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Tipy Živé brány: Kam za kulturou v únoru 41. ročník Preludia nese nově jméno Aloise Motýla

Krásno hraje kino Oko 
od 30. ledna

Film Krásno, který se z velké čás-
ti natáčel loni v květnu v Šumperku 
a okolí, bude mít v kině Oko premiéru 
30. ledna. V dalších dnech pak tento 

snímek promítne patnáctkrát. Šum-
perský rodák Ondřej Sokol se při psaní 
scénáře inspiroval skutečnými události, 
jednu z hlavních rolí přitom hraje i sa-
motné město.

Ondřej Brzobohatý přijede 
jako vyhazovač

Dům kultury nabídne v únoru diva-
delní komedii Vyhazovači s Ondřejem 
Brzobohatým v hlavní roli. Představení, 
jemuž dominuje skvělá hudba a písně 
Ondřeje Brzobohatého a v němž hrají 
i Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Voj-
těch Hájek a Petr Vágner, se odehraje 
v úterý 11. února od půl osmé večer ve 
velkém sále Domu kultury.

Ivo Müller zavede posluchače 
na střechu Balkánu

Další z řady besed připravuje šum-
perská Městská knihovna v ulici 
17. listopadu. Ivo Müller zde ve středu 
12. února pohovoří o návštěvě Bulhar-

ska v roce 2010, během níž zavítal na-
příklad do pohoří Rila, Pirin, Rodopi, 
vápencových soutěsek či do pravoslav-
ných klášterů. Setkání nazvané Na stře-
še Balkánu začíná v 18.30 hodin. 

Strakonický dudák 
má v únoru premiéru 

Čtvrtou večerní premiérou šumper-
ské divadelní sezony je Strakonický 
dudák Josefa Kajetána Tyla. Režisérsky 
se hry ujal Vlastimil Peška a poprvé ji 
místnímu publiku nabídne v sobotu 
15. února od půl osmé večer.

Muzejníci představí sklo 
i lišejníky a mechorosty

Hned dvě nové výstavy chystají na 
únor šumperští muzejníci. První na-
zvaná „Člověk tvůrce, příběh pátý: 
SKLO“ prezentuje dějiny sklářství na 
severní Moravě a představuje sklářské 
řemeslo z pohledu výroby a zušlechťo-
vání. Zahájena bude ve výstavní síni ve 
čtvrtek 20. února v 17 hodin.

O týden později, ve čtvrtek 27. úno-
ra, zahájí v 17 hodin v Hollarově ga-
lerii výstavu „Lišejníky a mechorosty 
CHKO Jeseníky“ její autor Josef Hal-
da z Muzea a galerie Orlických hor 
a Magda Zmrhalová. Výstava fotogra-
fi í a modelů lišejníků je uspořádána 
k 45. výročí založení CHKO Jeseníky. 

 Zpracovala -zk-

Ondřej Sokol a Martin Finger se 
po letech vracejí do Šumperka 
a snaží se objasnit smrt matky jed-
noho z nich.  Foto: LOVE.Frame

Čtená zkouška s režisérem Vlasti-
milem Peškou.  Foto: Š. Čejková

Pleso pod Kazančalem.  Foto: -im-

Ondřej Brzobohatý.  Foto: archiv

Festival Šumperské Preludium slaví 
v roce 2014 již jedenačtyřicet let svého 
trvání. Se vstupem do pátého desetiletí 
přitom mění název - objevuje se v něm 
jméno zakladatele Preludia Aloise Mo-
týla.

„V loňském jubilejním ročníku jsme 
na zahajovacím koncertě vyslali zdravici 
zakladateli festivalu panu Aloisu Motý-
lovi. Chtěli jsme mu poděkovat za vše, 
co pro Šumperk a jeho kulturu udělal. 
Pan Motýl nás bohužel loni v září na-
vždy opustil. I proto jsme se logicky roz-
hodli, že celý festival věnujeme památce 
tohoto pro Šumperk velkého člověka. Po 
zralé úvaze a se svolením rodiny jsme 
se rozhodli změnit název festivalu a od 
41. ročníku jej pojmenovat Preludium 
Aloise Motýla,“ říká jeden z pořadatelů 
Preludia Roman Janků z Agentury J+D. 
Vzápětí prozrazuje, že na zahajovacím 
koncertě v pondělí 10. února zavítají 
do Šumperka laureáti mezinárodní hu-
dební soutěže Pražské jaro - hornistka 
Kateřina Javůrková a varhaník Pavel 
Svoboda. Oba interprety přitom již 

Šumperané v minulosti slyšeli. Kateřina 
Javůrková, jež je v současnosti členkou 
Pražské komorní fi lharmonie, reprezen-
tovala před třemi lety Pražskou Kon-
zervatoř na koncertě jejích nejlepších 
žáků. Pavel Svoboda pak vystupoval 
v Šumperku v roce 2010. V současnosti 
spolupracuje také se souborem Barocco 
sempre giovane a je laureátem mnoha 
zahraničních soutěží.

Druhý koncert Preludia bude v pon-
dělí 24. února patřit současným mla-
dým českým skladatelům. Svoji tvorbu 
přiveze a také zahraje komorní soubor 
vedený hudebním skladatelem Ondře-
jem Štochlem. „Autor je v současnosti 
členem sdružení skladatelů Konver-

gence a skladby své a svých kolegů ne-
jen zahraje, ale také o nich pohovoří,“ 
prozrazuje Janků.

V březnu pak Preludium pokraču-
je dalšími dvěma koncerty. V pondělí 
10. března se posluchačům představí 
jeden z nejzajímavějších českých muž-
ských vokálních souborů - Gentlemen 
Singers. O dva týdny později, 24. břez-
na, zavítá do Šumperka violoncellové 
Duo Brikcius. 

Stejně jako v uplynulých ročnících 
také letos se bude koncertovat v kláš-
terním kostele, a to vždy od sedmé 
večerní. Vstupenky lze koupit v obvyk-
lých předprodejích s tím, že na koncer-
ty Preludia je možné využít všechny 
předplacené karty Klasiky Viva, tedy 
Abonentní karty i karty Klubu přátel 
Klasiky Viva.  -zk-

Hornistka Kateřina Javůrková.  
 Foto: archiv

Hudební skladatel Ondřej Štochl. 
 Foto: archiv

Varhaník Pavel Svoboda. 
  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Tříkrálová sbírka skončila rekordem

Tříkrálová sbírka skončila letos na 
území děkanátu Šumperk rekordním 
výsledkem. Sto devadesát sedm skupi-
nek koledníků vybralo v jedenadvaceti 
městech a obcích do kasiček s logem 
Charity 663 764 korun, což je o téměř 
čtyřiašedesát tisíc více než loni. V sa-
motném Šumperku vynesla Tříkrálo-
vá sbírka téměř čtyřiadevadesát tisíc. 
Výtěžek podpoří především projekty 
místní Charity.

Šumperská Charita zahájila Tříkrá-
lovou sbírku v pondělí 6. ledna na 
Točáku. A stejně jako loni nabízela 
kolemjdoucím výbornou zelňačku. 
Té nechali pracovníci Charity navařit 
v hotelu Sport na osm desítek porcí, 
jež rozdávali jako poděkování dárcům. 
Přítomen byl i starosta Zdeněk Brož, 
nechyběli ani Tři králové a zpěváci ze 
Šumperského dětského sboru Motýli, 
kteří se první den již tradičně zhostili 

role koledníků. V dalších dnech je pak 
vystřídali místní farníci, gymnazisté 
a studenti Střední zdravotnické školy.

Během několikadenního putování 
ulicemi Šumperka vykoledovalo pěta- 
třicet trojic v převlecích biblických mu-
drců Kašpara, Melichara a Baltazara 
93 978 korun, což je o necelých pět ti-
síc více než v loňském roce. „Velice mě 
těší, že se nám opět podařilo veřejnost 
oslovit. Všem koledníkům a přede-
vším dárcům chci poděkovat,“ uvedla 
ředitelka šumperské Charity Marie 
Vychopeňová. Vzápětí připomněla, že 
výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně 
podporuje především projekty Charity 
v jednotlivých regionech, pomáhá však 
také rodinám a lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí.

„Osmapadesát procent z celkové 
vykoledované částky se vrací zpět na 
území, kde byly peníze vybrány. Letos 

to je 385 tisíc korun. Po schválení ná-
vrhu jejich využití Tříkrálovou komisí 
Arcidiecézní charity Olomouc se tato 
částka rozdělí na jednotlivé projekty,“ 
vysvětlila Vychopeňová a dodala, že 
vykoledované peníze by měly přispět 
zejména k obnově vybavení půjčovny 
rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek, podpořit místní Centrum pro 
rodinu a činnost Poradny pro ženy 
dívky - ochranu nenarozeného života.  
Pravidelně jde část výtěžku na pří-
mou pomoc lidem, kteří se ocitnou 
v hmotné nouzi. Část je pak určena 
na vybudování recepce pro uživatele 
a jejich rodiny v budově bývalé hygi-
enické stanice v Jeremenkově ulici, do 
níž se v první polovině letošního roku 
Charita přestěhuje. Podrobné informa-
ce o výsledcích letošního koledování 
získají zájemci na internetové adrese 
www.sumperk.charita.cz. -zk-

Šumperská Charita zahájila Tříkrálovou sbírku na Točáku nabídkou výborné zelňačky. Kolemjdoucím ji nabírala ředitelka 
Charity Marie Vychopeňová.  Foto: Z. Kvapilová

 Středisko Dobrá vyhlídka bude pomá-
hat dětem s problémovým chováním 
a jejich rodičům.     Strana 2

Hersfeldské pochoutky pomohou Scho-
le Viva.       Strana 3

Archeologové odhalili v historickém 
centru základy dvou měšťanských 
domů.     Strana 5
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V pondělí 1. února zahájí činnost Středisko výchov-
né péče v Šumperku. Pod názvem Dobrá vyhlídka 
bude pomáhat dětem s problémovým chováním a je-
jich rodičům. Střediska výchovné péče přinášejí novou 
koncepci péče o ohrožené děti, podobné zařízení při-
tom chybělo od Olomouce až k polským hranicím.

„Název Dobrá vyhlídka vystihuje novou perspekti-
vu pro rodiče a jejich děti, které mají nějaký problém 
chování. Pomůžeme jim najít cestu k nápravě vztaho-
vých problémů v rodině, ale i při vzdělávacích obtížích 
ve škole v důsledku nezvládnutého chování,“ vysvětlu-
je spoluzakladatel střediska Tomáš Polák. „Jsme rádi, 
že takové zařízení v Šumperku vzniklo. Středisko na-
bídne péči, která zde chyběla,“ doplnil Poláka staros-
ta Zdeněk Brož. Dobrá vyhlídka přitom bude sloužit 
bezplatně dětem ve věku od tří do osmnácti let, a to 
ambulantní formou od pondělí do pátku. Klient stře-
disko kontaktuje dobrovolně, dítě do patnácti let musí 
mít souhlas rodičů. Středisko výchovné péče bude rov-
něž spolupracovat se školami, kterým bude mimo jiné 
nabízet také realizaci preventivních programů.

„Pokud máte jakékoliv problémy s chováním vašeho 

dítěte, ať už ve škole nebo doma, neváhejte a obraťte 
se na nás. Široké veřejnosti nabízíme bezplatně služby 
profesionálního týmu odborníků tvořeného speciální-
mi pedagogy a psychologem,“ podotýká vedoucí stře-
diska Tomáš Polák a dodává: „Věřím, že se u nás děti 
budou cítit dobře. Také proto, že naše středisko působí 
v pěkném prostředí na Vyhlídce.“

Se žádostmi o konzultaci nebo dotazy se můžete 
na pracovníky střediska obracet telefonicky na tel.č. 
583 284 011 nebo e-mailem: svp@dds-spk.cz. -red-

Město Šumperk zveřejňuje záměr prodat nemovité 
věci, a to pozemek st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha 
a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/če - jiná stav-
ba, pozemek st.p.č. 643/13 - zastavěná plocha a nádvo-
ří a na něm stojící stavbu bez čp/če - garáž, pozemek 
st.p.č. 3892 - zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojí-
cí stavbu bez čp/če - jiná stavba a pozemek p.č. 1348/1 
- ostatní plocha, p.č. 2998 - ostatní plocha, p.č. 2999 
- ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, 
to vše v obci a katastrálním území Šumperk. Jedná se 
o zbývající část areálu bývalého Okresního ředitelství 
Policie ČR při ul. 8. května v Šumperku. 

Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 
částku 3.500.000,- Kč. Písemné nabídky lze zasílat 
nejpozději do 14. února do 13:00 hodin na podatel-
nu Městského úřadu, nám. Míru 1, 787 01, Šumperk. 
Podrobnosti a další podmínky jsou uvedeny v usne-
sení Rady města Šumperka č. 4483/14 z 9.1. 2014, kte-
rým byl zveřejněn záměr města Šumperka odprodat 
předmětné nemovitosti. V případě zájmu je možné 
dohodnout termín prohlídky s Hanou Répalovou,  
tel.č. 602 744 869. H. Répalová, 

 vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Jízda na kole mezi Šumperkem a sousedními Dol-
ními Studénkami bude od letošního roku mnohem 
bezpečnější. Lidé totiž budou moci využívat novou 
cyklostezku. Společný projekt Šumperka a Dolních 
Studének, který uspěl se žádostí o přidělení dotace 
z fondů Evropské unie z Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Morava, je rozdělen na tři 
samostatné stavby. Hotova je již stezka v samotných 
Dolních Studénkách, dále nová lávka přes Desnou na 
hranici katastrů obou obcí, kterou financují obě obce 
stejným dílem, a část stavby na šumperském katast-
ru od lávky přes Desnou směrem k Šumperku. Letos 
bude tato stavba pokračovat směrem do Šumperka 
kolem Sumtexu, ČSAD, PARSu a „Plynárny“ až ke 
kruhové křižovatce u „ZUŠky“.

„Až na drobné nedodělky, jako jsou například ná-
těry betonu, se loni podařilo všechny práce na výstav-
bě lávky přes Desnou dokončit. V úseku směrem do 

Šumperka, který realizuje firma Strabag, byla postave-
na část cyklostezky na samostatném tělese mimo kraj-
skou komunikaci, včetně veřejného osvětlení, a dále 
byla rozšířena část krajské komunikace od zatáčky při 
vjezdu do města od Dolních Studének. V tomto úse-
ku bude silnice částečně přeložena a rozšířena kvůli 
zachování velkého stromu na straně u Sumtexu,“ říká 
šumperský místostarosta Petr Suchomel. 

V Šumperku „na kruháči u ZUŠky“ naváže nová 
cyklostezka na stávající cyklostezku od Temenice, a to 
ve stejném dopravním uspořádání, tedy ve vyhraze-
ných jízdních pruzích pro cyklisty v obou směrech. 
„Nová cyklostezka směrem do Dolních Studének po-
vede od kruhového objezdu u Základní umělecké ško-
ly ve vyhrazených pruzích širokých půldruhého metru 
jako součást komunikace pro vozidla Žerotínovou uli-
cí. Před světelnou křižovatkou s ulicí Jesenickou bude 
ukončena a cyklisté budou dopravním značením bez-
pečně vyvedeni do hlavního dopravního proudu. Po 
průjezdu touto křižovatkou se komunikace opět rozší-
ří a cyklisté se zařadí do vyhrazených jízdních pruhů. 
Stejně bude řešen i průjezd přes železniční přejezd,“ 
popisuje místostarosta a dodává, že stavební úpravou 
projde také křižovatka ulic Žerotínovy a Dolnostudén-
ské u Parsu, kde vzniknou nové bezpečnější přechody 
pro chodce se středovými ostrůvky. Po rekonstrukci 
této křižovatky zde dojde ke změně přednosti v jízdě, 
prioritu nově získá „rovně vedoucí“ Žerotínova ulice.

„V prostoru křižovatky u Parsu ale musí být před 
zahájením stavebních úprav provedena výměna kana-
lizačního potrubí, které je v nevyhovujícím stavu. Jeho 
výměna tak je z tohoto důvodu dlouhodobě plánová-
na jako součást velkého vodohospodářského projektu 
Horní Pomoraví II. Se společností VHZ jsme se proto 
dohodli, že hned na jaře provede v co nejkratším ter-
mínu prioritně rekonstrukci kanalizace v části ulice 
Dolnostudénské,“ vysvětluje Suchomel a upřesňuje, 
že jde o úsek mezi křižovatkami ulic Dolnostudénské 
a Žerotínovy u Parsu a křižovatkami ulic Dolnostu-
dénské a Tyršovy.

V úseku od Parsu k areálu ČSAD povede cyklos-
tezka rovněž ve vyhrazených jízdních pruzích, před 
vjezdem do areálu ČSAD budou cyklisté jedoucí ze 
Šumperka bezpečně převedeni z vyhrazeného jízdní-
ho pruhu na levou stranu a stezka pak povede po tři 
a půl metru širokém chodníkovém pásu ze zámkové 
dlažby vlevo ve směru na Dolní Studénky, a to až za 
mostek v zatáčce za odbočkou k bývalému „bělidlu“. 
Tento chodníkový pás bude oddělen od silnice ob-
rubníkem a díky rozšíření a přeložení krajské silnice 
v tomto úseku se „vyhne“ i mohutnému stromu. „Roz-
šíří se také mostek v zatáčce za odbočkou k bývalému 
„bělidlu“. Z něj se ve směru ze Šumperka dostanou 
cyklisté i chodci vlevo mimo silnici na samostatné tě-
leso cyklostezky až do Dolních Studének,“ zdůrazňuje 
místostarosta. Současně prozrazuje, že celý zmíněný 
úsek od „ZUŠky“ po výjezd ze Šumperka by měl díky 
spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje do-
stat nový asfaltový povrch. Vše by mělo být hotovo do 
konce srpna. -zk-

Šumperk má Dobrou vyhlídku

Cyklostezka do Dolních Studének se dokončí letos v srpnu

Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka se poprvé 
otevře veřejnosti v pondělí 1. února. Foto: O. Polák

SVP Dobrá vyhlídka - Vyhlídka 1
Tomáš Polák – vedoucí střediska

tel: 605 147 732 * e-mail: svp@dds-spk.cz

Přes Desnou převede cyklisty i chodce nová lávka. 
 Foto: -pk-

V tomto úseku bude silnice částečně přeložena 
a rozšířena kvůli zachování velkého stromu na stra-
ně u Sumtexu.                                                 Foto: -pk-

Město prodává 
areál bývalého 
policejního ředitelství
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Hersfeldské pochoutky pomohou Schole Viva
Na sto osmdesát malých a osmdesát velkých tra-

dičních vánočních štol z německého Bad Hersfeldu 
a také desítky lahví speciálního vína určeného ke 
svaření se v polovině prosince prodalo během šum-
perských trhů „Vánoce na Točáku“. Výtěžek z prodeje 
této vynikající pochoutky obdržela Základní škola 
pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřská 
škola logopedická Schola Viva, jež sídlí v Erbenově 
ulici.

Výtěžek z prodeje vánočních dobrot, který se zasta-
vil na částce 16 470 Kč, předal v pondělí 6. prosince 
na šumperské radnici starosta Zdeněk Brož Vladi-
míru Bicanovi, řediteli obecně prospěšné společnosti 
Schola Viva. „Peníze chceme rozdělit mezi mateřskou 
a základní školu a Speciálně pedagogické centrum,“ 
prozradil Vladimír Bican. Kromě hraček by se podle 
něj mohly pořídit nové kompenzační pomůcky pro 
výuku a speciální programy do počítačů, zmíněné 
centrum pak peníze použije na testování. V součas-
nosti přitom dochází do tamní „mateřinky“ čtyřiatři-
cet dětí, do základní školy sto čtyřicet devět školáků 
a Speciálně pedagogické centrum má kolem čtyř tisíc 
klientů. „Nejsme úplně běžným typem „speciálky“. 
Spolupracujeme se základními školami a snažíme se 
naše žáky vracet do učilišť a na střední školy,“ podotkl 
Bican. O úspěšnosti podle něj svědčí výsledky dvace-
tileté existence školy. Řada jejích absolventů se totiž 
dnes může pochlubit maturitou i vysokoškolským 
diplomem.

Starosta Zdeněk Brož připomněl, že zajímavý 
projekt Karl-Ernsta Wiecherse, předsedy Společ-

nosti česko-německého porozumění, proběhl již 
pojedenácté. Obdobnou akci přitom zorganizovala 
v Bad Hersfeldu i šumperská radnice. Její zástupci 
prodávali od 19. do 22. prosince na vánočním trhu 
v historickém centru tohoto lázeňského města české 
vánoční cukroví. „Přivezli jsme dvě stě dvacet kra-
biček, v nichž bylo několik druhů cukroví. Utržili 
jsme přitom osm set devadesát eur,“ uvedla Vlasta 
Vitásková, jež má spolupráci s Bad Hersfeldem na 
starosti. Výtěžk z prodeje věnoval Šumperk tamní-
mu Stiftung Hospital v rámci projektu pro seniory 
zaměřenému proti chudobě a samotě. -zk-

Zásadní proměnou projde letos zanedbaná zahrada 
u Základní školy v ulici 8. května. Škola totiž uspěla 
u Evropské unie s projektem na její revitalizaci s ma-
ximálním využitím pro výukové účely a získala dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí. Zajímavý 
projekt by měl být dokončen do 15. prosince.

„Jsme velice rádi, že se nám na revitalizaci zahrady, 
která se dnes využívá s rizikem provozní bezpečnosti 
kvůli možnému statickému selhání řady nevyhovují-
cích stromů, podařilo získat potřebné finance. Ocení 
to nejen žáci školy, ale nepochybně i veřejnost, která 

do ní bude mít přístup,“ uve-
dl ředitel školy Radovan 

Pavelka. Vzápětí 
připomněl, že 

na úpl-
n é m 

začátku byla povinnost školy provádět pravidelnou ce-
loroční údržbu zeleně v jejím areálu. V této souvislosti 
nechala škola zpracovat dendrologický posudek stro-
mů rostoucích v zahradě. Ten ukázal, že většina z nich 
je ve špatném stavu a ohrožuje bezpečnost lidí. Ve 
spolupráci s městem proto zadala zpracování studie, 
která by stávající stav školní zahrady vyřešila. Projekt, 
jenž je dílem krajinářského architekta Martina Königa 
ze Starého Města u Uherského Hradiště, tak zahrnu-
je dispoziční úpravy zahrady, celkovou úpravu zeleně 
a umístění nových architektonických prvků. Navrže-
na je edukativní zahrada s mnoha zábavně naučnými 
prvky, jako jsou bludiště, broukoviště, ptačník, dubová 
terasa pro posezení žáků u hřiště, altán pro venkovní 
vyučování, ohniště či naučné záhony. Žáci základní 
školy tak budou mít v zahradě dostatečný prostor ne-
jen pro zábavu, ale také pro výuku.  

Zásadní proměnou ovšem projde zeleň, na niž se 
zmíněná dotace z evropského programu vztahuje. 

V této souvislosti již škola vybrala ve výběrovém 
řízení dodavatele, který zajistí i následnou 

tříletou péči o zeleň. Místní firma Za-
hrada - Zelený svět zahradní ar-

chitektky Jany Mikiskové se 
chce do úprav pustit co 

nejdříve. 
Pokr. na 

str. 6

Výtěžek z prodeje badhersfeldských štol a vína 
předal Vladimíru Bicanovi (vlevo) starosta Zde-
něk Brož.                                                         Foto: -zk-

Studie revitalizace školní zahrady - zelenou barvou jsou znázorněné nově vysazené stromy a keře, šedou barvou 
zeleň, která zůstane zachována, barevná plocha představuje trvalkový záhon, navrhované bludiště se nachází 
zcela vlevo.

     Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému prvnímu zasedání v roce 2014 se se-
jdou šumperští zastupitelé zítra. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také rozdělení částky na 
granty a dotace na tři díly, z nichž část půjde na 
granty a dotace na činnost, část na vyjmenova-
né akce a činnosti a nejmenší část by měla zůstat 
jako finanční rezerva. Chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a finančních záležitostí města. 
Jednání začíná ve čtvrtek 23. ledna v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roose-
veltově ulici. -zk-

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se zbavit vánočního stromku? 
Odložte ho ke kontejnerům na sběrných místech 
tříděného odpadu. Tímto způsobem se mohou 
Šumperané zbavit stromku do 20. února, poté ho 
již musejí odvézt do sběrného dvora v ulicích Ang-
lické nebo Příčné. -red-

                                                                                                                                                   

     Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci pro 
veřejnost nabízejí již několik let v rámci vzdělávání 
v oblasti civilní ochrany zájemcům ze Šumperka 
i okolí místní radnice a Střední zdravotnická škola. 
Čtyři plánované bezplatné lekce startují tradičně 
v únoru.

„Lidé mohou v rámci kurzu, a to již při jedné 
účasti, získat nebo si připomenout informace dů-
ležité pro chování při událostech, jež se stávají na 
pracovišti, doma nebo při relaxaci,“ uvedl vedoucí 
oddělení Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. Vzá-
pětí dodal, že kurz probíhá stejně jako loni v budově 
Střední zdravotnické školy v Kladské ulici a každá 
lekce má program pro nově příchozí. První lekce je 
naplánována na čtvrtek 13. února, další dvouhodi-
novky proběhnou každý další čtvrtek (20.2., 27.2., 
6.3.) vždy od 16 hodin. „Kurz sestává z přednášek, 
praktických ukázek a nácviku. Nejvíce samozřejmě 
získá ten, kdo absolvuje všechny čtyři lekce,“ podo-
tkl na závěr Skrbek.  -zk-

Škola se pouští do revitalizace zahrady
Další zajímavou možnost v oblasti systému třídění 
papíru, plastů a skla nabídne občanům šumperská 
radnice. Zakoupila totiž na jejich třídění speciální 
tašky ve dvou sadách. Ta větší (viz obrázek) obsa-
huje tři tašky o rozměru 35 x 25 x 50 centimetrů, 
z nichž každá má objem kolem 40 litrů. Menší 
sadu pak tvoří tašky o velikosti 25 x 25 x 40 centi-
metrů, což představuje objem asi pětadvacet litrů. 
Bližší podrobnosti přineseme v příštím čísle.
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Za osm dnů, ve čtvrtek 30. ledna, 
bude mít v českých kinech premiéru 
černá komedie Krásno, inspirovaná 
skutečnou událostí, jež se před lety 
odehrála v Šumperku a jeho okolí. 
Stominutový filmový debut šumper-
ského rodáka Ondřeje Sokola, známé-
ho zejména z televizní Partičky, nabízí 
situace bizarní, absurdní, napínavé, 
spletité, ale i komické. Přesvědčit se 
o tom mohli „místní“ během dvou 
předpremiér, jež se odehrály koncem 
loňského roku v kině Oko. Ti, kteří se 
na ně nedostali, mohou zatím alespoň 
zhlédnout trailer k filmu na http://you-
tu.be/ed3ip3YK7kk.

První klapka filmu Krásno padla 
loni na začátku května v šumperském 
krematoriu, poslední pak v polovině 
července u vodní nádrže Krásné. Do 
prosince se na snímku pracovalo ve 
studiích. Celostátní premiéra přitom 
proběhne poslední lednový čtvrtek. 
Kino Oko uvede Krásno v tento den 
o půl osmé večer, na programu je pak 
až do úterý 4. února.

Na výrobu Krásna přispělo město 
rovným půlmilionem. Oplátkou za pe-
něžní příspěvek by měla být propagace 
Šumperka v různých médiích, a pokud 
film uspěje, má město šanci stát se jed-
ním z cílů takzvané filmové turistiky. 
V této souvislosti již vznikla tzv. filmo-
vá mapa.  -red-

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kanále 
č. 3, pokračují i v únoru. Na programu 
jsou v sobotu 1. února od 8.30 do 10 ho- 
din, ve středu 5. února v době od 8.30 
do 10 hodin a v pátek 7. února v době 
od 18 do 19 hodin.

„Krizový štáb má ze zákona pomá-
hat obcím, organizacím a obyvatelstvu 
překonat takové situace civilní ochra-
ny, jako jsou povodeň, havárie, tři 
dny bez dodávky elektrické energie či 
jiná mimořádná událost,“ říká vedou-
cí oddělení Bezpečnostní rady města 
Jiří Skrbek a dodává, že nejdůležitější 
roli hraje v tomto případě sdělování 
informací. Jedním z prostředků, jak 
potřebné informace k občanům dostat, 
je využití občanských rádií CB a PMR. 

Začátkem každého měsíce tak probí-
hají „nácvikové“ relace civilní ochrany, 
kterých se může zúčastnit každý uživa-
tel CB a PMR, byť jen v roli posluchače. 
„Rozhovory s lidmi při nácvikových 
relacích se netýkají pouze civilní ochra-
ny,“ zdůrazňuje Skrbek. Dokladem jeho 
slov je hned první únorové vysílání. 
V sobotu 1. února odstartuje v 8.30 ho- 
din rozhovor mezi zástupci radnice 
a uživateli občanského rádia, druhá 
část se pak zaměří na česko-indickou 
svatbu v Americe.

Seriál pravidelných rozhovorů po-
kračuje i ve středu 5. února, druhá 
část vysílání bude v tento den věnová-
na životu v Indii. V pátek 7. února se 
pak relace vrátí k domácím poměrům 
v šumperském okrese. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Autorské čtení chystá na čtvrtek  
30. ledna šumperská Městská knihovna. 
Od páté podvečerní přečte v půjčovně 
v ulici 17. listopadu ukázky ze svých 
knih Žluté oči vedou domů a Má nejmi-
lejší kniha spisovatelka Markéta Piláto-
vá. Vstupné na akci je padesát korun.

Během čtení bude Markéta Pilátová 
promítat fotografie z Latinské Ameri-
ky. Na závěr pak posluchači uslyší jako 
jedni z prvních ukázku z nového romá-
nu Tsunami blues. 

Markéta Pilátová vystudovala roma-
nistiku a historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Po 

ukončení studia zde pracovala šest let 
jako odborná asistentka. Od roku 2007 
do roku 2008 pracovala jako vedoucí 
zahraniční redakce týdeníku Respekt. 
Poté odcestovala do Argentiny a do 
Brazílie. V mnoha českých médiích 
publikuje eseje, zahraničně-politické 
články, reportáže, recenze, povídky 
a autorské sloupky. Píše rovněž po-
vídky pro rozhlasovou stanici Vltava 
a písňové texty pro zpěvačku Moniku 
Načevu. V současnosti pracuje v Insti-
tutu Cervantes v kulturním oddělení. 
Je vdaná, bydlí v Praze a ve Velkých 
Losinách. -zd-

Sokolovo Krásno se 
chystá na premiéru

Na občanských rádiích se beseduje

Do svých knih se začte 
Markéta Pilátová

Půjčili jste věci 
pro knihu mapující 
šumperský sport?
Vyzvedněte si je!

Krásno natáčel Ondřej Sokol v Šum-
perku.  Foto: archiv

Šumperská radnice vyzývá občany, 
kteří poskytli pro publikaci nazvanou 
Historie o šumperském sportu, jež vyšla 
v roce 2012, své fotografie, kroniky, kni-
hy a další materiály, aby si své věci, po-
kud tak již neučinili, vyzvedli v městské 
úřadovně na nám. Míru 1, v kanceláři 
č. 519 u Olgy Hajdukové. Kontaktovat 
ji mohou na tel. čísle 602 540 529 nebo 
583 388 519, případně elektronickou 
poštou – e-mail olga.hajdukova@sum-
perk.cz. -red-

      Školy zapíší 
budoucí prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských  
základních i speciálních školách již 
tradičně nese ve znamení zápisu 
budoucích prvňáčků. Do prvního 
ročníku budou moci rodiče nechat  
zapsat své děti ve čtvrtek 13. února od 
12 do 17 hodin a v pátek 14. února od 
8 do 15 hodin. S sebou musejí vzít ro-
diče (pěstouni, zákonní zástupci) dětí 
narozených do 31. srpna 2008 a těch, 
jimž byla v loňském školním roce 
odložena školní docházka, rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat na 
následujících školách: ZŠ Dr. E. Bene-
še 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ Sluneční 38, 
ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 21, 
SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3, ZŠ pro žáky 
se specifickými poruchami učení 
a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s., 
Erbenova 16, Základní a střední škola 
Pomněnka o.p.s., Šumavská 13.  -red-

     Na webu 
je mapová aplikace 
zimní údržby

Mapovou aplikaci nazvanou Zim-
ní údržba, v níž lze nalézt nejen zob-
razení pořadí úklidu jednotlivých 
komunikací ve městě, ale také dobu, 
za kterou by měly být uklizené, si 
mohou zájemci prohlédnout na ad-
rese www.sumperk.cz. Přímo z apli-
kace lze poslat e-mail s dotazem či 
připomínkou, jež se vztahují ke kon-
krétnímu místu. -zk-

     Přijďte 
si zabruslit 
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hod., vstup přijde 
na třicet korun. Zabruslit si na zim-
ním stadionu mohou zájemci i v ne-
děli 26. ledna od 16 do 17:30 hod. 
a v pátek 31. ledna od 16 do 17:30 hod. 
Vstupné je ve zmíněných dnech 
čtyřicet korun. V neděli 26. ledna  
a 2. února dopoledne mohou na 
stadion zamířit také rodiče s dětmi. 
Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 do 
9:45 hod. Dospělí zaplatí třicet ko-
run a stejnou částku i dítě v dopro-
vodu rodiče bez průkazky HK Mladí 
draci, dítě vlastnící zmíněný průkaz 
má v doprovodu rodiče bruslení 
zdarma. Všechny termíny bruslení 
pro veřejnost jsou zveřejněny na 
stránkách PMŠ, a.s. www.pms-spk.
cz v sekci Zimní stadion. -red-

Asociace pomáhající lidem s autis-
mem (APLA) vznikla v roce 2002 z ini-
ciativy rodičů a profesionálů pracujících 
s osobami s poruchou autis-
tického spektra (PAS). 
Posláním sdružení 
je zkvalitnění 
péče o osoby 
s PAS v Olo-
m o u c k é m 
kraji, podpo-
ra komplexní 
pomoci lidem s PAS a jejich rodinám.

Sdružení se zaměřuje na pomoc  
rodičům dětí s PAS, nabízí orientaci 
v situaci, kdy zjistí, že jejich dítě má ně-
kterou z forem autismu. Hlavním cílem 
je rodina, která se vyrovná se svou situ-
ací, zvládá náročnou péči o dítě s PAS 

a má zajištěnou systematickou a profe-
sionální pomoc v oblasti diagnostiky, 
vzdělávání a sociální podpory. 

Snažíme se každý rok 
získat finance na 

zajištění letního 
tábora pro děti 

a mladé lidi 
s PAS. Ten 
z aj i š ťu j e 
organiza-
ce Dět-

ský klíč, a to ve dvou turnusech, z nichž 
každý má pět dní. Těchto pět dní je 
často jediná doba, kdy se rodiče mohou 
věnovat naplno zdravému sourozenci 
a mohou zažít pocit fungování běžné 
rodiny. Načerpají také sílu na další péči 
o postižené dítě. Čermáková Lenka

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby
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Kamenné základy dvou původních 
třípatrových měšťanských domů č.p. 127 
a 128 se zasypanými klenutými sklepy 
odkryli nedávno archeologové, kteří 
provádějí výzkum při Radniční ulici 
mezi východem z pasáže Schiller a Ka-
várnou Tuli. Oba objekty jsou dobře pa-
trné na mapě stabilního katastru města 
z roku 1834, zbourány byly na začátku 
šedesátých let minulého století.

„Protože plánovaný polyfunkční 
dům by měl na parcele vyrůst na vrta-
ných pilotech, položili jsme přes celou 
plochu v linii budoucích pilotů něko-
lik zjišťovacích sond. Ty nám potvrdi-
ly sídelní aktivity v tomto prostoru od 
konce 13. století do současnosti. Jde 
ale o předběžné hodnocení, neboť není 
ještě ani hotová terénní část výzku-
mu,“ uvedl archeolog Tomáš Zeman 
z obecně prospěšné společnosti Ar-
chaia Olomouc, jež průzkum provádí. 
Z nejstaršího období, které je limitová-
no 15. stoletím, zde archeologové od-

kryli pouze kulturní - odpadní vrstvy 
s nálezy keramiky a železné strusky, 
destrukční planýrky, jež vznikly po 
požárech nadzemních dřevohlinitých 
konstrukcí, a plochy dvorků zpevněné 
kamennými oblázky. Pozůstatky hra-
deb ovšem nenašli. A také linie původ-
ního městského opevnění zřejmě vedla 
o několik metrů dál od zkoumané loka-
lity směrem k pasáži. Zachyceny nebyly 
podle Tomáše Zemana ani pozůstatky 
suterénů dřevohlinitých vrcholně stře-
dověkých domů.

V prostoru, který se ocitl pod drob-
nohledem archeologů, stávaly ješ-
tě v minulém století dva domy. „Šlo 
o objekty s malým dvorkem v trak-
tové části a hospodářským zázemím. 
Odhalili jsme kamenné základy pů-
vodních domů se zasypanými klenu-
tými sklepy,“ popsal Zeman. Kdy ale 
byly domy postaveny, nelze v této fázi 
průzkumu přesně určit. Na tuto otáz-
ku odpoví až další zkoumání. „Da-

tování počátků výstavby kamenných 
domů spadá odhadem do 16.-17. sto- 

letí, na ně navázaly mladší cihlové pře-
stavby a dostavby v 19.-20. století. Je-
jich dokladem je například cihlová pec 
s klenbou a vyzděnou předpecní jámou 
zasypaná sutí s četnými nálezy novově-
ké glazované keramiky a kamnových 
kachlů,“ zdůraznil archeolog. 

Ten spolu se svými kolegy nalezl v lo-
kalitě za „Schillerem“ zejména kerami-
ku, od tuhované vrcholně středověké 
zdobené vlnicemi až po glazovanou 
keramiku 19. století, kamnové kachle 
s nejrůznějšími reliéfními vzory, stříbr-
nou grešli z roku 1625, zatím neurčenou 
starší stříbrnou ražbu odhadem ze 14. či 
15. století a třicetikrejcar patrně z doby 
císaře Františka I. „Výzkum nadále po-
kračuje a archeologický dohled bude 
probíhat i během vrtání pilotů a vlastní 
výstavby polyfunkčního domu,“ podo-
tkl Zeman. Hrubá stavba objektu, včet-
ně střechy, by přitom měla být hotova 
do konce letošního roku, polyfunkční 
dům by pak měl být zkolaudován do 
konce  ledna roku 2016. -zk-

Archeologové odhalili v historickém centru základy měšťanských domů

Žádosti o granty a dotace 
se přijímají do pátku 31. ledna

Fakulta pořádá v Šumperku Informační den

Archeologové z olomoucké společnosti Archaia odkryli v historickém centru ka-
menné základy dvou původních třípatrových měšťanských domů. Foto: P. Kvapil

Fotografie, která je převzata z publikace Fr. Spurného  
a J. Pavlíčka Šumperské proměny, jež vyšla v roce 1991, na-
bízí pohled do ulice se zmíněnými domy a s klášterním kos-
telem v pozadí.

Snímek, který se nachází ve sbírkách Vlastivědného mu-
zea Šumperk, ukazuje domy, jež stály v místě dnešní volné  
plochy, včetně parkoviště. Zcela vpravo, v místě, kde se  
v současnosti sjíždí ke křižovatce u kavárny Svět, byl vjezd 
do hasičské zbrojnice. Podle nápisu bylo v obou domech že-
lezářství Morize Kastnera. 

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. 

Šanci získat zmíněné peníze mají 
všichni žadatelé, kteří splní konkrétní 
podmínky. Jejich podrobné znění a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na in-
ternetové adrese www.sumperk.cz/cs/
obcan/granty-a-dotace.html. Žádost se 

přitom podává nejprve v elektronické 
podobě, je shodná se žádostí písemnou, 
odesílá se bez příloh a bez podpisů a je 
přístupná na stránkách 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 Jesenické ulici 31. 
V jedné obálce přitom musí být pouze 
jedna žádost, která musí mít číslo jed-
nací. Žádosti, včetně příloh, by neměly 
být sešité, neboť procházejí skenova-
cí linkou. Žádosti přijímají podatelny 
šumperské radnice na náměstí Míru 1 
a na Jesenické ulici 31 do pátku 31. led-
na do 14.15 hodin.  -zk-

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou 
Vysokou školu báňskou, mohou využít 
nabídky Fakulty strojní a v rámci tzv. In-
formačního dne přijít v pondělí 3. února 
do místního Centra bakalářských studií, 
jež sídlí v samostatné budově v areálu 
Střední odborné školy v Zemědělské 
ulici 3. V době od 15 do 17 hodin se zde 
mohou informovat o možnostech studia 
na detašovaném pracovišti této fakulty 
v Šumperku. 

V rámci tříletého bakalářského stu-
dijního programu strojírenství, který 
otevřela VŠB - TU Ostrava v Šumperku 
v roce 2002, si mohou zájemci zvolit 
prezenční nebo kombinovanou formu 
studia oborů Strojírenská technologie 
a Dopravní technika a technologie. „Ve 

školním roce 2014/2015 chceme při-
jmout na prezenční formu studia ma-
ximálně šedesát zájemců, o deset méně 
pak na formu kombinovanou. Na jed-
notlivé obory se přitom studenti rozdě-
lují až ve druhém ročníku studia,“ uvedl 
děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý a do-
dal, že termín pro podání přihlášek pro 
první kolo vyprší ve 30. dubna. Bližší in-
formace lze získat na www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí v Šum-
perku již sedmým rokem také Ekono-
mická fakulta, jež zde otevřela obor 
nazvaný Veřejná ekonomika a správa. 
K jeho studiu se mohou zájemci přihlásit 
do 31. března. V nadcházejícím školním 
roce zde škola přijme maximálně deva-
desát studentů. Více informací je možné 
nalézt na www.ekf.vsb.cz. -zk-
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Šumperské děti navštěvující volnočasovou aktivitu 
Klubík po roce opět přichystaly v předvánočním čase 
výstavu svých „uměleckých dílek“, na nichž pracovaly 
po celý rok. K vidění byla v prostorách Kozího krám-
ku na Hlavní třídě.

„Ráda bych majitelům Kozího krámku poděkovala 
za to, že umožnili dětem realizovat jejich tvořivost,“ 
uvedla Helena Vitásková z oddělení pomoci v hmot-
né nouzi a sociálních služeb odboru sociálních věcí 
šumperské radnice. Vzápětí připomněla, že tato ak-
tivita mohla být realizována v rámci terénního pro-
jektu Klubík, který podpořilo ministerstvo vnitra na 
úseku prevence kriminality pro rok 2013. Díky výsta-
vě se podle ní děti mohly pochlubit vlastnoručně vy-
robenými skleněnými lampičkami, mozaikovanými 
rámečky, drátěnými výrobky, obrázky a nápaditými 
malbami na textiliích. „Věříme, že tyto povedené vý-
robky dokázaly návštěvníky Kozího krámku v před-
vánočním čase nejen potěšit, ale díky své nápaditosti 
i rozveselit,“ uzavřela Vitásková.  -red-

„Klubíkové“ děti 
vystavovaly 
v Kozím krámku

Radnice pronajme 
obecní byt

Škola se pouští do revitalizace zahrady

Obecní byt č. 51 v ulici Čsl. armády 22, č.p. 445, 
nabízí k pronájmu šumperská radnice. Nachází se ve 
12. nadzemním podlaží a sestává ze dvou pokojů, ku-
chyně, předsíně, koupelny a WC. Celková plocha činí 
53,97 m². Součástí je i sklep o výměře 1,95 m² a dva 
balkony o ploše 8 m². Způsob vytápění - ústřední, 
způsob ohřevu vody - ústřední. Měsíční nájemné je 
2770 Kč + měsíční nájemné za zařizovací předměty asi 
150 Kč a měsíční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, společná elektřina, 
výtah, STA) na jednu osobu činí 2500 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). Zájemci si mohou byt prohlédnout 
v pondělí 3. února v 16 hodin (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. 
správy majetku, dveře č. 410 v přízemí. Na zmíněné  
oddělení správy majetku se žádosti rovněž zasílají, 
a to nejpozději do středy 12. února do 16 hodin, a zde 
také získají zájemci bližší informace (Kateřina Bez-
díčková, telefon 583 388 410, e-mail: katerina.bezdic-
kova@sumperk.cz). Podmínky pro přidělování bytů 
v majetku města Šumperka se přitom řídí Opatřením 
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou, ale budou k dispozici na Městském úřadu 
Šumperk, na majetkoprávním odboru po schválení 
v Radě města od 17. března. Město Šumperk si vyhra-
zuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným ze 
žadatelů o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk

   Pokr. ze str. 3
Jako první přijde na řadu samozřejmě kácení. K zemi 

by přitom mělo jít třiapadesát vzrostlých stromů, jež 
nahradí nové, převážně původní, v Čechách rostoucí 
dřeviny. Pokud to povětrnostní a klimatické podmín-
ky dovolí, chceme začít s kácením již koncem ledna,“ 
sdělila redakci Šumperského zpravodaje minulý týden 
Jana Mikisková z dodavatelské firmy. Současně dodala, 
že do začátku vegetačního období se ještě řada zdejších 
stromů ošetří vazbou, ořezem suchých větví a dalšími 
způsoby. „Především v této první etapě je pro nás pri-
oritní bezpečnost dětí. Dohodli jsme se tedy, že tyto 
práce budou probíhat hlavně v době vyučování, kdy 
jsou děti ve škole,“ zdůraznil ředitel školy.

Především na jaře a na podzim se pak bude vysa-
zovat. A výčet náhradní výsadby je opravdu obsáhlý, 
zahrnuje 67 okrasných a 21 ovocných stromů, 103 vel-
kých keřů, 253 keřů acidofilních, jako jsou například 
rododendrony či azalky, a 393 malých půdokryvných 
keříků. 1358 habrů pak vytvoří přírodní bludiště a chy-
bět nebudou ani naučné záhony, na nichž bude vysaze-
no 723 rostlin - kromě vřesů, rododendronů, brusinek 
a dalších trvalek zde budou rovněž bylinky, mezi nimi 
šalvěj, mateřídouška, yzop a další. 

Projekt počítá i se zpracováním skácených stromů. 
„Část poslouží jako mulč pro vysazené dřeviny, z části 
pak firma Zahrada - Zelený svět vytvoří biodiverzní 
prvky, jako jsou broukoviště či ptačník, v nichž budou 
tito živočichové přebývat a které budou sloužit jako 
výuková pomůcka pro žáky,“ prozradil Pavelka. Dře-
vo ze stromů podle něj poslouží rovněž k vybudování 
altánu, jenž bude fungovat jako venkovní učebna, la-
viček, ohniště a případně dřevěné plochy nad hřištěm. 
„Na realizaci těchto prvků jsme již domluveni s tesa-
řem, s nímž škola dlouhodobě spolupracuje. V tomto 

případě jde ale už o nezpůsobilé výdaje projektu, jež 
z dotace hrazeny nebudou,“ podotkl ředitel školy.

Celkové náklady na realizaci projektu se původně 
odhadovaly na dva a půlmilionu s tím, že 2,2 mili-
onu představovaly tzv. způsobilé výdaje na vegetační 
úpravy. Soutěž ovšem „srazila“ cenu na 1,1 milionu 
včetně DPH. Maximální evropská dotace přitom 
představuje pětasedmdesát procent ze způsobilých 
výdajů. Škola tak může počítat s částkou pohybující se 
kolem jednoho milionu korun, zbytek musí zaplatit 
z příspěvku od města. V této souvislosti schválili za-
stupitelé loni v listopadu vyčlenění financí z městské-
ho rozpočtu v roce 2014 na poskytnutí příspěvku na 
spolufinancování vlastního podílu žadatele projektu 
a také příspěvku na spolufinancování nezpůsobilých 
výdajů projektu. Současně schválili poskytnutí půjč-
ky, jež škole umožní revitalizaci zahrady do doby vy-
placení dotace ze Státního fondu životního prostředí 
financovat. Z. Kvapilová

Zahrada u Základní školy v ulici 8. května je značně 
zanedbaná, letos se dočká komplexní revitalizace.                                                                   
 Foto: -pk-

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!
Celoroční předplatné pouze 132 Kč!

Kontakt: tel.č. 583 214 193, 724 521 552, 
e-mail – zpravodaj@ftv-production.cz

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

na obsazení čtyř pracovních pozic
referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence 

odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk
v rámci realizace projektu OPLZZ „Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany na MěÚ Šumperk

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

programu sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, speciální pedagogika a právo

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

samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav  

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): ) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu 
* číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 30.6. 2015, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.3. 2014 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 29.1. 2014. Informace k pozici podá Pavla 

Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Lednové téma/Kulturní okénko

Lednové téma: Daň z nemovitých 
věcí – novinky od 1.1. 2014

1. ledna letošního roku nabylo účinnosti zákon-
né opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění 
mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
především v návaznosti na změny, které v soukromém 
právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „nový občanský zákoník“). Uvedenou nove-
lou dochází k některým významným změnám, mimo 
jiné i s dopadem na stanovení daně. 

U některých poplatníků dojde ve srovnání s před-
chozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností roz-
hodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1  
zákona, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani ne-
pozbyli. I tito poplatníci však mají povinnost podat 
daňové přiznání na rok 2014. A to dokonce i tehdy, 
když u nich dojde ke snížení daňové povinnosti.

Změny ovlivňující výši daně, u nichž má poplat-
ník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014

Snížení daňové povinnosti
Stavby vleček jsou od 1.1. 2014  předmětem daně 

z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané 
k podnikání, nikoli předmětem daně ze staveb.

Některé stavby nejsou od 1.1. 2014 předmětem 
daně ze staveb a jednotek, neboť nejsou zdanitelnou 
stavbou podle zákona, tj. budovou nebo inženýrskou 
stavbou uvedenou v příloze zákona. Jedná se např. 
o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných dru-
zích pozemků, než jsou zastavěná plocha a nádvoří 
nebo zpevněná plocha. 

Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u sta-
veb užívaných k podnikání se již nepovažuje takové 
nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší 
než 1/3 zastavěné plochy stavby. U některých staveb 
pro podnikání tak dochází ke snížení počtu podlaží.

Zvýšení daňové povinnosti
Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavba-

mi, osvobozenými od daně ze staveb a  jednotek pod-
le § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona jsou od 1.1. 2014 (na 
rozdíl od stávající právní úpravy) po dobu, než bude 
stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky staveb-
ní. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, 
které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, 
jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizač-
ních zařízení, rozvodných zařízení nebo stavby pro 
veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné 
daní z nemovitých věcí, tj. budovy nebo vybrané in-
ženýrské stavby. Není-li takováto stavba dokončena 
v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu 
zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.

Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem 
rozděleným na jednotky subjekt, který není vlast-
níkem žádné z jednotek, je tento pozemek předmě-
tem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník 
pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn 
stavbou. Tento poplatník je povinen na zdaňovací ob- 
dobí 2014 podat daňové přiznání. Výjimkou je pří-
pad, kdy je tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve 
vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť 
pak je od daně osvobozen a není povinnost toto osvo-
bození uplatnit v daňovém přiznání. 

Změna osoby poplatníka
Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za ne-

movité věci, tvořící jmění podílových  fondů či fondů 
obhospodařovaných penzijní společností, investiční 
či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, 

jsou od 1.1. 2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, 
jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání 
na rok 2014.

Poplatníkem daně je tedy nově:
- podílový fond,
- fond obhospodařovaný penzijní společností,

samozřejmě pouze za nemovité věci, tvořící jmění 
těchto fondů. Za nemovité věci, které jsou ve vlastnictví 
investičních či penzijních společností, které fondy ob-
hospodařují, jsou poplatníky nadále tyto společnosti.

Změny ovlivňující výši daně, u nichž nemá poplat-
ník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytové-
ho prostoru a podílu na společných částech domu 
i podíl na společném pozemku přesahujícím zasta-
věnou plochu domu nebo na pozemku, který je uží-
ván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech 
vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýší. 
Stane se tak v důsledku použití vyššího koeficientu 
1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro zá-
klad daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího exis-
tenci tohoto společného pozemku, který již nebude 
předmětem daně z pozemků. Přepočet daně provede 
správce daně automatizovanou konverzí, daň vymě-
ří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí 
rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným 
seznamem, případně platebním výměrem. Nedojde-
li tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu 
povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 za již 
dříve přiznané jednotky.

Poplatníkem se stává také (rozšíření okruhu po-
platníků v souladu s novým občanským zákoníkem):
- pachtýř,
- stavebník u pozemků zatížených právem stavby (tj. 
ten, v jehož prospěch bylo právo stavby zřízeno),
- svěřenský fond,

ale protože takový subjekt nebude existovat  
1.1. 2014, bude existence takového subjektu ovlivňo-
vat daňovou povinnost nejdříve na zdaňovací obdo-
bí 2015.

Změna režimu v případě nezvolení společného 
zástupce u nemovitých věcí v podílovém spoluvlast-
nictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za 
jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.

Změny formální, bez dopadu na výši daně, které 
vyplývají z nových pojmů občanského zákoníku

Změna názvu daně na daň z nemovitých věcí, 
která se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb 
a jednotek.

Změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek: 
- zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inže-

nýrská stavba,
- jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt 

nebo nebytové jednotky členěné podle využití),
- změny označení a logického uspořádání někte-

rých právních důvodů osvobození, zpravidla bez do-
padu na trvající, již dříve poskytnutá osvobození.

Změna režimu v případech úmrtí poplatníka ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání – daňové při-
znání za zemřelého, byl-li povinen jej podat a tuto po-
vinnost nesplnil, podává osoba spravující pozůstalost.

Z. Žabčíková, 
vedoucí oddělení sekretariátu ředitele FÚ pro OK

Krásu kamene přiblíží přednáška

Krása kamene je název přednášky Danuše Popra-
chové, kterou pořádá ve čtvrtek 6. února knihovna 
Sever, jež sídlí ve stejnojmenném středisku v Teme-
nické ulici 5. Součástí besedy je i jednodenní prodejní 
výstava kamenů. Akce začíná v pět hodin odpoledne 
a vstup je volný. -zk-

  

Zdeněk Doubravský přednáší 
o Tunklech, Závořicích 
a Závořickém rybníku

Knížka „Závořice. Příběh vesnice zatopené ryb-
níkem“ je dnes téměř rozebraná, což svědčí o zájmu 
veřejnosti o regionální historii a o dodnes nelokalizo-
vanou zaniklou ves Závořice zvlášť. Pozornost čtená-
řů poutá i středověká tematika spojená s osobnostmi 
Jana a Jiřího Tunklů, kteří svým mnohdy nevybíra-
vým přístupem k podnikání dodávají líčení osudů 
vesnice na dramatičnosti.

V úterý 28. ledna se-
známí autor knihy Zdeněk 
Doubravský zájemce se 
zajímavou kapitolou dějin 
Zábřežska. Přednáška na-
zvaná „Závořice, Tunklo-
vé a problematická stavba 
Závořického rybníka“ za-
číná v 17 hodin v přednáš-
kovém sále šumperského 
muzea. Zmíněnou pub-
likaci si mohou zájemci 
zakoupit v šumperském 
Informačním centru. -mb-

Církevní rok v hudbě nabídne 
skladby Thomase Tallise

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje další částí. V úterý  
4. února nabídne Cantiones Sacrae anglického skla-
datele Thomase Tallise.

Únorový večer cyklu Církevní rok v hudbě bude 
věnován jednomu z největších skladatelů anglické 
duchovní hudby Thomasi Tallisovi. „Asi málokterý 
umělec měl tak pohnutý životní osud, který ho však 
činil stále mírnějším a klidnějším. Přečkal čtyři ang-
lické krále, sdílel dějinné zvraty Jindřicha VIII. Z ka-
tolictví se uhnul k protestantismu, vrátil se do lůna 
římské církve, aby opět přes lávku protestanství přešel 
do nově vytvořené anglikánské církve,“ říká zaklada-
tel cyklu Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, 
že jeho dílo však mělo pevné zázemí hluboké víry. 

V poslechovém pořadu se přítomní nejprve zapo-
slouchají do Tallisovy významné šestihlasé skladby 
Gaude gloriosa, kterou složil na počest Marie Tudo-
rovny. „Hlavně se však zastavíme u jedinečné sbírky 
Cantiones Sacrae, kterou společně s mladším Wilia-
mem Byrdem vydal Tallis v roce 1575 tiskem. Byl to 
obdivuhodný počin nejenom polygrafický, ale Anglii 
se dostala vedle latinských skladeb do rukou i první 
hudební díla na anglický text,“ podotýká Rozehnal. 
Vzápětí připomíná, že setkání s hudbou proběhne 
v úterý 4. února. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zku-
šebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 
na Kostelním náměstí 4.  -red-

Kulturní okénko

Titulní strana publi-
kace „Závořice. Pří-
běh vesnice zatopené 
rybníkem“
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Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve
k setkání s Lenkou Veselou na téma: 

Zázraky a milost každý den - moje realita
v sobotu 1. února v 15 hod. v sídle Bratrské jednoty baptistů 

v ulici M.R. Štefánika 10 v Šumperku (vchod naproti marketu Albert)
Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, prostor k otázkám 

a pro neformální rozhovory. 

Městská knihovna

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

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

24.1. ve 20 hod.  Head Ache  Bluesový večer
30.1. ve 20 hod.  Swing Q Šumperk 
31.1. ve 20 hod.  Country večer  Hrají Holátka a jejich hosté
6.2. ve 20 hod. v klášterním kostele  Please The Trees 
8.2. ve 20.30 hod.  Overland Inn (FR) + Noisetrap (CZ)
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 Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis 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 Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

H-club

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
(s výjimkou 3.2., 5.2., 6.2. a 7.2.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé pondělí (s výjimkou 3.2.)   Keramický ateliér pro každého 
od 16 do 18 hodin v AT na „K“  s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
Každé úterý (s výjimkou 4.2.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu (s výjimkou 5.2.)   Moje montessori Výroba montessori 
od 16 do 17 hod. v MC na „K“  pomůcky, kterou si odnesete domů.
22.1. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy 
31.1. od 10 do 14 hod.   Zimní prázdninová výtvarná dílna pro 
ateliéru U Radnice ve 3. patře   v děti i rodiče Na dílnu lze přijít kdykoliv  
  v nabízeném čase.
1.2. od 9 do 14 hod. v keramické   Keramika pro každého
dílně U Radnice ve 2. patře
3.-7.2. ve Středisku ekologické   Dobytí Severního pólu Pobytový tábor 
výchovy ve Švagrově   pro děti od 6 do 12 let, inf. M. Kantorek,  
  tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz.
3.2. od 9 do 17 hod. v učebně Vily Doris  Den s deskovými hrami ve Vile Doris 
  Inf. V. Šula, tel.č. 731 186 059, sula@doris.cz
4.2. od 9 do 12 hodin v AT na „K“   Prázdninová výtvarná dílna - Mozaikové  
  květináče  Dekorování květináče 
  mozaikovou technikou
5.2. od 10 do 14 hod. v ateliéru    Prázdninová výtvarná dílna pro děti 
U Radnice ve 3. patře   a rodiče - Papírové hrátky  Tvoření 
  z papíru - skládání, stříhání, lepení 
6.2. od 9 do 12 hod. v AT na „K“   Prázdninová výtvarná dílna - Sádrové   
  masky  Tvorba a zdobení sádrových 
  odlitků a masek
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
28.1. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
6.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
Každé pondělí, úterý  Mateřské centrum Brouček  3.2. Tvořeníčko: 
a pátek vždy od 9 do 12 hod. Barevné jablíčko, 4.2. Poznáváme říkanky 
 s ukazováním, 7.2. Pohybová aktivita: 
 Překážková dráha
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
16.2. od 15 hod. ve „FS“   Maškarní bál pro děti
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
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Tel. 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 24.1. 2014 do 6.2. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ..........................................................................................97,- Kč/1 kg
Uzená vepřová krkovice chlazená ...........................................................118,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka - krk + pečeně .....................................................................28,- Kč/1 kg      
ČERSTVÉ PEČIVO
Houska raženka, pikant, maková 50 g ........................................................................................................1,50 Kč 
Plundra s povidly 56 g ......................................................................................................................................4,90 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Úvalenská tlačenka ........................................................................................................................................................96,- Kč/1 kg 
Anglická slanina .............................................................................................................................................................118,- Kč/1 kg
Gothaj ...................................................................................................................................................................................70,- Kč/1 kg
Mražené výrobky z Everestu
Naše zahrádka - Do těstovin směs 300 g.................................................................................................................... 14,50 Kč
Naše zahrádka - Rizoto směs 300 g ............................................................................................................................... 14,50 Kč
Naše zahrádka - Kukuřice 300 g ...................................................................................................................................... 14,50 Kč
Filety z tres. ryb Mylord 400 g .......................................................................................................................................... 47,50 Kč
Kuřecí játra sáček 500 g ...........................................................................................................................................................21,- Kč
Dort mix 615 ml ...................................................................................................................................................................... 14,50 Kč

!!!!!!!!

Kontakt:
tel. č. 773 670 486 

775 323 591

Kontakt:
tel. č. 773 670 486 

775 323 591

OŘEZY STROMŮ

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

 www.TreeServis.cz

Náš milý tatínek, dědeček a pradědeček 

Miroslav Kalabus 
oslavil v minulých dnech 100. narozeniny. 

Děkujeme touto cestou Školní jídelně 
při Střední odborné škole v Zemědělské ulici v Šumperku 

za poskytnutí pronájmu a přípravu oslavného rautu 
a oběda. Velké poděkování patří rovněž Vinnému sklípku pana 

Otakara Karabiny v Krameriově ulici v Šumperku  za velice 
milé posezení s přáteli, hudbou a dobrým vínem v příjemné 

atmosféře i ostatním gratulantům, sboru Církve českobratrské 
evangelické, přátelům � atářům a bývalým spolupracovníkům 

ze Střední průmyslové školy v Šumperku.

Rodina pana Miroslava Kalabuse

 

 
a  

 

16. prosince 2013 byl zahájen příjem přihlášek do bakalářského 
a navazujícího magisterského studia v Konzultačním středisku
v Šumperku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

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

www.pef.czu.cz

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

AKADEMICKÝ ROK 

2014/2015
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Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Vikýřovice   2.3 jo90.000Kč

Nový Malín   1.700.000Kč Šumperk, Revoluční   3.800.000Kč

Šumperk, Lužickosrbská    690.000 KčŠumperk, Erbenova  1.050.000 Kč Šumperk, Panorama II.    1.309.000 Kč

Šumperk, Lidická    845.000 Kč Šumperk, Reissova    900.000 Kč
• rod. dům 5+1
• cihlový RD s garáží, CP 2.103m2

• samost. stojící, podsklepený
• původ. stav, ihned volný

• byt 1+1
• cihlový byt po rekonstrukci
• OV,38m2, 2. NP, plyn. kotel
• vestav. skříně, podiové postele

• byt 2+1, OV, 1.patro, 56m2

•  zaskl. lodžie, neprůch. pokoje
• šatna v chodbě
• pův. stav, plast. okna, ihned volný

• byt 3+kk
• OV,2.patro,115m2, mezonet
• nákladná, luxusní rekonstrukce
• zahrada, garáž, vč. vybavení

• stavební pozemek
• kompletní inženýrské sítě
• výborná lokalita
• výměra 935m2

• byt 3+1
• OV, 2. patro, 64m2, balkon
• plast. okna, nové podlahy
• ihned volný, sklep

• byt 3+1, OV, 1.patro,73m2,
• balkon, panel, nová koupelna, plyn.
   kotel, plast. okna
• sklep, ihned volný

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Puškinova   1.150.000 Kč

Postřelmov     1.650.000 Kč

Šumperk   60.000 Kč 

Olšany   1.400.000 Kč

• byt 2+1
• OV, 2.patro, 56m2,balkon
• kompletní rekonstrukce celého bytu
• zahrádka před domem, ihned volný

• řadový RD 4+1, garáž, CP 366m2

• celopodsklepený, část. rekonstrukce
• kotel na TP, plyn, v domě, ihned volný

• garáž
• cihlová garáž, 19m2, OV
• ihned volná, elektřina
• možné využívat jako sklad

• patrový RD 3+1, CP 1.007m2

• plast. okna, 2 x koupelna
• garáž, autodílna
• ihned volný

Hraběšice   1.949.000 Kč

Šumperk   3.350.000 Kč Šumperk , Bratrušovská  4.500,- Kč

• rod.dům 5+kk
• CP 1.500m2, po rekonstrukci
• samost. stojící, patrový
• vytápění TP, krb, ihned volný

• bungalov 3+kk s garáží, CP 750m2, 
   ZP 150m2

• vytápění turbokotel a krb. kamna
• nedaleko centra, okrasná zahrada

• pronájem 1+kk
• 28m2, 1.patro, lodžie
• měs. nájemné vč. energií 5.000Kč
• vratná kauce 10.000Kč, ihned volný

Šumperk, Lidická  7.500 Kč
• pronájem byt 2+1, OV, 3 .patro, 56m2

• 2xlodžie, původ. stav, plast. okna, nábytek
• nájemné 7.500 Kč vč. energií, 
   kauce 10.000 Kč

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

SLEVA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SLEVA

SLEVA

Tel. č.: 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY
kvalitní bydlení pro seniory

k nastěhování ihned
4+kk s garáží, šatnou, dvěma 
lodžiemi a terasou, zahrádka
vlastní plynový kotel
atraktivní lokalita, výborná 
dostupnost, kompletní občanská 
vybavenost
možnost pronájmu

družstevní byty pro seniory  
1+kk, 2+kk
bezbariérové, s balkony nebo terasami 
možnost využití služeb 
(dovoz obědů, praní apod.)
výtah, společenská místnost, zahrada
připravované lokality: Nový Malín, 
Hrabová, Úsov, Mírov, Ruda nad Moravou.
nově také Šumperk!!!

• bungalov, novostavba 3+kk s garáží, 
• CP 1.116m2, ZP 116m2, plyn. turbokotel
• nová kuch. linka vč.sporáku, lednice,
   myčky a pračky, veškeré IS, studna

www.seniorskeapartmany.cz

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.“ 

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

1
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PÁTEK 14. 2. 2014 / 19:30 / VELKÝ SÁL DK ŠUMPERK 

DOMU KULTURY A CK ANCORA

MORAVIA BIG BAND ZÁBŘEH
SE SVÝMI SÓLISTY / HOST JAN SMIGMATOR

VSTUPNÉ 150 KČ

SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY! 

HLAVNÍ CENA - ZÁJEZD S CK ANCORA 

DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU A DALŠÍ ATRAKTIVNÍ CENYV HODNOTĚ 10.000 KČ

DJ JARDA WEINLICH
VIDEO RETRO / HITY A KLIPY 70.–90. LET
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona                        
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném 

znění na obsazení místa

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

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

speciální pedagogika a právo

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

znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav  
  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz):  jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * 
státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 

a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 

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

v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní  poměr na dobu určitou (za rodičovskou dovolenou), 10. platová třída 
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 
veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.3. 2014 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra 
Holuba nejpozději do 29.1. 2014. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

V minulém čísle Šumperského zpravodaje jste se 
dočetli o rozdílech v soli a solení pokrmů. Seznámi-
li jsme vás s himálajskou solí a jejími blahodárnými 
účinky na organizmus. Možná, že někteří z vás již na-
vštívili nějakou solnou jeskyni, v níž jsou stěny oblo-
ženy také himálajskou solí.

Dnes vás seznámíme s dalším využitím himálajské 
soli, a to jako solné desky na přípravu pokrmů. Himá-
lajská solná deska je vhodná ke grilovaní na všechny 
druhy grilů, dodá až neskutečný „šmrnc“ každému 
pokrmu. 

Můžete ji použít ke grilování na plynovém hořáku 
nebo na sklokeramické desce. Použít ji samozřejmě lze i v klasické či horkovzdušné troubě a problém 

není ani grilování venku na otevřeném ohništi. Solná 
deska je totiž velice kvalitní výběrový produkt, který 
odolá i největším teplotám při grilování a pečení.

Gourmet šéfkuchaři doporučují: na rozpálené sol-
né desce můžeme péct a grilovat veškeré maso, steaky, 
zeleninu, ryby, přílohy a další suroviny. Díky tomu, že 
grilovací deska do sebe naakumuluje teplo, zůstanou 
vaše jídlo a pochoutky dlouho teplé a chutné. Nej-
vhodnější je před vlastní přípravou maso, zeleninu, 
rybu nakrájet na slabší plátky, poté položit na roze-
hřátou desku a nechat na pokrm působit teplo spo-
lečně se solí. 

Doba přípravy jednotlivých druhů masa, ryb a zele-
niny se liší. Například hovězí steak silný asi dva centi-
metry položíte na předehřátou desku a vložíte zpět do 
trouby. Po pěti minutách otočíte a po dalších čtyřech 
minutách servírujete na talíř ve stavu „medium“, více 
propečený je při prodloužení doby o dvě minuty.

Hlavní přednosti grilování na solné desce:
- na solné desce se jídlo nikdy nepřipálí,

- deska je krásným doplňkem k servírování sushi, 
carpaccia, sýrových a zeleninových mís,
- jídlo dostane nezaměnitelnou chuť himalájské soli 
a minerálů,
- nemusíte používat žádný tuk ani olej,
- nahřátí na plynovém nebo elektrickém sporáku, gri-
lu a v troubě trvá deset až patnáct minut,
- doporučujeme pomalé nahřátí kolem 200°C

 
Proč, zrovna vaření na solné desce? 
Na desce nemusíte používat olej ani žádný jiný tuk, 

maso či zelenina krásně změkne a nikdy se nepřipe-
če. Jedná se o jednu z nejzdravějších forem grilování 
a pečení, což ocení především vaše tělo, vaše rodina 
a přátelé. Připravený pokrm navíc není přesolený – 
grilované potraviny si vezmou jen tolik soli, kolik 
potřebují. 

Nelekněte se, když deska při nahřátí zčervená.
Údržba solné desky:
Po vychladnutí otřete desku navlhčenou papírovou 

utěrkou a nechejte oschnout. 
Nahřátou desku nikdy nemyjte studenou vodou!!!

Grilování na solné desce z Himálají

Solná deska má rozměry 30 x 20 x 5 cm, váží 
6,4 kg. Můžete tak na ní současně připravit 

steaky pro čtyři osoby. Cena je 1.098 Kč. 
Desku můžete objednat telefonicky 

na číslech 583 214 193 nebo 602 251 783, 
e-mailem na obchod@ftv-production.cz. 

Více na www.huberttv.cz, 
kde naleznete i videa o přípravě pokrmů.
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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

• 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

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

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

 


S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

  


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

NEJLEVNĚJŠÍ 

ZNAČKOVÉ 

ČESKÉ KUCHYNĚ 

A NÁBYTEK V REGIONU

NEJLEVNĚJŠÍ 

ZNAČKOVÉ 

ČESKÉ KUCHYNĚ 

A NÁBYTEK V REGIONU

Zimní slevy ve výši až 69%


