současně by se měly pří-
stupovými krčky propojit jednotlivé 
pavilony tak, aby byly snadno dostup-
né hlavnímu operačnímu sálu. Urba-
nistická studie počítá rovněž s úpravou 
parkovacích míst uvnitř areálu, jež za-
jistí přístup k jednotlivým budovám.

Ještě před realizací všech zmíněných 
staveb je ovšem třeba prověřit stav 
technické infrastruktury pod zpevně-
nými plochami v  areálu nemocnice. 
„Malá část kanalizace se již v minulos-
ti opravila. Nevíme ale, jaký je stav té 
zbývající,“ říká Hana Répalová a dodá-
vá, že v současné době zajišťuje oddě-
lení správy majetku města monitoring 
stavu kanalizačního řadu. 

Otazník zatím visí nad využitím 
objektů, které jsou historickým majet-
kem města. Konkrétně jde o  budovy 
někdejších ORL a  chirurgie. Objekt 

bývalého ORL je přitom ve velmi špat-
ném stavu především díky vzlínající 
vlhkosti, jež v  současnosti sahá až do 
prvního patra. „Vzhledem k  tomu, že 
se dosud nenašlo žádné využití budo-
vy, nelze vyloučit případnou demoli-
ci,“ přiznává vedoucí majetkoprávního 
odboru města. 

V  o  něco lepším stavu je podle ní 
budova někdejší chirurgie, kde by 
v budoucnu mohlo vzniknout zařízení 
zaměřené na následnou a ošetřovatel-
skou péči, jež bude, vlivem demogra-
fického vývoje, do budoucna nezbytné. 
Město tak nyní společně s novým ma-
jitelem čekají na výzvu z  programu 
IROP nebo jiného na rekonstrukci 
tohoto objektu právě na zmíněnou ná-

slednou péči. „Záleží samozřejmě na 
tom, jaké budou vypsány podmínky 
s  ohledem na majetkoprávní vztahy 
v  nemocničním areálu. Město kaž-
dopádně chce ve spolupráci s  novým 
majitelem a stávajícím provozovatelem 
najít společné řešení pro využití celé-
ho areálu tak, aby byl zachován účel, 
k němuž byl v minulosti vybudován,“ 
uzavírá Hana Répalová.

Šumperská nemocnice poskytuje 
zdravotní péči ve spádové oblasti dvou 
set tisíc lidí. Její lékaři ročně provedou 
tři tisíce sedm set operací. Zdravotnic-
ké zařízení každoročně hospitalizuje 
přes dvacet tisíc pacientů a  ve svých 
ambulancích ošetří téměř sedmdesát 
pět tisíc lidí. -zk-

Areál místní nemocnice projde v následujících letech proměnou

Centrální příjem po rekonstrukci. 
 Vizualizace: Architektonická kancelář manželů Petrovových

Objevena nová komedie s Vlastou 
Burianem! Premiéra bude na Džemfestu

Vyšla nová bibliografie sborníku Severní Morava

Zní to jako aprílový žert, ale je to 
pravda. Na Džemfestu bude k  vidění 
film s Vlastou Burianem v hlavní roli, 
který jste nikdy před tím nemohli vi-
dět. Komedie vznikla v roce 1927, má 
název Milenky starého kriminální-
ka a vedle Buriana v ní hraje Jindřich 
Plachta a  tehdejší hvězda evropského 
formátu Anny Ondráková.

„Filmový pás byl slepen po kous-
cích z  torza několika dochovaných 
kopií. Snímek byl léta rekonstruován 
a konečně letos na podzim dostaneme 
příležitost vidět svým způsobem novou 
komedii s  Vlastou Burianem. Bezpo-
chyby jde o  jedinečný moment české 
kinematografie,“ uvedl pořadatel On-
dřej Polák.

Milenky starého kriminálníka pro-
mítne festival v  rámci ČEZ filmové 
scény v  sobotu 24. října v  kině Oko 

od 19.30 hodin. A protože Džemfest je 
především hudební přehlídka, také fil-
mová projekce se neobejde bez výrazné 
muzikální stopy. Neozvučený černobílý 
film doprovodí improvizací dva bri-
lantní klavíristé pocházející ze Šumper-
ka Zdeněk Dočekal a Jan Horníček. 

Lístky na Milenky starého kriminál-
níka jsou již nyní v prodeji v pokladně 
kina Oko nebo na stránkách kinosum-
perk.cz. Cena je sto korun, majitelé 
vstupenky na hlavní hudební večer 
Džemfestu zaplatí o třicet korun méně. 
Pohár vína zdarma získá každý, kdo se 
projekce zúčastní oblečen v prvorepub-
likovém stylu.

V  souvislosti s  říjnovou filmovou 
událostí připravilo Oko překvapení pro 
pravidelné návštěvníky kina v podobě 
dobové upoutávky - traileru. Ten kino 
Oko uvádí před vybranými filmy. -red-

Cenný studijní materiál posledních 
25 svazků vlastivědného sborníku Se-
verní Morava se stává opět přehledněj-
ším. Vlastivědné muzeum v Šumperku 
vydalo v  pořadí již třetí bibliografii, 
která tentokrát mapuje svazky 76 až 
100.

Bibliografie jsou nezastupitelnou 

pomůckou, využívanou badateli a dal-
šími zájemci o přírodovědu, vlastivědu 
a historii regionu. Tu současnou k vy-
dání připravil historik Vlastivědného 
muzea v  Šumperku Zdeněk Doub-
ravský. V  prodeji je za 50 Kč ve foyer 
šumperského muzea a v  Informačním 
centru Šumperk. -mb-

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let, 29.9. Večer-
níčkovy pohádky, celý říjen bude motivovaný 
knihou Příběhy Ferdy Mravence

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory 
 předčítání z knih, posezení, vzájemné sdílení
9.10. od 9 hod. ve „FS“  Duchovní obnovy pro maminky 
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod. 

Centrum pro rodinu
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Mladí Draci lákají do školičky 
bruslení a hokejové přípravky

Turisté se vydají na Pochod po šumperském 
psaníčku i s Toulavým kočárkem

Nejen hokejovou přípravku, zaměřenou na malé 
sportovce od čtyř do osmi let, ale také výuku bruslení 
pro děti z mateřských a základních škol a rovněž pro 
rodiče s dětmi nabízí letos Hokejový klub Mladí Draci 
Šumperk. Bližší informace lze najít na webových 
stránkách www.hkmdsumperk.cz.

„Ve školičce bruslení pro mateř-
ské školy se dítě během osmi 
lekcí naučí zvládat základní 
bruslařské dovednosti,“ říká 
Miroslav Hornich, trenér 
hokejové přípravky a ve-
doucí školičky bruslení 
pro mateřské školy. Ta 
bude probíhat od září 
do prosince a  poté od 
ledna do března dva-
krát týdně vždy od 8.30 do 9.30 hodin. Pro školičku 
bruslení potřebují děti jen to nejzákladnější vybavení. 
Brusle, přilbu, chrániče kolen a teplé rukavice. Výuku 
bruslení na ledě zajišťuje hokejový klub Mladí Draci 
Šumperk se svými instruktory a trenéry. 

Jednou týdně si mohou na stadionu zabruslit také 
děti prvních a druhých ročníků základních škol. Prv-
ní bruslení se uskuteční v pondělí 5. října a probíhat 
bude do prosince a poté od ledna do března vždy od 
8.30 do 9.30 hodin. O  den dříve, v  neděli 4. října, 

„odstartuje“ nedělní škola bruslení pro rodiče s dět-
mi. Probíhat bude pravidelně každou neděli od 8.30 
do 9.30 hodin.  „Hlavním cílem školičky bruslení pro 
mateřské školy a nedělní školy bruslení pro děti s ro-

diči je naučit děti hravou formou základy bruslení 
na ledě, rozvíjet a zdokonalovat pohybové 

schopnosti, fyzickou a  psychickou 
zdatnost, samostatnost a sebedů-

věru,“ podotýká Hornich.
Samostatnou kapitolou je 

přípravka hokejového klu-
bu Mladí Draci Šumperk, 
jež nabízí organizova-
nou sportovní přípravu 
mladých hokejistů ve 
věku od čtyř do osmi 
let. Pravidelné tréninky 

probíhají třikrát týdně pod vedením hokejových tre-
nérů. Nábor do hokejové přípravky probíhá od září 
vždy v neděli od 8.30 do 9.45 hodin. „Pro děti, které 
začínají se sportováním v  přípravce ledního hokeje, 
postačí minimální základní výbava, tedy brusle, ho-
kejka, přilba, chrániče kolen, případně loktů, a teplé 
rukavice. Další části hokejové výstroje můžeme také 
zapůjčit po předchozí domluvě,“ sděluje všem, kteří 
budou chtít strávit zábavné chvíle na ledové ploše, 
trenér hokejové přípravky. -red-

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 3. října 
na Pochod po šumperském psaníčku spojený s výstu-
pem na Háj. Dvaadvacátý ročník pochodu, který se 
jde jako Memoriál Josefa Janků a je zařazen do celore-
publikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startu-
je od Vily Doris. Letos se opět organizátoři pochodu 
připojili k celostátnímu projektu Klubu českých turis-
tů nazvanému Toulavý kočárek, zaměřenému na tu-
ristiku rodin s malými dětmi, včetně těch nejmenších 
v kočárku. Na ně pochod Po šumperském psaníčku 
pamatuje krátkými trasami.

„Nejkratší pětikilometrová trasa vychází od Vily 
Doris, kde se startuje mezi devátou a desátou dopo-

lední, přes park na 
Skřivánčím dvoře. 
O  něco delší osmi 
a  jedenáctikilomet-
rová pak vede měst-
ským lesem novou 
galerií dřevěných po-
hádkových postav a  na 
Holubí vrch,“ říká předsed-
kyně šumperského Klubu českých turistů Zdeňka 
Daňková a dodává, že společným cílem je Muzeum 
silnic ve Vikýřovicích. Účastníci pochodu, pro něž 
bude připraveno občerstvení, účastnický list a příle-
žitostné razítko, si podle ní budou moci prohlédnout 
exponáty muzea. 

Čtyři klasické trasy pochodu Po šumperském psa-
níčku měří jedenáct, patnáct, pětadvacet, pětatřicet 
a padesát kilometrů, na cyklisty pak čeká kilometrů 
pětačtyřicet. Start je mezi sedmou a desátou dopoled-
ní od Vily Doris a cílem je již zmíněné Muzeum silnic 
ve Vikýřovicích, kam by měli účastníci pochodu do-
razit do páté odpolední. Startovné je pětatřicet korun, 
děti nad pět let a členové Klubu českých turistů zapla-
tí o deset korun méně. -zk-

„Luciska“ zve v září 
na Václava Větvičku

Další pořad z  oblíbeného cyklu komorních pořa-
dů Via Lucis chystá na konec září Středisko volného 
času Doris. Hostem bude ve středu 30. září známý 
český botanik a popularizátor vědy Václav Větvička. 
Večer nazvaný Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu 
ke knize se uskuteční ve středu 30. září od 18 hodin  
v G-klubu v Sadech 1. máje a součástí pořadu bude 
prodej knih a  autogramiáda. Vstupenky za 70 Kč 
a 50 Kč (senioři a mládež) si lze koupit, případně re-
zervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz. -zk-

David Deyl se v premiéře 
představí šumperskému publiku

Talentovaný zpěvák a  skladatel David Deyl 2. říj-
na poprvé přijede do Šumperka se svou kapelou, aby 
společně zahráli úspěšné písně Akorát či Počítám, jež 
můžete znát z  rádií. Zároveň představí nové album 
V Ozvěnách, které vydal na konci minulého roku již 
pod svým vydavatelstvím DADE. Obsahuje dvanáct 
skladeb ve stylu klasického crossoveru, nahraných za 
doprovodu Severočeské filharmonie Teplice pod tak-
tovkou dirigenta Marka Štilce. 

Koncert charismatického Davida Deyla s kapelou 
se uskuteční v  pátek 2. října od půl osmé večer ve 
velkém sále Domu kultury. Těšit se můžete i na auto-
gramiádu. -red-

Živě (nejen) v Oku
Po úspěšné sezoně přímých přenosů oper a baletů 

2014/2015 nabízí kino Oko opět přímé přenosy ope-
ry a  baletu, nově pak přenosy divadla. Prvním byl  
22. září balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie.

„Na sezonu 2015/2016 Živě (nejen) v Oku jsme pro 
naše diváky připravili exkluzivní nabídku přenosů 
baletů, oper a nově i divadla,“ říká ředitel kina Oko 
Kamil Navrátil. Po zářijovém přenosu z Královského 
baletu Londýn podle něj diváci nepochybně ocení 
herecké umění Benedicta Cumberbutche, známého 
z Kódu Enigmy či Sherlocka Holmese, v hlavní roli 
Hamleta. Toho bude kino živě přenášet ve čtvrtek  
15. října. Odlehčením programu budou 16. listopadu 
duety Pavarotti a přátelé s Bono Voxem nebo Stingem 
a 16. prosince si diváci užijí klasický balet Louskáček. 
„Již teď jsou v  prodeji lístky na světovou premiéru 
baletu Frankenstein, který chystáme na 18. května 
2016,“ láká na novou sezonu Kamil Navrátil a připo-
míná, že podrobný program je k dispozici na www.
kinosumperk.cz.

Vstupné na operu je tři sta korun za jedno předsta-
vení. Na balety, Hamleta a Pavarottiho je pak vstup-
né dvě stě padesát korun za jedno představení. „Při  
zakoupení minimálně čtyřech a  více vstupenek na 
minimálně čtyři různá představení se cena každé 
vstupenky snižuje o padesát korun,“ zdůrazňuje Na-
vrátil. -red-

Kulturní okénko

ELEKTROWIN připravil v šumperských sběrných dvorech odměny za recyklaci. Získat odměnu za 
zodpovědný přístup k recyklaci vysloužilých spotřebičů mohou obyvatelé Šumperka, kteří do 14. listopadu 

přinesou staré elektro na sběrný dvůr.
Akce, kterou připravil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN ve 

spolupráci s městem, probíhá ve sběrných dvorech v Anglické a v Příčné ulici. Prvních 150 lidí, kteří sem 
přinesou staré, ale kompletní velké elektrozařízení, dostane dárek v podobě USB paměti. Za velké spotřebiče, 
jako jsou třeba pračky, sporáky, sušičky, varné desky nebo myčky, jsou připraveny „flešky“ s kapacitou 8 GB. 

Akce se nevztahuje na malé spotřebiče a chlazení.

Koncert Společná věc
ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v klášterním  

kostele Zvěstování Panny Marie v Kladské ulici
Tomáš Pfeiffer - Unikátní parabolická projekce

Více na www.dub.cz
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Kulturní servis

Městská knihovna

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

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
29.9. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
1.10. od 13.30 hod.,   Sdělujeme pocity malbou
8.10. od 10.30 hod. v „KS“
3.10. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod.  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ 
= sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

Každé pondělí a každý  Tvořivá dílna „Maminky šijí pro děti“
čtvrtek od 9 hod.
Každé pondělí a každý  Kreativní tvoření pro žáky ZŠ
čtvrtek od 13 hod.
Každé úterý od 9 hod.  „Tvořílek“  Tvořivá dílna pro předškolní děti
Každé úterý od 17 hod.  Šití pro radost  
 Kurz šití pro začátečníky, opravy oděvů a prádla
Každou středu od 9 hod.  Tvořivá dílna „Vyrábíme a tvoříme z bylinek“
Každý pátek od 9 hod.  Kroužek ručních prací pro seniory
Každou sobotu Turistická skupina Batůžkáři Šumperk 
 Dle dohody sdělíme trasu
Bližší informace: Bulharská 8 (Zámeček), 1. patro (učebna/dílna) vždy 9-12 hod. 
a 13.30-15 hod., www.scholapraktica.webnone.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880,  
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předsti-
hem na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

24.9. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pletení z pediku
29.9. od 14 hod.  Bowling na Majáku  Pro přihlášené
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

23.9. od 18.30 hod.  Via Lucis: Antarktida 
ve velkém sále DK Host Marek Holeček (horolezec) 
30.9. od 18 hod. v G-klubu  Via Lucis: Od vědy k mikrofonu, 
 od mikrofonu ke knize Host Václav Větvička, 
 český botanik a popularizátor vědy
2.10. od 9.30 hod. v „MC“ na „K“  Kurz masáže miminek a starších dětí
3.10. od 8.30 hod. na „K“  Krajské kolo v deskových hrách
3.10. od 8.30 hod. na „K“  Pexesiáda 2015
5.-6.10. vždy od 8 hod.  Podzimní festival ptactva
na Třemešských rybnících
10.10. od 14 hod. na letišti  Drakiáda
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

SONS Šumperk SVČ Doris

Charita Šumperk
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Centrum sociálně orientovaných inovací
Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

Půjčovní doba od září
Knihovna v ul. 17. listopadu 6

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
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již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

V pondělí 5. října 2015 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

osobního asistenta „PEčoVAtElkA - AsistEnt HAndicAPoVAnýcH osob“ 
Rk bude probíhat 3x týdně - pondělí, středa, pátek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 10.479,- Kč (včetně studijních materiálů)
RK splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. 

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

V úterý 13. října 2015 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

„PodVoJné účEtnictVí“ pro začátečníky
Rk bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 8.860,- Kč (včetně studijních materiálů)
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace.

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Akademie J. A. komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 25.9. 2015 do 8.10. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ................................................................... 79,90 Kč/1 kg

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Dalamánek chlebový 110 g .................................................................................................4,50 Kč
Buchta s náplní makovou půlka 175 g, bal. .................................................................10,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb lámankový půlka 250 g ..........................................................................................11,90 Kč
Šáteček listový tvarohový 90 g ...........................................................................................6,50 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.
Tlačenka ........................................................................................................................................................139,- Kč
Uzená kýta hájecká ..................................................................................................................................125,- Kč
Lisované koleno .........................................................................................................................................137,- Kč

!!!!!!!! KLUB ŠUMPERK 

 ! PROVÁDÍ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ !    
KARATE PRO ŽIVOT  pro všechny od 15-ti let

Karate pro život  je  chápáno jako rekreační sport, záliba, koníček a jako 
forma sebeobrany. Co vás čeká? Zvýšíte si fyzickou kondici, naučíte se 
bouchnout a kopnout do lap, odražečů a boxovacích pytlů, naučíte se se-
beobraně proti různým formám napadení a samozřejmě se naučíte karate 
ve všech jeho formách. Díky propracovanému systému zvládnete všechny 
kata (sestavy) stylu shotokan, naučíte se „prát“ ať již v řízených formách ku-
mite (zápasu) nebo ve volném stylu. .
Hledáte-li tradiční formu bojových umění, doplněnou o prvky sebeobrany 
a výbornou partů lidí, kteří se rádi pobaví při tréninku i po něm, jste na 
správném místě. Právě pro vás je určen kurz Karate pro život.

Informace : tel. 725 564 485, deconomy@seznam.cz

Kde : malá tělocvična  v prvním patře ZŠ ul. Šumavská
Kdy : každý úterý 17-18 hod. a  pátek od 17 – 19 hod.

KARATE

KARATE

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

ZHUBNĚTE 
VYVÁŽENÝM A PESTRÝM 

JÍDELNÍČKEM

 

SMAŽTE HANDICAP 
NA VOZÍČKU

NECHTE SE ODVÉZT, 
KAM POTŘEBUJETE

 

NONSTOP LINKA
602 682 875,  spirostrans@seznam.cz

www.spirostrans.cz

SPIROS ILIOS
Kouty nad Desnou 20

 SPIROSTRANS.CZ
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REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex realit y Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

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

• rod. dům 4+kk   
• typ bungalov, CP 851m2, ZP 164m2

• novostavba z r. 2014, kolaudace
• dokončovací práce cca 400.000 Kč

Volejte: 733 734 435

Nový Malín   3.500.000 Kč  

• byt 2+1
• OV, 53m2, 1. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• vlastní topení, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Gagarinova   880 000 Kč

• byt 4+1    
• OV, 1.NP, 103 m2+sklep+balkon
• kompl. rekonstrukce celého bytu
• za domem prostorná zahrada    

Vo
lej

te:
 73

3 7
34

 43
5

Šumperk, ul. Čsl. armády  2 350 000 Kč

• rekreační objekt     
• zděná patrová chata s vlastním pozemkem
• sklep, sauna, koupelna, WC
• kotel TP, solární kolektory

Vo
lej

te:
 60

2 5
31

 10
3

Jakubice    1 100 000 Kč

• řadový RD    
• patrový RD 6+1 s garáží
• celopodsklepený, zahrada 266 m2

• původní stav, ihned volný

Vo
lej

te:
 73

3 7
34

 43
5

Bludov   1 790 000 Kč 

• zděná garáž, 19m2

• elektřina zavedena
• vhodné využívat i jako sklad

Vo
lej

te:
 73

3 7
34

 43
5

Šumperk, ul. Bří.Čapků   160 000 Kč

• byt 3+1    
• cihla, OV, 103m2, 1. patro
• garáž, zahrada,lodžie, 3 sklepy
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Wolkerova   2 060 000 Kč 

• byt 2+1, plast.okna   
• DB, 53m2, 5. patro, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• nová koupelna a kuch.linka

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Zahradní   770 000 Kč  

• byt 3+1  
• cihla, OV, 90m2, 2. patro
• kompletní rekonstrukce
• vlastní topení, krbová kamna

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jeremenkova   1 850 000 Kč

• byt 1+1    
• panel, OV, 38m2, zvýšené přízemí
• původní stav,plast.okna
• slunný byt s nízkými náklady 

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Březinova   575 000 Kč  

• byt 2+1    
• OV, 57m2, 7.NP, 2 balkony
• rekonstrukce bytu vč. zděného jádra
• neprůchozí pokoje, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Evaldova   990 000 Kč  

• byt 2+1   
• OV, 57m2, 6. patro, lodžie
• kompletní rekonstrukce bytu
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Gagarinova   950 000 Kč  

• novostavba, patrový RD 4+kk, garáž
• CP 181m2, vlastní plyn. kotel
• dva poslední domy 
• !!Akční cena!!

Volejte: 602 531 103

Šumperk, Bojnická ul.    Cena v RK

• přízemní dům 2+1 s podkrovím
• CP 5 662m2, veškeré IS na pozemku
• výhodná investice, určeno 
   k výstavbě RD

Volejte: 602 531 103

Loučná nad Desnou    cena v RK

• byt 2+1    
• OV, 55m2, 2. patro, balkon, cihla
• neprůchozí pokoje,plast.okna
• nízké náklady, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční   890 000 Kč  

• rod. dům dvougenerační  
• byty 2+1 a 3+1, garáž
• CP 890m2, samost. stojící
• původní stav, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Bratrušov   1 500 000 Kč 

• byt 3+kk   
• cihla, DB,70m2,1. patro
• za domem garáž a zahrada
• celková rekonstrukce, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Nový Malín  1 890 000 Kč

• byt 2+1 
• 2.patro, 57m2, 2 balkony, šatna
• DB s možností převodu do OV
• centrum města, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Evaldova    925 000 Kč   

• byt 2+1  
• OV, 1. patro, 56m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• sklep, ihned volný, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čajkovského     830 000 Kč   

• 3 nové stav.parcely
• IS na hranici pozemku
• výměry: 704 m2, 938 m2 a 1.202 m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   950 Kč/m2  

NoViNKy  V  NaŠÍ  NaBÍDCe:

• pracujeme pro Vás 7 dní v týdnu
• poskytujeme veškerý právní 
 servis
• zajistíme znalecké posudky, 

daňová přiznání 
• pomůže s exekucemi, dědickým
 řízením

Pro našeho seriozního klienta  
hledáme byt 3+1 v původním stavu 
 do 1 mil. nebo po rekonstrukci do 

1.500.000 Kč (mimo část Temenice). 
 PLATBA HOTOVĚ. Za nabídky 
děkujeme. Tel: 733 734 435

OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

Akce 1+1 
ZDARMA 

na 
multifokální 

skla

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

VARILUX Multifokální brýlové čočky

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
    =  

 Využijte skvělé AKCE 1+1 ZDARMA

STAVEBNÍ TECHNIK PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC
Popis pracovního místa: Po technické stránce zabezpečuje správu vlastního majetku, především nebytové 
prostory. Příprava investic – položkových rozpočtů v oblasti zajišťování komunálních služeb a v oblasti zabezpečování 
správy vlastního majetku. Administrativní zajištění zadávacích řízení. Připomínkování projektů zpracovávaných pro 
investice na vlastním majetku. Veškeré bližší informace na www.pms-spk.cz.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s tříměsíční zkušební dobou, s následnou možností 
změny na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu: v průběhu října 2015 (dohoda možná). Vybraní 
uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Kontaktní 
osoba: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s., mob. 720 993 189, e-mail: 
reditel@pms-spk.cz
Písemné přihlášky doručte na adresu: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, Šumperk 787 01, 
nejpozději do 6.10. do 14:00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové 
řízení – stavební technik přípravy a realizace investic“.

Podniky města Šumperka a.s. oznamuje 
vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
volného pracovního místa

Zájemci si vytvoří 3 výrobky s podzimní tématikou:  

podzimní věnec na dveře, případně dušičkový věnec 

*  podzimní kytičku do interiéru *  ježka v přírodním stylu

Místo konání:  Střední odborná škola, 
 Šumperk, Zemědělská 3
Čas:   od 14 hod. do 18 hod.
Lektorka:  Mgr. Bc. Jana Talandová
Cena kurzu:  750 Kč (v ceně kurzu je zajištěn materiál)

Bližší informace a přihlášky na tel.č.  583 301 057 nebo 583 301 030  a e-mail: milenamuronova@seznam.cz

pořádá

Floristické dílny pro veřejnost
Podzimní floristická dílna - 22.10.2015 
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.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE 
A JEDINÉ ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARmA
podklady pro 
Zelená úsporám.

Slevy až 69%

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

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

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

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

Nejlepší 
ceny kuchyní 

a nábytku 
v regionu.

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947

FOTO      DÁREK.cz
www.foto-darek.cz

přívěsky
hodinky
náramky
nože 
psí známky
zapalovače

rytí textů a fotografií do předmětů:

.. a další ..

RYTECTVÍ

RC Vikýrek Vás zve na besedu

se Zdeňkou Jordánovou
přední českou autorkou knih o osobnostním růstu
(spisovatelka napsala díla jako „Poznej svůj cíl“, „Sirínek na cestách“, aj.)

Umění žít


