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Sokolovo Krásno zhlédli jako první Šumperané
Šumperk má za sebou dvě předpre-

miéry černé komedie Krásno, inspi-
rované skutečnou událostí, jež se před 
lety odehrála ve městě a jeho okolí. 
A stominutový filmový debut šumper-
ského rodáka Ondřeje Sokola, známé-
ho zejména z televizní Partičky, rozdělil 
diváky do tří táborů. Vedle nadšených 
ohlasů zaznívají i ty kritické, mnozí pak 
mají z filmu rozpačitý pocit. Pravdou je, 
že jeho tvůrci slibovali situace bizarní, 
absurdní, napínavé i spletité, a svůj slib 
dodrželi. Plusové body sbírají přede-
vším výborná kamera, hudba a výkony 
hlavních hrdinů. Na druhou stranu je 
divák zmaten z hlediska časového zařa-
zení a ten šumperský i z hlediska reálií, 
diskutabilní je rovněž závěrečná scéna 
na nádraží v Libině. Na to, jak přijmou 
Krásno diváci v ostatních městech 
a také filmoví kritici, si musíme počkat 
do 30. ledna. V tento den se totiž ode-
hraje jeho celostátní premiéra.

„Na rozdíl od většiny účastníků 
předpremiéry jsem měl v rukou scénář 
a znal jsem jak děj, tak i obsazení. Mu-

sím říci, že realizace převýšila úroveň 
scénáře. Režie a herecké výkony vše po-
sunuly do lepších poloh. Co mě ale trá-
pí, je skutečnost, na kterou jsem upozor-
ňoval již na zasedání zastupitelstva. Ani 
tento film nevybočil z linie Šumperk - 
město, v němž se s výjimkou záhadných 
krutostí nic neděje. Hrdina nemá oporu 
ve svém okolí a jeho morální kredit ne-
najde následovatele,“ řekl po zhlédnutí 
filmu zastupitel František Merta. Vzá-
pětí dodal, že ať to byli Kryštof Lautner, 
postavy Körnerových scénářů, Jan Zajíc 
a v Krásnu Adam s Michalem, všichni 
se stali obětí zla v nedefinovatelné po-
loze, i když se o jeho definici všichni 
tvůrci, od Otakara Vávry až po Ondřeje 
Sokola, poctivě snažili. „Pro nás, kteří 
jsme zde prožili celý život, je takový po-
hled těžko pochopitelný,“ podotkl Mer-
ta, podle něhož Krásno diváka oslovuje 
a netlačí ho do pasivity. 

Starosta města Zdeněk Brož, jenž se 
předpremiéry rovněž zúčastnil, se pod-

le vlastních slov necítí být odborníkem 
na současnou filmovou tvorbu. „Ne-
troufám si proto hodnotit kvalitu díla 
a už vůbec ne výkony herců. Navíc si 
myslím, že jako domácí diváci hodno-
tíme na filmu věci, které budou lidem 
z jiných měst zcela lhostejné,“ řekl 
Brož, podle něhož znalcům domácího 
prostředí některé části děje nezapada-
ly do souvislostí věcných ani časových. 
„Nám se to může zdát důležité, ale cel-
kově je to jistě zcela nepodstatné. Mys-
lím, že po oficiálním uvedení filmu se 
zvedne docela zajímavá diskuze, a na tu 
jsem zvědav,“ dodal starosta. 

  Pokračování na str. 7

V novém roce 2014 
hodně dobrých zpráv, 
pohody a zdraví přejí 
všem svým čtenářům

redakční rada a redakce 
Šumperského zpravodaje

Krásno je především částečnou autobiografií nejlepšího kamaráda z dětství Ondřeje Sokola Martina Fingera. Oba hrají 
ve filmu hlavní roli.  Foto: LOVE.Frame

Na předpremiéru filmu přijeli do Šumperka producent Vojtěch Frič (zleva) 
i oba hlavní hrdinové - Martin Finger a Ondřej Sokol. Přivítal je ředitel kina 
Oko Kamil Navrátil.  Foto: P. Kvapil
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Novoroční zamyšlení/Informace

Přemýšlíte, jak se zbavit vánočního stromku?  
Odložte ho ke kontejnerům na sběrných místech tří-
děného odpadu. Tímto způsobem se mohou Šumpe-
rané zbavit stromku do 20. února, poté ho již musejí 
odvézt do sběrných dvorů v ulicích Anglické nebo 
Příčné.      -red-

Pošta v Jesenické 61 
změnila otevírací dobu

Česká pošta změnila od nového roku otevírací dobu 
na pobočce Šumperk 3, jež sídlí v Jesenické ulici 61. 
Důvodem je nižší zájem o její služby, jenž vedl ke sní-
žení pracovního úvazku vedoucí této pobočky.

Pošta v Jesenické 61 tak má otevřeno v pondělí od 
9 do 11 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin, od úterý 
do pátku pak od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 ho-
din. Změna bude platit po zkušební dobu dvou měsí-
ců, poté vedení pošty rozhodne, zda novou otevírací 
dobu ponechá. -zk-

Pracovníci ČOI přijedou jednou
za dva týdny

Pracovníci České obchodní inspekce budou v Šum-
perku radit i v tomto roce. Zájemci je najdou jednou 
za dva týdny ve druhém patře městské úřadovně v Je-
senické ulici 31, a to vždy ve středu od 10 do 14 hodin. 
Poprvé přijeli dnes, další termíny jsou pak 22. ledna, 
5. a 19. února, 5. a 19. března, 2., 16. a 30. dubna,  
14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července,  
6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. lis- 
topadu a 10. prosince.  -red-

S potvrzením vydaným obcí 
lze řídit do 19. ledna

Posledním dnem loňského roku vypršela platnost 
řidičských průkazů vydávaných od 1. ledna 2001 do 
30. dubna 2004. Ti, kteří nestihli podat žádost o nový 
„řidičák“ a usednou za volant, riskují až dvoutisíco-
vou pokutu. Pokud ale řidič prokáže při kontrole, že 
žádost podal do konce roku 2013 a tuto skutečnost 
doloží potvrzením vydaným obcí s rozšířenou pů-
sobností, může řídit motorové vozidlo bez postihu ve 
lhůtě pro vydání řidičského průkazu, která je dvacet 
dnů. Po 19. lednu 2014 pak již budou policisté postu-
povat podle zákona. -red-

Lidé se mohou vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu

K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2014 
se mohou až do čtvrtku 23. ledna do 12 hodin vyja-
dřovat všichni šumperští občané. Seznámit se s tímto 
dokumentem mohou na obecní desce nebo na inter-
netových stranách města www.sumperk.cz v sekci ak-
tuality a odkazu rozpočet nebo v sekci správa města 
a podsekci rozpočet města. S připomínkami a návrhy 
se mohou obrátit na tajemníka místní radnice Petra 
Holuba, tel.č. 583 388 502, e-mail pholub@sumperk.
cz, nebo se mohou vyjádřit přímo na jednání Zastupi-
telstva města ve čtvrtek 23. ledna. To by mělo rozpo-
čet schválit.  -zk-

Vážení a milí!
Máme za sebou další rok života a práce a musíme 

si zvykat opět na nový letopočet, což nám každoročně 
dělá zpočátku trochu problémy. Tak si nezapomeňme 
ve všech formulářích a šablonách v počítačích, ale 
hlavně v našich myslích zafixovat rok 2014. 

Dříve než to ale sám definitivně udělám, dovo-
lím si malé ohlédnutí za rokem uplynulým, nakonec 
hodnocení k přelomu roku patří. Byl to opět rok dost 
složitý (ale který nakonec není?), hodně se mluvilo, 
stejně jako v předchozích letech, o ekonomické krizi. 
V předčasných volbách jsme rozhodli o dalším směřo-
vání České republiky. V této chvíli se rozhoduje o nové 
vládě, tak uvidíme, kam jsme svými hlasy naši zemi 
nasměrovali. Já jsem vždy optimista a pevně věřím, 
že dojde k celkovému zlepšení. Lehké to ale nebude.

Pokud se týká Šumperka, myslím, že máme za 
sebou další úspěšný pracovní rok. Zvládli jsme ho 
bez vážných problémů, udrželi jsme zdravé finance, 
hospodaření skončilo již tradičně přebytkem, který 
zapojíme do financování investic v tomto roce. A to 
i přesto, že jsme výrazně zvýšili podporu v grantovém 
systému, který pokrývá činnost a pořádání akcí v ob-
lasti sportu, kultury, sociální oblasti a využití volného 
času. Za samozřejmý již považujeme také značný roz-
sah uskutečněných investičních akcí. Díky nim může-
te vidět nový vzhled budov základních a mateřských 
škol (včetně zcela nově vybudovaných prostor), cvičit 
v tělocvičnách s novým povrchem, jezdit po nové cyk-
lotrase do Bludova (cyklostezka do Dolních Studének 
je v polovině výstavby a bude dokončena letos). Po 
přechodových ostrůvcích můžeme bezpečněji pře-
cházet přes hlavní průtah městem, je zvelebena další 
část panelových sídlišť v Prievidzské ulici, do Horní 
Temenice je možné využít první části vybudovaného 
chodníku a kolem sebe můžeme najít mnoho dalších 
zlepšení. Mrzí mne, že se nepodařilo zrealizovat vý-
stavbu nové hasičské zbrojnice v Temenici, ale tato 
akce je přesunuta do letošního roku i s příslušným 
financováním. 

Co ale považuji také za velmi důležité, je stále vy-
soká úroveň kulturního, sportovního a společenského 
života ve městě. Podařilo se udržet podporu všech 
velkých festivalových i množství menších akcí, které 
byly navštíveny tisíci vděčných diváků. Podařilo se 
udržet a mnohdy i zvýšit podporu výkonnostního 
sportu i využití volného času. Zde bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se o organizaci aktivit kulturních, 
sportovních i společenských zasloužili. Jsem hrdý na 
to, kolik má Šumperk ochotných a nezištných organi-
zátorů našeho veřejného života a děkuji jim za to. 

Chtěl bych také poděkovat všem, kdo se rozhodli 
pomáhat v sociální oblasti, velmi si jejich práce vá-
žím. A samozřejmě také děkuji všem svým kolegům 
v zastupitelstvu, radě i vedení města bez výjimky. Je-
jich zájem o věci veřejné, jejich věcné jednání vždy ve 
prospěch města jsou pro mne velkou radostí a věřte, 
že to není zdaleka běžný jev. O to více si svých kole-
gů vážím. Jsem si ale také vědom, že bychom mno-
ho nedokázali bez všech spolupracovníků na úřadě, 
kteří pomáhají vytvářet rozvoj města, ale hlavně pak  
realizují naše myšlenky a proměňují je ve skutečnost. 
To platí pro všechny vedoucí pracovníky, ale i všechny 
ostatní spolupracovníky zaměstnané přímo na úřadě 
i v neziskových a obchodních organizacích města. Bez 
jejich pochopení a spolupráce bychom toho mnoho 
nedokázali. 

Významné poděkování patří také celému soukro-
mému sektoru, podnikatelské sféře od samostatných 
živnostníků až po velké šumperské firmy. Věřte, že 

není jednoduché vytvářet pracovní místa a zajišťovat 
každý měsíc výplatu pro zaměstnance. Zvláště v době, 
kdy se ekonomice nedaří. Je to mnohem obtížnější než 
ve státní sféře, a proto si všech podnikatelů a mana-
žerů šumperských firem velmi vážím a patří jim také 
poděkování. 

Díky dobré práci v roce minulém můžeme s klidnou 
myslí očekávat také události roku 2014. Opět budeme 
opatrní ve finanční oblasti. Opět schválíme rozpočet, 
který nám umožní prožít rok bez stresů a obav z toho, 
zda bude dost financí na školství, sociální oblast, pro-
voz úřadu a další úkoly, které vyplývají ze zákona 
a jež musíme splnit. Kromě toho ale bude v rozpoč-
tu také pěkná částka na investice a dočkáme se opět 
mnohých zlepšení. Zde nechci předjímat, rozpočet 
bude zastupitelstvo schvalovat na svém lednovém 
zasedání, a odložím proto informaci o investicích na 
dobu, kdy bude rozpočet schválen. Jen mohu prozra-
dit, že rozsah investiční části rozpočtu bude jistě jeden 
z největších vůbec. Samozřejmě předpokládáme také 
udržení úrovně podpory veřejného života ve městě 
tak, jak jsme o tom hovořili na mnoha předvánočních 
setkáních. Můžeme se tedy těšit na obvyklou nabídku 
akcí pro veřejnost v průběhu celého roku. 

V říjnu tohoto roku budeme opět volit nové zastu-
pitelstvo. Je to neuvěřitelné, ale další čtyři roky práce 
budou za námi, opět se uzavírá jeden volební cyklus 
a vy, občanky a občané města Šumperka, rozhodnete 
o tom, kdo bude řídit město v letech 2014-2018. 

Přeji vám v tomto roce vše dobré. Zdraví, pohodu, 
úspěchy v práci i v osobním životě. A samozřejmě, 
v návaznosti na předcházející řádky, také dobrou vol-
bu, toto město si ji v každém případě zaslouží. 

 Zdeněk Brož, starosta města

Zdeněk Brož.  Foto: P. Kvapil

Kam s vánočním stromkem?
Dejte ho ke kontejnerům 
na tříděný odpad
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Zpravodajství/Územní studie

Nejstarší čtenář šumperské knihovny oslavil stovkuZastupitelé se 
poprvé v letošním 
roce sejdou 
ve čtvrtek 23. ledna

Ke svému prvnímu zasedání v novém 
roce 2014 se sejdou šumperští zastupite-
lé ve čtvrtek 23. ledna. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také rozděle-
ní částky na granty a dotace na tři díly, 
z nichž část půjde na granty a dotace 
na činnost, část na vyjmenované akce 
a činnosti a nejmenší část by měla zůstat 
jako finanční rezerva. Chybět nebude 
ani řada majetkoprávních a také finanč-
ních záležitostí města. První letošní za-
sedání Zastupitelstva města Šumperka 
začíná předposlední lednový čtvrtek 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

Do Šumperka přišel po válce v roce 
1945, tehdy mu bylo jedenatřicet. Před 
čtyřmi dny oslavil Miroslav Kalabus 
kulatou stovku, je tak nejstarším čte-
nářem šumperské městské knihovny. 
S neuvěřitelně vitálním seniorem se 
knihovnice sešly ještě před Vánocemi 
na místní radnici, ke gratulantům se 
přidali i starosta Zdeněk Brož a také 
zdejší „průmyslováci“.

„Nestává se často, abychom na radni-
ci uvítali někoho, kdo má sto let. Bylo by 
hezké, kdybychom se v takové svěžesti 
jako vy dožili i nižšího věku. Přeji vám 
tedy hodně zdraví a vitality,“ přivítal 
šumperský starosta Zdeněk Brož Miro-
slava Kalabuse. Ten se narodil začátkem 
roku 1914 ve Vídni, kde měl jeho otec 
krejčovský salon. Po první světové válce 
se rodina přestěhovala na Valašsko. 

„V roce 1945 odešel kolega učitel do 
Šumperka, v němž zdědil domek. Lákal 
mě, abych ho následoval. Tak jsem se 
přijel podívat a už jsem tu zůstal,“ za-
vzpomínal Miroslav Kalabus, jehož celý 
pracovní život je spojen se šumperskou 
„průmyslovkou“. Učil zde dílenské 
elektrotechnické předměty a tělocvik, 
stavěl chatu v Kunčicích, sjížděl vodu 
s tamním oddílem vodáků, na škole 
vypomáhal až do svých pětasedmde-

sáti let a se svými bývalými kolegy se 
dodnes schází každou druhou středu 
v měsíci v restauraci Pod Kaštanem. 
Není proto divu, že právě „průmys-
lováci“ připravili pro oslavence dárek 
v podobě hudebního vystoupení a čte-
ného slova. A mezi gratulanty nechy-
běly samozřejmě místní knihovnice. 
„Přemýšleli jsme, zda vám máme daro-
vat zvukovou knihu, ale protože víme, 
že máte rád i hudbu, rozhodli jsme se 
nakonec pro hudební nosič,“ podotkla 
ředitelka knihovny Zdena Daňková.

Pan Miroslav Kalabus je vášnivým 
čtenářem, dlouho si vystačil s vlastní 
velkou knihovnou. Do té městské cho-
dí několik posledních let. Po zhoršení 
zraku si zde půjčuje zvukové knihy. 
„Mám rád hlavně historické příběhy 
a detektivky,“ prozradil nejstarší čtenář 
šumperské knihovny, do níž ho do-
provází dcera, jež se o něj posledních 
patnáct let stará. A jaký má recept na 
dlouhý život? Každý den sklenka čer-
veného vína nebo slivovice a samozřej-
mě dobrá kniha. -zk-

V návaznosti na nový územní plán 
chce šumperská radnice postupně řešit 
rozvoj jednotlivých částí města. V loň-
ském roce tak zaměřila svoji pozornost 
na dvě lokality a nechala zpracovat 
jejich územní studie. První z nich se 
zabývá prostorem mezi ulicemi Revo-
luční, nám. Svobody, Čsl. armády a Li-
dickou, druhá pak oblastí mezi ulicemi 
Šumavskou, Erbenovou, Fibichovou, 
Temenickou, Langrovou a J. z Podě-
brad. A právě druhá zmíněná se setkala 
s velkou nevolí obyvatel tamního síd-
liště. V prosinci tak zastupitelé obdrželi 
petici „Zelené sídliště“ proti územní 

studii lokality Erbenova – Fibichova, 
jež žádá její přepracování. 

„S těmito územími máme dlouhodo-
bé rozvojové plány. Neznamená to ale, 
že se budou ihned realizovat. Územní 
studie jsou totiž výhledem na dva-
cet až třicet let a řeší hlavně koncepci 
uspořádání území,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. Podle 
architekta Jakuba Kynčla z brněnské 
společnosti KNESL + KYNČL s.r.o., jež 
obě studie zpracovala, je důležité, aby 
město mělo jasno především ve využití 
jednotlivých funkčních ploch, v uspo-
řádání veřejného prostoru a v otázce 

řešení parkování. „Je to obrovský pro-
jekt za velké peníze, takže ani nelze 
předpokládat, že by se realizoval na-
jednou,“ zdůraznil Kynčl a dodal, že 
studie slouží zejména jako podklad pro 
drobnější akce, na něž bude mít rad-
nice v dané chvíli finance. Konkrétní 
umístění jednotlivých záměrů ve zmí-
něných územích tak bude samozřejmě 
předmětem samostatných projekto-
vých dokumentací.

Území ohraničené ulicemi Šumav-
skou, Erbenovou, Fibichovou, Teme-
nickou, Langrovou a J. z Poděbrad 
má podle brněnských architektů řadu  
nedostatků. Kromě špatné technické 
infrastruktury, nedotvořených pro-
stranství a zanedbané zeleně je to pře-
devším nedostatek parkovacích míst. 
Těch je dnes v celé lokalitě pět set de-
vadesát pět, podle státní normy by jich 
mělo být 1643.

„Nová parkovací stání jsme navrh-
li především ve stínu za panelovými 
domy, kde nezabírají zelenou plochu,“ 
uvedl Jakub Kynčl, podle něhož je re-
álná potřeba parkovacích míst oproti 
normě mnohem menší. Dnes jich zde 
chybí asi dvě stě dvacet, studie pak po-
čítá s 1473 stáními. „Ve studii musíme 

prokázat, že jsme schopni státní normu 
splnit. Její součástí tak jsou dva parko-
vací domy, jeden pod supermarketem 
Albert a druhý v místě stávajícího par-
koviště při Šumavské ulici. Ty jsou ale 
jen rezervou do budoucna a já osobně 
se domnívám, že na jejich realizaci ne-
dojde,“ podotkl architekt.

Právě parkovací domy a také do-
pravní řešení dnes slepé Březinovy uli-
ce, která by se v budoucnu mohla stát 
průjezdnou, se ale nelíbí obyvatelům 
sídliště mezi ulicemi Fibichovou a Er-
benovou. V petici „Zelené sídliště“, kte-
rou sepsali a zaslali zastupitelům, píší: 
„V této studii zhotovitel firma Knesl - 
Kynčl kladla důraz pouze na vytvoření 
parkovacích míst a parkovacích budov, 
bez řádného průzkumu provozu, kvali-
ty bydlení, bezpečnosti a potřeb obyva-
tel v této lokalitě.“ Zástupci petičního 
výboru a občané bydlící v této lokalitě 
přišli i na prosincové jednání zastupi-
telstva. Obavy mají především ze zvý-
šeného provozu. Po delší diskuzi se obě 
strany dohodly, že vytvoří pracovní 
skupinu, v níž usednou zastupitelé, zá-
stupci odboru rozvoje města i zástupci 
petičního výboru, kteří budou hájit 
zájmy a přání občanů. V budoucnu by 
měl tento tým projednávat jednotlivé 
investiční akce, jež se budou změn na 
sídlišti dotýkat.

Kromě problematického parkování 
se ovšem tato oblast potýká s dalšími 
nedostatky.  Pokračování na str. 5

Mezi gratulanty nechyběly místní knihovnice. Ředitelka knihovny Zdena Daňková 
předala Miroslavu Kalabusovi CD s nahrávkami od Verdiho      Foto: Z. Kvapilová

Křižovatka u hotelu Grand by se měla v budoucnu zklidnit upravením do tvaru 
dvou „té“. Prostor před hotelem by měl být vyhrazen pro pěší, případně skatery.

30. zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka proběhne ve čtvrtek 
23. ledna v 15 hodin v zasedací 

místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici

Parkovací domy jsou 
rezervou do budoucna, 

nemusejí se vůbec realizovat

Územní studie se zaměřují na rozvoj částí města v budoucnosti
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Informace/Komunitní plánování

Granty a dotace chce letos opět roz-
dělit šumperská radnice. Několik let 
tak již tímto způsobem podporuje ze 
svého rozpočtu pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kul-
tury a volného času a ve zdravotně so-
ciální oblasti. Ty mohou získat v rámci 
grantů až třicet tisíc korun, v rámci 
dotací na činnost pak až dvojnásobek, 
tedy šedesát tisíc korun. 

Grantem se rozumí finanční pří-
spěvek z městského rozpočtu, který je  
poskytnut žadateli na pokrytí části 
neinvestičních výdajů spojených s re-
alizací neziskových projektů. Peníze 
přitom mohou dostat pořadatelé jedné, 
ale i vícedenní akce, nebo celého cyklu 
akcí se sportovní, kulturní, zdravotně 
sociální nebo jinou veřejně prospěš-
nou náplní. Podmínkou je, že pořáda-
ná akce musí být určena zejména pro 
šumperské obyvatele a musí propagovat 
město. Dotací na činnost se pak rozumí 
finanční příspěvek, který je poskytnut 
z rozpočtu města na podporu činnosti 
neziskových organizací, jež v Šumper-
ku pracují s dětmi a mládeží nebo ve 
zdravotně sociální oblasti.

„Stejně jako v předchozích letech také 
letos se celková suma rozdělí na dvě čás-
ti,“ uvedla vedoucí odboru školství, kul-
tury a vnějších vztahů Helena Miterková 
a dodala, že větší část z celkového balíku 
peněz přímo podporuje akce, které se 
těší velkému zájmu veřejnosti a měs-
to propagují, a také činnost největších 
organizací, jež pracují s dětmi a mláde-
ží v oblasti kultury a sportu. „Letos se 
na seznamu objevuje devět akcí a čtyři 
organizace. Již loni totiž ubyl Šumper-
ský dětský sbor, který se v souvislosti se 
sloučením Vily Doris a DDM U Radnice 
v jednu příspěvkovou organizaci města 
převedl přímo do městského rozpočtu,“ 
podotkla Miterková.

Z kulturních akcí chce místní radni-
ce již tradičně podpořit jedenačtyřicátý 
ročník únorového festivalu mladých 
umělců Šumperské Preludium, červ-
nové Divadlo v parku a osmý ročník 
festivalu ŠpekFest. S podporou mohou 
počítat rovněž pořadatelé letních Kláš-
terních hudebních slavností, srpnového 
Mezinárodního folklorního festivalu, 
literárního a filmového festivalu Měs-
to čte knihu, podzimního Džemfestu, 

listopadového Blues Alive a rovněž ce-
loročního cyklu koncertů vážné hudby 
Klasika Viva. Finanční injekce v podobě 
dotace na činnost by se pak letos měly 
dočkat TJ Šumperk, TJ Sokol Šumperk, 
Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s. 
a HK Mladí draci Šumperk, o.s. 

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a až šedesát tisíc v rámci 
dotací mají všichni žadatelé, kteří splní 
konkrétní podmínky, jež v loni v lis-
topadu schválili zastupitelé. Jejich po-
drobné znění a také formuláře žádostí 
najdou zájemci na internetové adrese 
www.sumperk.cz/cs/obcan/granty-a-do-
tace.html. Žádost se přitom podává nej-
prve v elektronické podobě, je shodná se 
žádostí písemnou, odesílá se bez příloh 
a bez podpisů a je přístupná na strán-
kách města www.sumperk.cz/cs/obcan/
granty-a-dotace.html. Současně je třeba 
podat žádost i v písemné podobě poštou 
nebo přímo na podatelnách městských 
úřadoven na náměstí Míru 1 a v Jesenic-
ké ulici 31. „V jedné obálce musí být 
pouze jedna žádost, která musí mít čís-
lo jednací,“ vysvětlila vedoucí odboru 
a zdůraznila, že žádosti, včetně příloh, 
by neměly být sešité, neboť procházejí 
skenovací linkou.

Žádosti začaly podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a v Jese-
nické ulici 31 přijímat minulý čtvrtek. 
Termín pro jejich podávání pak vyprší 
v pátek 31. ledna ve 14.15 hodin. Gran-
tová komise jednotlivé žádosti projed-
ná a své návrhy předloží 13. března 
radním a část z nich zastupitelům, kteří 
o nich rozhodnou 27. března.

 Z. Kvapilová

Po několika letech došlo 27.11. 2013 
k předání nemovitostí, a to budovy bez 
čp/če - jiná stavba stojící na pozemku 
st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, budovy bez čp/če - garáž stojící 
na pozemku st.p.č. 643/13 - zastavěná 
plocha a nádvoří a budovy bez čp/če - 
jiná stavba stojící na pozemku st.p.č. 
3892 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Šumperk (bývalý areál Police ČR při 
ul. 8. května v Šumperku) do majetku 
města Šumperka, a to na základě směn-
né smlouvy ze 16.12. 2008, ve znění 
dodatku č. 1 z 15.7. 2013, kterou město 
Šumperk uzavřelo s Českou republikou 
- Ministerstvem vnitra (resp. Krajským 
ředitelstvím policie Olomouckého kra-
je) a jež byla definitivně schválena Mi-
nisterstvem financí 13.9. 2013.

Na základě této směnné smlouvy si 
Policie ČR převzala do svého majetku 
rozestavěnou stavbu areálu kynologic-

ké základny vystavěné dle projektové 
dokumentace schválené Policií ČR na 
pozemcích p.č. 449/7 a rozestavěnou 
budovu na pozemku st.p.č. 815 v k.ú. 
Dolní Temenice, včetně těchto po-
zemků. Celá výstavba jednotlivých sta-
vebních prvků kynologické základny, 
včetně jejich rozsahu, byla od samého 
počátku prováděna v úzké spolupráci 
a se souhlasem zástupců Policie ČR.

V současné době město Šumperk 
zvažuje prodej nemovitostí, které zís-
kalo do svého majetku na základě výše 
uvedené směnné smlouvy, včetně po-
zemků pod těmito budovami s tím, že 
zájemci o nemovitosti si mohou do-
mluvit termín prohlídky areálu, a to 
u vedoucí odboru majetkoprávního 
MěÚ Šumperk Hany Répalové, jež síd-
lí v budově radnice v kanceláři č. 518, 
tel.č. 583 388 518, 602 744 869.

 H. Répalová, vedoucí odboru MJP

Radnice opět rozdělí granty a dotace Město zvažuje prodej 
nebytových prostor

Mezi pravidelně podporované akce 
patří festival Město čte knihu. Loni 
zavítal v jeho rámci do Šumperka he-
rec Oldřich Navrátil.  Foto: J. Valchař

Granty a dotace 
se opět rozdělí na části

Žádosti se přijímají 
do konce ledna

Agentura domácí péče Victoria 
je poskytovatelem ošetřovatelských - 
zdravotních služeb již od roku 1998. 
ADP Victoria má sídlo v areálu Nemoc-
nice Šumperk, Nerudova 41. Agentura 
má tři výjezdní základny: Ruda nad 
Moravou, Maršíkov a Šumperk. Rozsah 
uzemní působnosti je dle spádovosti 
praktických lékařů. 

Hlavní činností ADP Victoria je do-
mácí ošetřovatelská péče.

Domácí ošetřovatelská péče je zdra-
votní péče poskytovaná pacientům 
na základě doporučení registrujícího 
praktického lékaře nebo ošetřujícího 
lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním 
sociálním prostředí. Služba je hrazena 
ze zdravotního pojištění pacienta.

Domácí péče je zaměřena zejména 
na udržení a podporu zdraví, navrácení 
zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňo-
vání utrpení nevyléčitelně nemocného 
člověka a zajištění klidného umírání 
a smrti. Sestra v domácí péči zabez-
pečuje ošetřovatelskou péči o pacienty 
v domácím prostředí dle zásady indivi-
duálního přístupu k pacientům, respek-
tovaní důstojnosti člověka, dodržování 
základních lidských práv a svobody, 
vzájemné důvěry mezi sestrou a paci-
entem, spoluúčasti a spolurozhodová-
ni pacienta a rodiny na ošetřovatelské 
péči. 

Domácí zdravotní péče vychází z ak-
tuálního bio-psycho-sociálního stavu 
klienta a následné ordinace domácí 

zdravotní péče ošetřujícím lékařem. 
Péči poskytuji registrované sestry s kva-
lifikací a odbornou způsobilosti. Péče je 
poskytována dvacet čtyři hodiny denně 
sedm dní v týdnu dle potřeb pacientů 
a indikované péče lékaři.

Sestry pracují v souladu s novými 
odbornými poznatky, získávají nemoc-
né i rodinné příslušníky ke spolupráci 
při léčení - edukace klienta a rodinných  
příslušníků. Na základě požadavků ošet-
řujícího lékaře provádějí sestry ošetřova-
telskou službu a dle své kvalifikace plní 
samostatně všechny ošetřovatelské výko-
ny, které odpovídají jejich kvalifikaci. 

ADP Victoria poskytuje:
- odbornou ošetřovatelskou péči při 
dlouhodobém a chronickém onemoc-
nění v domácím prostředí, 
- odbornou ošetřovatelskou péči při 
doléčení krátkodobých onemocnění po 
propuštění z ústavní lůžkové péče (po-
operační stavy, poúrazové stavy),
- odbornou ošetřovatelskou péči v ter-
minálním stadiu života (domácí hospi-
cová péče),
- zprostředkování kontaktu pro zajiš-
tění spirituálních potřeb dle přání ne-
mocného a rodiny,
- edukace rodinných příslušníků,
- zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Cílem nás všech je poskytovat kvalit-
ní odbornou péči v souladu s novými 
odbornými postupy a rozvíjet své zna-
losti a zkušenosti. Více na: http://www.
victoriahc.eu/. Věra Kolegarová

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Pravidelné bruslení pro veřejnost
probíhá na zimním stadionu každé úterý od 17 do 18 hod., vstupné je 30 Kč. 

Bruslení rodičů s dětmi probíhá každou neděli od 8:30 do 9:45 hod, vstupné je 
30 Kč, dítě s průkazkou HK Mladí draci zdarma. Bližší informace a další termíny 

bruslení lze najít na www.pms-spk.cz v odkazu Zimní stadion.
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Výzva/Územní studie

   Pokračování ze str. 3
Architekti se tak například zaměřili na prostor 

naproti hotelu Hansa, kde navrhují vystavět drobný 
komerční objekt doplněný parkovacími místy, vznik-
nout by mohla nová lávka přes potok Temenec, jež 
spojí sídliště s tzv. „Hokejkou“, a stávající lávce přes 
Bratrušovský potok, kterou využívají lidé směřují-
cí do centra města, by podle nich prospělo výrazné 
rozšíření. „Snažili jsme se držet původní ideu sídliště 
a doplnit ji několika prvky. Podél centrální pěší osy 
od ulice J. z Poděbrad by v jednom místě mohl vyrůst 
menší objekt občanské vybavenosti a směrem ke ško-
le v Šumavské ulici pak nový chodník. Změnit by se 
měl i prostor před školou,“ zmínil hlavní zamýšlené 
změny Kynčl. Ten se svými kolegy pojal nezajímavé 
betonové místo před školou jako hru na zeměkouli 
a vzdělávání, jež škola nabízí. Vzniknout by zde v bu-
doucnu mohl park ve tvaru elipsy s plastikami zvířat, 
které by dětem sloužily jako didaktická pomůcka, 
a také s nevelkou vodní plochou, jež by prostor odleh-
čila. Ve špatném stavu jsou podle zpracovatelů studie 
rovněž břehy Temenického a Bratrušovského potoka. 
Zdejší zeleň je zanedbaná a obměnu by si zasloužil 
také mobiliář. 

Řada problémů trápí i další lokalitu, tentokrá-
te ohraničenou ulicemi Revoluční, nám. Svobody,  
Čsl. armády a Lidickou. Největším oříškem jsou při-
tom velká křižovatka na náměstí Svobody, stávající 
tržnice na Hlavní třídě, odpočinkové plochy mezi pa-
nelovými domy a pěší propojení jednotlivých ulic. 

„Hlavní prostorovou a dopravní „závadu“ předsta-
vuje křižovatka ulic Šmeralovy, Čsl. armády a 8. květ-
na u evangelického kostela a hotelu Grand. Právě tuto 
část bychom chtěli zklidnit upravením křižovatky do 
tvaru dvou „té“ s prioritou ulice Čsl. armády,“ zdů-
raznil architekt. Devět metrů širokou vozovku v uli-
ci Čsl. armády, určenou pro automobily a cyklisty, 
by podle něj měla lemovat kolmá parkovací stání se 
zelení a navazující chodník, na pravé straně směrem 
ke kruhovému objezdu je pak ve studii navržen pří-
zemní objekt se službami. Dopravu směrem k ulicím 
Šmeralově a 17. listopadu by přitom měly zklidnit vy-
výšené retardéry.

Prostor před kostelem by měla dotvořit čtveřice 
stromů s centrálním vstupem po mlatové ploše. Pří-
mo naproti, u hotelu Grand, by pak mohly vyrůst 
předzahrádka a na ni navazující plocha s „povalo-
vadly“ - pod tímto termínem si lze představit něco 
mezi lavičkou a mobiliářem. „Zaujalo nás, že se v této 
lokalitě pohybovali skateři. Zklidněná plocha, která 
by po úpravě křižovatky vznikla, totiž přímo vybízí 
k vybudování prvků pro skatery. Druhou variantou je 
vodní prvek,“ přiblížil záměry studie Kynčl.

Proměnou by měla projít rovněž část Hlavní třídy 
od hotelu Grand po obchodní dům Jednota. Prostor 
by zde mohl opticky zvětšit jednotný druh dlažby 
s multifunkčními lavičkami, v části u parku navrhují 
architekti krytý objekt tržnice s hygienickou kabin-
kou, místa pro parkování kol a úřední desku.

Autoři studie řeší i vybudování hřišť ve vnitrobloku 
domů při Revoluční ulici a v rohu ulic Čsl. armády 

a Lidické, kde by mohly vzniknout odpočinkové zóny. 
A prioritou je také řešení parkování. „V současnosti 
jsme v celé lokalitě napočítali tři sta devadesát stání. 
Ačkoliv státní norma hovoří v tomto případě o 1037 
parkovacích místech, aktuálně jich je potřeba sto tři-
cet,“ řekl zpracovatel studie. Ta přitom počítá s osmi 
sty třinácti místy. Stejně jako v případě předchozí lo-
kality tak architekti navrhli vybudování většího par-
kovacího domu u křižovatky ulic 8. května a Lidické 
a čtyř menších dvoupodlažních parkovacích objektů 
ve vnitrobloku ve východní části za Lidickou ulicí. 

„Opět zdůrazňuji, že ve studii musíme definovat, jak 
lze řešit problematiku parkování. To ale neznamená, 
že se parkovací objekty někdy postaví,“ dodal Kynčl. 
Tento názor může podpořit i skutečnost, že náklady 
na vytvoření jednoho parkovacího stání na povrchu 
se pohybují od 25 do 50 tisíc korun, u parkovacího 
domu nad povrchem se jedná o investici od 150 do 
350 tisíc korun, jedno podzemní parkovací místo pak 
může přijít až na půl milionu. Z. Kvapilová

Závěrečná poznámka: Obě územní studie jsou zve-
řejněny na internetových stranách města http://www.
sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plan-sumperk.html.

Chcete ovlivnit budoucnost města? 
Zapojte se do aktualizace strategického plánu

V první polovině roku 2014 bude probíhat aktuali-
zace Strategického plánu rozvoje města Šumperka 
na léta 2014-2020. Radnice vyzývá občany, kteří 
mají zájem o budoucnost města, aby se účastnili 
přípravy tohoto dokumentu. Aktivně se mohou 

zapojit dvěma způsoby:
1. Předkládání podnětů 

ke strategickému plánu rozvoje města
2. Osobní zapojení se do činnosti 

pracovních skupin:
Infrastruktura; Vzdělávání, mládež, občanská 

společnost; Bezpečnost ve městě; Životní prostředí; 
Kultura, sport a cestovní ruch. 

Pokud se chcete do činnosti některé z těchto 
pracovních skupin zapojit, zašlete kontaktní údaje 
spolu s názvem skupiny, o kterou máte zájem, na 

e-mail: veronika.lukasova@sumperk.cz. nejpozději 
do pátku 10. ledna 2014. Připomínky a podněty ke 
strategickému plánu, nebo náměty na aktivity, jež 
by se ve strategickém plánu měly objevit, lze zaslat 
na uvedený e-mail, případně na adresu: Městský 
úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP 

a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.

Šumperská radnice vyzývá občany, aby posílali 
své návrhy na významné stromy, které se nachá-
zejí na území města. Za významný strom mohou 
občané nominovat takový, jenž má například vý-
znam: 
* historický (souvislost s významnou událostí, vý-
sadba významnou osobností, zmínky v letopisech 
apod.); 
* etnografický a mytologický (vztah k místním příbě-
hům, pověstem a událostem); 
* geografický a krajinotvorný (orientační body, kra-
jinné dominanty); 
* ekologický (důležitá součást určitého ekosystému, 
význam pro vývoj jiných druhů); 
* dendrologický (neobvyklý druh, netypický vzrůst či 
věk, ukázkový exemplář); 
* rekreační (turistický cíl, popularizace turistickými 
spolky). 

Návrhy je možné posílat do 31. května 2014 pro-
střednictvím webových stránek www.sumperk.cz. 
Podmínkou nominace je, že strom se musí nacházet 
na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka 

Jak hlasovat:
1. na stránkách www.sumperk.cz v sekci OBČAN 

– POŽADAVKY OBČANŮ zadejte VLOŽIT NOVÝ 
POŽADAVEK. 
2. V pravém horním rohu klikněte na VYBRAT BOD 
NA MAPĚ a v mapě vyhledejte ulici, v níž se strom 
nachází. 
3. Po kliknutí se zobrazí tabulka, do které uvedete: 
a) název požadavku: zde prosím uveďte heslo Nomina-
ce a název stromu; 
b) jméno, příjmení;
c) e-mail;
d) telefon; 
e) popis požadavku: zde prosím popište přesně, 
o který strom se jedná, a odůvodněte svoji nominaci 
(strom může mít význam historický, geografický, eko-
logický apod.). 
4. Do tabulky můžete také nahrát fotografii přísluš-
ného stromu. 

Návrhy projedná správce zeleně (Podniky města 
Šumperka, a.s.) ve spolupráci se všemi odbory, poté 
bude předložena problematika Radě města k projedná-
ní. V případě schválení bude příslušný strom zanesen 
u správce zeleně do kategorie stromů se zvláštním reži-
mem péče (pravidelné posouzení stavu stromu odbor-
ným arboristou apod.). O. Hajduková, tisková mluvčí

Nominujte významný strom

Územní studie se zaměřují na rozvoj částí města v budoucnosti

Prostor před školou je podle tvůrců studie nedořešený. 
Nezajímavé betonové místo lze podle nich pojmout 
jako hru na zeměkouli a vzdělávání, jež škola nabízí.

V prostoru naproti hotelu Hansa navrhují architekti 
v budoucnu vystavět drobný komerční objekt dopl-
něný parkovacími místy.

Křižovatka na náměstí Svobody 
by se mohla výrazně zklidnit
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Šumperská plavkyně Leona Lysáková 
navázala na úspěch z letní sezony a na 
Zimním mistrovství České republiky 
dvanáctiletého žactva konaném v Pro-
stějově opět vybojovala titul mistryně 
republiky, tentokrát v disciplíně čtyři 
sta metrů polohový závod. Ke zlatu při-
dala ještě jednu stříbrnou a dvě bron-
zové medaile.

Ve stejném termínu probíhal repub-
likový šampionát čtrnáctiletých v Kop-
řivnici, na němž šumperské barvy hájil 
Přemysl Pospíšil. Nejlepšího výsledku 
dosáhl pátým místem na patnáctistov-
ce volným způsobem.

O týden dříve proběhly Zimní pohá-
ry žactva, desetiletí soutěžili v Třebíči, 
odkud Marek Halama přivezl stříbrnou 
a bronzovou medaili, Josef Seidenglanz 
dosáhl na sedmé místo. Pro bronz si 
doplaval Karel Vlk v závodě dvě stě me-
trů prsa na Zimním poháru v Opavě.

Plavecký oddíl TJ Šumperk měl 
svého zástupce i na přelomu listopa-
du a prosince na Zimním mistrovství 
ČR dospělých a dorostu v Plzni, kde 
se v těžké konkurenci Michael Müller 
výrazněji neprosadil. R. Lysák

Prestižní ocenění Křesadlo 2013 
v kategorii sociální služby přivezla do 
Šumperka Pavlína Doskočilová. Ta vy-
konává v místním Domově důchodců 
dobrovolnickou činnost.

Slavnostní předání ocenění proběhlo 
16. prosince v  Arcibiskupském paláci 
v Olomouci pod záštitou Olomouckého 
kraje, akci uspořádaly Maltézská pomoc 
o.p.s - Centrum Olomouc a Unie ne-
státních neziskových organizací. Jedno 
z osmi křesadel, které se třetím rokem 
udělují v různých kategoriích, převzala 
Pavlína Doskočilová z rukou hejtma-

na kraje Jiřího Rozbořila. Na udělení 
ocenění nominovala šumperskou dob-
rovolnici koordinátorka dobrovolníků 
obecně prospěšné společnosti Maltéz-
ská pomoc Aneta Svozilová.

„Ráda bych touto cestou vyjádřila 
své poděkování a úctu všem dobrovol-
níkům, kteří věnují svůj čas druhým 
lidem - našim seniorům, a samozřejmě 
Anetě Svozilové. Věřím, že se dobro-
volnictví postupně stane součástí kaž-
dodenního života,“ řekla sociální pra-
covnice Domova důchodců Kateřina 
Bílková, jež se slavnostního předávání 
zúčastnila. 

Cílem udílení Křesadla je ocenit 
dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnic-
tví, neziskový sektor a vzbudit v lidech 
zájem o dobrovolnou činnost i respekt 
k těm, kteří ji vykonávají. -zk, kb-

Další fáze rekonstrukce administra-
tivní budovy společnosti Pramet Tools, 
konkrétně zateplení jejího pláště, byla 
slavnostně ukončena začátkem loňské-
ho listopadu. Nově tak tato hlavní a pro 
veřejnost nejviditelnější část firmy spl-
ňuje nároky na moderní a energeticky 
úspornou budovu. Od roku 2006 si 
vyžádala rekonstrukce administrativ-

ní budovy celkem šestadvacet milionů 
korun. Je ale jen jedním z investičních 
projektů během posledních deseti let 
v hodnotě 1,7 miliardy korun. Většina 
peněz přitom šla do strojního zařízení 
a vybavení.

„Jsme rádi, že se jednou za čas najde 
příležitost něčím se pochlubit. Prosa-
dit v zahraniční společnosti investice 
do budov je velmi těžké, a pokud se to 
podaří, je to důkaz perspektivy a důvě-
ry,“ uvedl během slavnostního stříhání 
pásky ředitel Pramet Tools Petr Beneš. 
Díky vysokým investicím do výrobního 
i administrativního zázemí dnes před-
stavuje Pramet preferovaného zaměst-
navatele, který svým zaměstnancům 
nabízí možnost pracovat se špičkovými 
technologiemi, a nadstandardní za-
městnanecké zázemí. Ruku v ruce s in-
vesticemi do vývoje a výzkumu pak na 
moderních strojích vznikají produkty 
špičkové kvality - jmenovitě vyměnitel-
né břitové destičky pro obrábění, kte-
rých se v Prametu vyrobí každoročně 
více než dvacet milionů kusů.

Z uvedené částky tvoří pětadeva-
desát procent investice do výrobních 
technologií - strojů. „Nové technolo-
gie umožňují jednak zvýšit kapacitu 
výroby, ale především zvýšit jakost vy-
ráběných destiček. Svědčí o tom nízká  
úroveň zmetkovosti i vysoká výkonnost 
destiček, která je nyní na úrovni světo-
vé špičky,“ podotkl Beneš. Zbývajících 
pět procent pak představují investice 
do zázemí - za posledních deset let jde 
o 87,9 milionu korun. „Pramet je tak 
jedním z nejmodernějších závodů sku-
piny Sandwik,“ zdůraznil ředitel.

Pro veřejnost nejviditelnější částí 
byla rekonstrukce administrativní bu-
dovy. Ta probíhala ve dvou etapách, na 
něž loni navázalo zateplení pláště. Ten 
se nese v duchu jednoduchého techni-
cistního stylu, nicméně kladné reakce 
zaměstnanců i veřejnosti svědčí o tom, 
že „se líbí“. Součástí rekonstrukce bylo 
i řešení vzhledu přilehlého prostran-
ství, kde musela být odstraněna část 
zeleně. Tu nahradí nová zeleň vysázená 
přímo v areálu firmy. -red-

Celkem devět set dvanáct dětí se 
v uplynulém roce narodilo v šumperské 
nemocnici. Počet chlapců a děvčat byl 
přitom „na chlup“ stejný. Zdravotníci 
pomohli na svět 456 chlapcům a 456 dív-
kám. A loňský rok byl nezvykle bohatý 
na dvojčátka, ta se narodila hned jede-
nácti maminkám. 

V porovnání s rokem 2012 se loni 
narodilo v nemocnici o sedmatřicet 
dětí méně, nemocnice tak zaznamenala 
jen mírný pokles porodnosti. Lékaři si 
ho vysvětlují dlouhodobým celorepub-
likovým trendem poklesu porodnosti, 
rostoucím průměrným věkem prvo-
rodiček a s tím stoupajícím počtem 
rizikových porodů, jež se soustředí do 
nemocnic s perinatologickými cent-
ry. „Z ohlasů víme, že jsou maminky 
s poskytovanou péčí v naší nemocnici 
velmi spokojené. Loni jsme pro ně zří-
dili řadu nových služeb,“ říká vrchní 
sestra šumperské nemocnice Marcela 
Straková. Kromě on-line poradny tak 
porodnice nabízí nově také porodní 
plány a s maminkami komunikuje i po 
jejich návratu do domácího prostředí 
na facebooku. „Díky této zpětné vazbě 
víme, že u nás byly velmi spokojené,“ 
dodává Straková.

Rodiče v šumperském regionu volí 
pro své ratolesti spíše tradiční česká 
jména, a tak mezi dětmi, které se loni 
v šumperské nemocnici narodily, pře-
vládaly Terezky, Aničky, Karolíny, Eliš-
ky či Adélky. Pro chlapce pak rodiče 
vybírali nejčastěji jména Jan, Jakub, Fi-
lip, Vojtěch či Tomáš. „Setkali jsme se 
však i s méně obvyklými jmény, u dívek 
například s  Ráchel, Miou, Violou, Isa-
bell, Sidonií či Luisou. Mezi chlapečky 
byli například Theodor, Arcus, Tomo-
tej, Colin, Vincent nebo Michelangelo,“ 
prozrazuje vrchní sestra.            -hs, zk-

Leona Lysáková vybojovala na Zim-
ním mistrovství ČR dvanáctiletého 
žactva v polohovém závodu zlato. 
 Foto: archiv

V šumperské nemocnici se loni na-
rodilo devět set dvanáct dětí.  
  Foto: archiv

Prestižní ocenění Křesadlo 2013 
obdržela v kategorii sociální služby 
Pavlína Doskočilová ze Šumperka. 
 Foto: archiv

Na snímku vlevo administrativní budova v Uničovské ulici vystavěná ve druhé 
polovině šedesátých let 20. století. Do její rekonstrukce se Pramet Tools pustil 
v roce 2006. Probíhala ve dvou etapách, na něž loni navázalo zateplení pláště. 
 Foto: archiv VM Šumperk, P. Kvapil

Plavkyně Leona Lysáková 
má zlato z republikového 

šampionátu 

V porodnici přivedli loni
zdravotníci na svět 
na devět set dětí

Ocenění Křesadlo získala 
šumperská dobrovolnice

Pramet investoval za deset 
let do strojního zařízení 

a budov více než 1,7 miliardy
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Film Krásno/Kulturní okénko

Sokolovo Krásno zhlédli jako první Šumperané
   Pokračování z titulní strany
„Film jsme museli udělat tak dlouhý, protože je 

opravdu dobrý. Poslední dny jsem ho párkrát viděl, 
takže se může stát, že budu občas odcházet. Není to 
ale kvůli tomu, že by se mi nelíbil,“ řekl před první 
předpremiérou v kině Oko Ondřej Sokol, který do 
Šumperka přijel spolu s Martinem Fingerem a produ-
centem Vojtěchem Fričem. Vzápětí zmínil, že na na-
táčení v Šumperku velmi rád vzpomíná. „To, co jsme 
v Šumperku zažili, jsem nečekal. A to, jak se k celému 
projektu město postavilo, je úžasný,“ zdůraznil Sokol. 

Krásno je především částečnou autobiografií nej-
lepšího kamaráda z dětství Ondřeje Sokola Martina 
Fingera. Oba hrají ve filmu hlavní roli - vracejí se 
do rodného města, aby vyšetřili smrt matky jednoho 
z nich. Tu třetí pak ztvárňuje samotné město. „Loka-
ce jsou reálná místa spjatá s historií v životě autorů, 
takže jinde by ani natáčet nešlo. Panelák jsme ale na-
příklad natočili až v Praze, protože v Šumperku jsou 
už všechny domy opravené a my jsme potřebovali ten 
typický omšelý,“ uvedl producent filmu Vojtěch Frič. 
Na plátně se tak v oparu šedi objevují šumperské ulice, 
náměstí Míru, hotel Grand, kino Svět, krematorium, 
místní špitál i „sanatorka“, nechybí ani vodní nádrž 
Krásné, v níž našli utopenou maminku Michala. Ve 
filmu hrají rovněž na dvě stovky místních komparsis-
tů. „Snažili jsme se najít ironický pohled na věci, které 
komické nejsou. Jde jen o to umět to citlivě zachytit, 
najít tu správnou optiku, jak to sejmout,“ objasnil re-
žisér Ondřej Sokol.

S nápadem napsat scénář vycházející z událostí ve 
vlastních životech přišel Ondřej Sokol. Martin Finger 
se pak na něm nemalou měrou podílel i přesto, že vy-
cházel částečně z reality týkající se jeho rodiny. „Po 
přečtení první verze jsem si uvědomil, že to jsou věci, 
které jsem v sobě dlouho neřešil, v mysli jsem je nevy-
hledával. Ale řekl jsem si, že to má být asi ten impulz, 
jak se s tím popasovat, a že to prospěje mému dušev-
nímu zdraví,“ popsal své prvotní pocity šumperský 
rodák. „Spousta věcí je tam fikce a i snahou Ondřeje 

jako režiséra bylo, abychom nehráli sami sebe, ale své 
filmové postavy,“ dodal Finger. 

V Krásnu se kromě dvojice Sokol - Finger objevují 
například Karel Roden a Jaroslav Plesl jako majitelé 
pohřební služby, Jana Krausová coby macecha Mar-
tina Fingera, Zuzana Stavná v roli její dcery či Da-
vid Matásek jako hotelový recepční. V dalších rolích 
pak diváci uvidí Michala Pavlatu, Dalibora Gondíka, 
Michala Suchánka, Ninu Divíškovou, Jana Kače-
ra, Markétu Stehlíkovou či Jana P. Muchowa. Jednu 
z menších rolí dokonce režisér svěřil svému devítile-
tému synovi Adamu Sokolovi. „Ve scénách, které se 
odehrávají v době, kdy jsme byli malí kluci ve věku 
mého syna, jsem využil toho, že je mi podobný, takže 
se tam objeví spolu s třemi dalšími podobně starými 
kluky,“ podotkl režisér.

První klapka filmu Krásno padla loni na začátku 
května v šumperském krematoriu, poslední pak v po-
lovině července u vodní nádrže Krásné. Do prosince 
se na snímku pracovalo ve studiích. „Hudebník Jan 
P. Muchow s Ondřejem Sokolem řešili hudební strán-
ku filmu, probíhala výroba dvou trikových scén, ná-
sledoval mix a barevné korekce,“ popsal Frič.

Na výrobu Krásna přispělo město rovným půlmi-
lionem. Oplátkou za peněžní příspěvek by měla být 
propagace Šumperka v různých médiích, a pokud 
film uspěje, má město šanci stát se jedním z cílů tak-
zvané filmové turistiky. V této souvislosti již vznikla 
tzv. filmová mapa. „Nepropadám iluzi, že se film stane 
základem turistiky po stopách Krásna. I když je měs-
to třetím hrdinou filmu, tak se zde promítá vlastně 
kino Svět, hotel Grand, náměstí Míru, kulturní dům, 
sanatorka a nádrž Krásné. To je na vytvoření turistic-
ké ikony asi málo,“ sdělil svůj názor František Merta 
a připomněl, že film přesto obsahuje vše, co režisér na 
zastupitelstvu slíbil. „Názory na celkové vyznění jsou 
značně rozdílné, od adorace až po naprosté zatracení. 
Já to chápu tak, že Krásno je o pocitech a postojích. 
S těmi lze souhlasit či nesouhlasit, ale nelze je zatra-
covat,“ dodal Merta. „Myslím, že v této chvíli je za-
tím předčasné se k tomu vyjadřovat, film byl uveden 
v předpremiéře v „domácím prostředí“, takže bych 
s hodnocením počkala až na jeho premiéru a návštěv-
nost v jiných městech,“ doplnila svého kolegu zastu-
pitelka Alena Šmotková, které se líbily zejména scény 
s Janou Krausovou a Davidem Matáskem. Celkově 
však přijala Sokolův snímek s rozpaky. Z. Kvapilová

Muzeum chystá přednášku 
a hrátky s hracími stroji

Hudební automaty, flašinety a jiné stroje pro zába-
vu a potěšení je název přednášky, kterou v rámci vý-
stavy Jak se v Pekařově narodila hudba aneb Hrátky 
s hracími stroji nabídnou v úterý 14. ledna šumperští 
muzejníci. Začíná v 17 hodin v přednáškovém sále 
muzea a přednášet bude Antonín Švejda z Národního 
technického muzea v Praze.

O jedenáct dnů později, v sobotu 25. ledna, se pak 
prostory Pavlínina dvora stanou dějištěm akce nazva-
né Hrátky s hracími stroji v muzeu. V tento den ho 
od 13 do 17 hodin zaplní hudba flašinetů a návštěvní-
ky čekají nejrůznější hrátky, jež s těmito kouzelnými 
strojky souvisejí. Výstava Jak se v Pekařově narodila 
hudba aneb Hrátky s hracími stroji je v Hollarově ga-
lerii k vidění do 16. února. -zk-

Divadlo láká na Římské noci 
se Stašovou a Víznerem 

Hra Římské noci vypráví na základě skutečných 
událostí o dlouholetém přátelství slavné italské hereč-
ky Anny Magnaniové a neméně proslulého americ-
kého dramatika Tennesseeho Williamse. Oba umělce 
obdivoval autor hry, pětatřicetiletý Američan italské-
ho původu Frank D’Alessandro, již od dětství. Příběh, 
který sepsal, pojednává o jejich přátelství, láskách, 
radostech, vrcholech i pádech. Vše zarámoval do pa-
desátých a šedesátých let 20. století. 

Když se Římské noci dostaly do rukou překladateli 
Alexandru Jeriemu, neváhal oslovit herečku Simonu 
Stašovou, jež je obdivem k Anně Magnaniové známá. 
Společně pak k inscenaci přizvali amerického režiséra 
Gregoryho Abelse. Partnerem Simony Stašové na jeviš-
ti je Oldřich Vízner. Římské noci přiveze v sobotu 18. 
ledna do Šumperka Agentura Harlekýn Praha. -red-

LiStOVáNí Infernem Dana Browna 
nabídne Lukáš Hejlík

Do širokého povědomí veřejnosti i médií se Lukáš 
Hejlík dostal díky hlavní roli v televizním seriálu. Je 
ale mužem mnoha profesí. Díky stále populárnějšímu 
projektu LiStOVáNí, jehož je autorem, se stal her-
cem, režisérem, scénáristou, producentem i manaže-
rem v jedné osobě. S Infernem Dana Browna přijede 
v úterý 28. ledna do Šumperka. Čtení na jevišti diva-
dla začíná v 18 hodin. -red-

Kulturní okénko

Během obou předpremiér bylo kino Oko zcela za-
plněné. Nechyběl ani šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Mezi diváky byly i tři desítky těch, kteří si 
vstupenky na předpremiéru zaplatili v rámci tzv. 
crowdfundingu. Na stránkách krasno.csfd.cz si to-
tiž mohli lidé koupit předmět nebo zážitek vázající 
se k filmu Krásno.  Foto: P. Kvapil

Výrazné postavy si v Krásnu zahráli Jana Krausová, 
Jaroslav Plesl a Karel Roden.  Foto: LOVE.Frame

LiStOVáNí aneb scénické čtení je originálním pro-
jektem Lukáše Hejlíka.  Foto: archiv



82 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis

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

Pontis Šumperk
24.1. v 18 hodin v divadle   Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

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

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

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

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.  Moje montessori           
v MC na „K“   Výroba montessori pomůcky, kterou si

odnesete domů 
9. a 10.1. vždy od 9.30 do 11.30 hodin  Kurz masáží pro děti a kojence 
v MC Komínkov   Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
11.-12.1. ve Středisku ekologické   Slavnosti mudrců Víkendový pobyt pro 
výchovy ve Švagrově   rodiče s dětmi, inf. M. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz.
11.1. od 9 do 14 hodin v keramické  Keramika pro každého
dílně U Radnice ve 2. patře
Od 13.1. každé pondělí   Keramický ateliér pro každého 
od 16 do 18 hod. v AT na „K“   s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
15.1. v 18 hod. v sále Vily Doris   Nejenom ekologické otázky dnešního   
  světa  Přednáška 
16.1. ve Středisku ekologické výchovy  Filmový večer na Švagrově  Promítání  
  filmů zaměřené na globální ve Švagrově  
  problémy planety, inf. M. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz.
17.1. od 15 hod. v AD na „K“   Tvořivý ateliér - Hadráčci 
  Tvorba látkových skřítků, postaviček 
  a panenek
18.1. od 9 hod. v sále Vily Doris   Rapid šach - hoši, dívky (roč. nar. 1998
  -2004), inf. V. Šula, tel.č. 731 186 059,   
  sula@doris.cz.
22.1. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy 
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 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 + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
10.1. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
14.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
16.1. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček   
vždy od 9 do 12 hod.  
Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
11.1. od 9.30 hod. ve „FS“   Rodiče i děti potřebují povzbuzení 
  Kurz s M. Kaňovskou, přihl. formou 
  potvrzovacího e-mailu cprsumperk@ado.cz  
  do 30.12.
17.1. od 19 hod. ve „FS“   Lednové posezení s tvořivou dílnou
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

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

Dvě zajímavé akce připravili pro ná-
vštěvníky pracovníci Muzea silnic ve 
Vikýřovicích. V malém výstavním sálu 
je k vidění unikátní kolekce historické 
obuvi, stálou expozicí Po stopách bratří 
Kleinů pak vzdalo muzeum hold jedné 
z nejvýznamnějších podnikatelských 
rodin regionu.

„Ze sbírky Muzea jihovýchodní  
Moravy ve Zlíně máme zapůjčenou 
unikátní kolekci historické obuvi,“ říká  
vedoucí Muzea silnic Alena Turková. 
Vzápětí dodává, že na výstavě, jež trvá do 

konce února, je k vidění obuv od 14. až 
do počátku 20. století, včetně cizokrajné, 
a také produkce proslulé firmy Baťa. 

Stálou expozicí Po stopách bratří 
Kleinů pak vzdalo muzeum hold stavite-
lům silnic, železnic a mostů v 19. století. 
„Vystavena je řada unikátních předmětů, 
z nichž některé mohou návštěvníci vi-
dět vůbec poprvé,“ zdůrazňuje Turková. 
Lidé se zde seznámí se životem Kleinů, 
výstavbou silnic, železnic a mostů a s vý-
robním sortimentem sobotínských žele-
záren. -red-

Muzeum silnic láká na historickou obuv a Kleiny
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Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší projekt

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce, jímž je dle zákona 
o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání ( fyzické osoby 
do 25 let věku - absolventi SOU, SŠ a VŠ, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby, které 
jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle ne 5 měsíců.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

CHCETE ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ?
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU..... 

Zahajujeme:
Leden 2014 – rekvalifikační kurz 
TechnickoadminisTraTivní 

pracovník s praxí 
Březen 2014 – kvalifikační kurz 

 pečovaTel/ka 

Zájemci hlaste se na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk , 
volejte na 603 293 688, 731 571 586, 583 213 013 nebo pište na akademie@rps.cz. 

 
 
 
 
 

Zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob řeší 
projekt 

 
„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 

 
 
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání – absolventům škol, osobám 
pečujícím o děti do 15 let věku, ženám i mužům po mateřské dovolené, 
zájemcům o vykonávání pracovních činností v sociálních službách a 
všem těm, kteří chtějí získat zaměstnání. 
 
Zahájení: březen 2013 
 
 
 
 
 

 

r.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00127 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

www.akademie@rps.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny rodiče a zájemce o studium 
na střední průmyslové škole na 

SETKÁNÍ 
S ŘEDITELEM ŠKOLY
ve dnech 21.1. nebo 22.1.2014 vždy v 16,00  hodin

                
Program setkání:

informace o škole a jejím programu vzdělání
seznámení s kritérii pro přijetí ke studiu 
– informace o přijímací zkoušce 
předání hesla ke katalogu příkladů k přijímací 
zkoušce 
vyhodnocení internetové soutěže „Putování za 
grálem průmyslovky“
diskuse

Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, 
telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.czTel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 10.1. 2014 do 23.1. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ................................................................................. 94,90 Kč       
ČERSTVÉ PEČIVO
Rohlík graham 60 g ............................................................................................................................................2,50 Kč 
Sweetcorn 80 g....................................................................................................................................................5,50 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Vysočina ............................................................................................................................................................................125,- Kč/1 kg
Moravské uzené ............................................................................................................................................................127,- Kč/1 kg
Krnovská šunka výběrová .........................................................................................................................................139,- Kč/1 kg 
Šunkový salám ...............................................................................................................................................................115,- Kč/1 kg
Mražené výrobky z Everestu
Mochovanka - polévková směs 350 g ...................................................................................................................18,- Kč/1 ks
Karebella surimi - krabí tyčinky 240 g ....................................................................................................................21,- Kč/1 ks
Salám výrobní chlazený ...............................................................................................................................................39,- Kč/1 kg
DJ Játrové knedlíčky 300 g ...................................................................................................................................... 27,90 Kč/1 ks
Babiččina gulášová polévka 500 g ...................................................................................................................... 30,90 Kč/1 ks
Pizza šunka+žampion 305 g ......................................................................................................................................25,- Kč/1 ks
Pizza žampionová 305 g ...............................................................................................................................................25,- Kč/1 ks

!!!!!!!!

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

JSTE PO VÁNOCÍCH TĚŽŠÍ? 
NEZOUFEJTE! PŘIJĎTE.

Redakce ŠumpeRského 
zpRavodaje 

děkuje všem svým inzerentům za jejich přízeň 
v loňském roce a těší se na 

spolupRáci v Roce 2014.
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HIMÁLAJSKÁ SOLNÁ DESKA
Revoluce v přípravě steaků a grilovaného masa

Objednávejte na tel: 602 251 783,

e-mail: obchod@ftv-production.cz www.huberttv.cz

VČETNĚ 
KUCHAŘKY

Petr Kvapil

+420 773 185 508

www.huberttv.cz
info@huberttv.cz
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SůL Se těŽí V POHOŘí 
               INDUS V HIMáLaJíCH

NOVÉ PRSTOY
nabízí NOVÉ MOŽNSTI, 
přijďte se o m přvědčt si . 

Pro kažého ákazka  ldu e 
připrven maý de .

REKLAM ENÍ NÁKLAD, AE VESTICÍ!

FOTOOBRAZY 
z vašich fotografií

Objednejte si fotoobraz
60 x 80 cm a získejte 
jako dárek fotoobraz 
formátu 20 x 30 cm.

2 ks pouze za 999 Kč* vč. DPH

*Tisk na plátno včetně vypnutí na dřevěný rám. Nabídka platí pouze do 31. 1. 2014.

1+1
ZDARMA

Tel./fax: 583 212 335
Mob.: 602 540 411

e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

Staňte se našimi fanoušky
na Facebooku!

inzerce_104x210mm.indd   2 3. 1. 2014   13:08:47

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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Sůl nad zlato?  ta z Himálaje!
Sůl je pro náš organismus nezbytně důležitá. Dodá-

vá nám sodík, který je potřebný pro nervový systém, 
ale také pro celkové hospodaření tekutin v těle. Kon-
zumace soli má velký vliv na naše zdraví. Sůl může 
prospívat, ale i škodit - záleží na tom, jakou ji pou-
žíváme.

Většina lidí používá běžnou kuchyňskou sůl, kte-
rá ale naše tělo zatěžuje, neboť je chemicky upravena 
a  zbavena minerálních látek, jež jsou pro tělo velmi 
důležité. Tento fakt nezmění ani přídavky „obohacu-
jící“ sůl - chemický jód a fluór. Jedná se totiž o vysoce 
toxické halogeny, které jedovatost chloridu sodného 
ještě zvyšují! Běžná sůl se navíc neobejde bez přídav-
ků stabilizátorů, jež ovšem nemusejí být na informač-
ní etiketě  uvedeny.

Běžná kuchyňská sůl je pro lidský organismus to-
xická, agresivní a škodlivá, jelikož se s ní tělo velice 
těžce vyrovnává. Následky konzumace této soli mo-
hou být různé, ale nejčastěji se vyskytují edémy, celu-
litida, artróza, artritida, dna a v neposlední řadě také 
tvorba ledvinových a žlučníkových kamenů.

Krystalická sůl - himálajská Indus
- jde o nejvhodnější sůl;
- snadno se vstřebává, a pokud jde o přebytky, tělo 
je schopno je bez problémů a vedlejších účinků vy-
loučit;
- obsahuje minerály a stopové prvky (vápník, draslík, 
hořčík, jód, zinek, železo), které působí jako antioxi-
danty a dodávají tělu energii;

- himálajská sůl je na trhu v několika podobách - ať 
už jako jedlá sůl, sůl v krystalech na přípravu solanky, 

sůl koupelová nebo též ve formě solných lamp, léči-
vých solných jeskyní a v neposlední řadě také jako 
solné desky pro přípravu pokrmů.

 Himálajská sůl a její účinky na zdraví člověka
Krystalická kamenná sůl z Himálají vznikla od-

pařováním pravěkého moře během stovek milionů 
let.  Obsahuje  veškeré minerály v množství, které 
odpovídá množství minerálů v našich buněčných 
strukturách.  Tyto minerály jsou tak malé, že mohou 
být přijaty naším tělem na buněčné úrovni.  Díky hi-
málajské  soli se naše tělo čistí samo, naše buňky jsou 
obnoveny, všechny procesy života v našem těle jsou 
harmonizovány, regulovány a posíleny.

 V Himálajích  se za velmi specifických podmínek  
transformovala  část z kamenné soli do krystalické 
kamenné soli. Vzhledem k obrovskému tlaku tato sůl 

získala svou naprosto jedinečnou strukturu: minerály 
se staly organické, což znamená, že jsou plně k dispo-
zici pro naše tělesné buňky. 

 
Grilujte na solné desce
Kvádry pro výrobu solných desek se těží v jednom 

z nejstarších přírodních zdrojů na zemi - v pohoří 
Indus na úpatí Himálaje. Tato sůl je 500 milionů let 
stará a je jedinečně  čistá. Je ručně těžena, omývána 
a usušena na slunci. Na stolní sůl se používá jen ta 
nejlepší kvalita, jen asi 10% vytěžené soli. Indus hi-
málajská sůl je pravidelně podrobována analýzám 
nezávislých biochemických a biofyzikálních ústavů 
v Německu.

Indus krystalická kamenná sůl z Himálají je zcela 
absorbována v našich tělesných buňkách díky unikát-
ní struktuře jejich krystalů a nezatěžuje naše tělo jako 
ostatní soli. Naopak, dodává nám energii a regeneruje 
naše tělo na všech úrovních.

 Příprava pokrmů na solné desce je velmi jednodu-
chá. Solná deska má vysokou vlhkost, což umožňuje 
její zahřátí na extrémní teplotu  jakýmkoli zdrojem 
tepla - plynový nebo elektrický sporák, trouba, varná 
sklokeramická deska nebo zahradní gril. Po zahřátí 
desky (cca 250 stupňů) na ni položíme  osušené maso 
- steaky a necháme grilovat asi 5 minut z jedné a 5 mi-
nut z druhé strany. Maso nesolíme, nepotíráme ole-
jem ani nijak nekořeníme. Hotový steak získá ze solné 
desky potřebné množství soli a s ní velké množství 
minerálních látek, které himálajská sůl obsahuje. Jako 
přílohu ke steaku můžeme podávat chléb, zeleninové 
saláty nebo brambory připravené podle vaší chuti.    

Máte doma nepotřebné věci po dětech? 
Nabízíme zdarma pronájem stolečku k vlastnímu prodeji    

Nutno rezervovat na tel.: 777 726 612
Přijďte prodávat či nakupovat
dne 25. 1. 2014 od 9 - 12 hod 

NAJDETE NÁS NA UL. REVOLUČNÍ 1732/25, ŠUMPERK 

PEDIKÚRA MOKRÁ 
KOMBINOVANÁ
NEHTOVÁ PROTETIKA
KOREKCE DEFORMOVANÝCH 
NEHTŮ NOHOU
MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ
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DĚTSKÝ  BAZÁREK

NEHTOVÉ STUDIO VIOLET

Káva pro opravdové labužníky
Snídaňové menu
Japonský zelený čaj Matcha 
- podporující hubnutí, 
ideální pro diabetiky...

Po-Pá 7.30-19.00, Tel.: 777 726 612

NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA MORAVANKA

AKCE 
2 KÁVY 
za cenu JEDNÉ

do 31.1.2014

NAJDETE NÁS NA UL. REVOLUČNÍ 1732/25, ŠUMPERK

KOREKCE DEFORMOVANÝCH 

IRENA HÝBNEROVÁ, TEL.: 776 215 955, PROVOZNÍ DOBA 
DLE OBJEDNÁVEK, PO DOHODĚI O VÍKENDU

WWW.VIOLET-NEHTY.CZ

JAZYKOVÉ A POHYBOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK

PříPrava studentů k maturitní zkoušce 
z anglického jazyka Pro ústní část a didaktický test 

Zahájení: 16. ledna 2014. Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v klubovně č. 3, lektorka Edita Kovalo-
vá. Přihlášky na telefonu 583 363 038 nebo 777 652 073 nebo na www.dksumperk.cz. 
 Kurzovné 1.400 Kč/14 lekcí

angličtina Pro začátečníky

Výuka podle oxfordské učebnice English File. Zahájení: 16. ledna 2014. Každý čtvrtek od 16.30 do 18 
hod. v klubovně č. 3, lektorka Edita Kovalová. Přihlášky na telefonu 583 363 038 nebo 777 652 073 
nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 2.000 Kč/20 lekcí

angličtina Pro mírně Pokročilé

Výuka podle oxfordské učebnice English file. Zahájení: 16. ledna 2014. 
Každý čtvrtek od 18 do 19.30 hod. v klubovně č. 3, lektorka Edita Kovalová. Přihlášky na telefonu 583 
363 038 nebo 777 652 073 nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 2.000 Kč/20 lekcí

dětský sPolečenský tanec

Taneční škola Olympia přijímá chlapce a dívky ve věku od 4 do 14 let. Pohybová průprava s prvky 
společenského tance. Vede taneční mistr Jiří Hrubý. Zahájení: únor 2014. Přihlášky do konce ledna na 
telefonu 606 819 729 nebo na www.dksumperk.cz.  Kurzovné 900 Kč/pololetí

Přihlášky do kurzů přijímáme v 1. patře Domu kultury, Fialova 3
Po a St 8:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin
Út a Čt 8:30-12:00 a 13:00-15:00 hodin.

Bližší informace o kurzech: telefon 583 363 038 nebo 777 652 073, 
e-mail: faltusova@dksumperk.cz.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ NA WWW.DKSUMPERK.CZ
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ORIGINÁLNÍ náhradní DÍLY 
levnější než REPLIKY?
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tel.: 583 301 515, mob.: 606 666 191, e-mail: david.pur@fortex-ags.cz 
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk

na vozy Škoda starší 5 let

ANO     

ANO     

Značkový servis se vyplatí?
Věci, které umíme
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www.fortexauto.cz

 

bez DPH

Akční zvýhodněné ceny náhradních dílů:
Originální VW autobaterie  44 Ah  1 582 Kč
 61 Ah  2 199 Kč
 74 Ah  2 543 Kč
Kvalitní zimní pneu Yokohama  
195 / 65 R15 (Golf, Octavia)   1 266 Kč

Zimní kompletní kolo s ocelovým diskem
Barum Polaris 
3 185 / 60 R15 (Polo)   2 311 Kč
Continental 
TS850 195 / 65 R15 (Golf, Octavia)  2 745 Kč

Informace a nabídka 
ostatních zvýhodněných 

autodílů na 
tel.: 583 301 516

602 507 375

350,- Kč /1hod ?
ANO     
economy VW a Škoda díly!!!
např. autobaterie, výfuky, tlumiče, brzdové destičky …

na vozy Škoda starší 
ANO     

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby
INTEA nova s.r.o., 

Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 
(naproti bývalému kinu Svět)

Wellnerova 3B, Olomouc
(naproti „Ušatému domu“)

telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

Návrhy ve 3D ZDARMA

25 let záruka nebo 25 % sleva a nebo OBOJÍ
Zimní slevy ve výši až 69%

NEJLEVNĚJŠÍ 

ZNAČKOVÉ 

ČESKÉ KUCHYNĚ 

A NÁBYTEK V REGIONU

Děkujeme 
že kupujete 
český nábytek

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň v loňském roce 
a přejeme hodně spokojenosti a úspěchů v roce 2014.

NEJLEVNĚJŠÍ 

ZNAČKOVÉ 

ČESKÉ KUCHYNĚ 

A NÁBYTEK 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
GRAVÍROVÁNÍ 

ŘEZÁNÍ

CNC gravírování a rytí
laserové gravírování a řezání

diamantové gravírování, tepání do kovu

EDECO

Ivo Novák

advokátní kancelář

IČ: 123 45 678

NOVÁKOV
I EDECO

TYP

Č?SLO

SKUPI
NA

HMOTNOST

dveřní štítky
technické štítky
informační systémy
technické popisy
stříkací šablony
popis materiálu
přesné řezání
reklamní předměty
dárkové předměty

NO
VĚ

O
TEVŘENO

RYTECTVÍ 

Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947

Projekt se uskutečňuje za �nanční podpory:

Ministerstva kultury ČR Hlavního města Prahy Statutárního města Brna

Naši partneři:

www.listovani.cz

Projekt se uskutečňuje za �nanční podpory:

Ministerstva kultury ČR Hlavního města Prahy Statutárního města Brna

Naši partneři:

www.listovani.cz

INFERNO 
Dan Brown

+ PRODEJ KNIHY 

PODEPSANÉ 
AUTOREM

DIVADLO 
ŠUMPERK

Komenského
28. 1. 
 18:00


