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do speciálních tašek

Město se pustilo do první etapy 
obnovy Smetanových sadů

První etapa revitalizace Smetano-
vých sadů odstartovala. Minulý týden 
skácela odborná firma na dvě desítky 
stromů. Ty nahradí mladá výsadba. 

Projekt obnovy Smetanových sadů, 
se kterým se mohou zájemci seznámit 
na odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic, jenž sídlí v úřa-
dovně v Jesenické ulici, je rozdělen 
do tří etap. První z nich zahrnuje část 
mezi Havlíčkovou ulicí, propojovacím 
chodníkem vedoucím k Nerudově uli-
ci a přechodem na ulici Okružní. Již 
před rokem se přitom muselo skácet 
osm lip rostoucích podél chodníku 
vedoucího od Havlíčkovy ulice k uli-
ci Nerudově a jedna lípa na straně 
u potoka směrem k hasičské zbrojnici. 

Vzhledem ke špatnému zdravotnímu 
stavu totiž ohrožovaly své okolí. Mi-
nulý týden pak šlo k zemi třiadvacet 
stromů. „Jednalo se o tři smrky, šest 
bříz, deset hlohů, dva javory, jednu túji 
a cypřiš,“ uvedl Bořivoj Hojgr z Pod-
niků města Šumperka, který má na 
starosti městskou zeleň. Vzápětí do-
dal, že dřevo Podniky města rozpro-
daly a štěpku z větví použijí jako mulč 
na pozemcích města. 

Obnova parku bude pokračovat 
v jarních měsících, kdy se šumperská 
společnost Mugo zahradnická, jež zví-
tězila ve výběrovém řízení na zahrad-
nické práce, pustí do výsadby zeleně. 
Součástí první etapy je vybudování sítě 
mlatových chodníků, veřejného osvět-

lení a zpevněného místa pro herní či 
venkovní fitness prvky, osazen bude 
rovněž nový mobiliář. Vše by mělo být 
hotovo do konce června. „Ještě letos 
bychom zde chtěli vybudovat veřejné 
toalety,“ řekla vedoucí odboru rozvoje 
města Irena Bittnerová a dodala, že na 
tuto etapu revitalizace Smetanových 
sadů je v letošním rozpočtu vyčleněno 
pět milionů. „V současnosti se pro-
jekčně zpracovává druhá etapa, která 
zahrnuje zbývající část parku, včetně 
prostoru se stávajícím altánem, jenž 
by se měl zbourat,“ přiblížila Bittne-
rová druhou etapu obnovy parku. V té 
třetí by se pak měla dokončit obnova 
hlavní lipové aleje lemující cestu podél 
potoka. -zk-

Minulý týden se město pustilo do realizace první etapy obnovy Smetanových sadů. Na dvě desítky skácených stromů 
nahradí ještě letos nová výsadba.  Foto: P. Kvapil

Filoména Krobotová v lednu oslavila 
v šumperském Domově důchodců sté 
druhé narozeniny.     Strana 3

Šumperk získal dotaci na revitalizaci Ji-
ráskových sadů a přilehlého okolí. Ho-
tovo by mělo být příští rok.    Strana 3

Děti z „mateřinky“ v Prievidzské uli-
ci mají novou bezpečnostní pomůcku  
nazvanou Walkodile.     Strana 7

Na zahajovacím koncertě Preludia 
Aloise Motýla vystoupí i hornistka 
Kateřina Javůrková.       Strana 7
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Informace ze zastupitelstva

Čtyři a půl milionu, tedy stejnou částku jako loni, 
vyčlenili letos zastupitelé v rozpočtu města na granty 
a dotace. Peníze podpoří pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží 
v oblasti sportu, kultury a volného času, a také organi-
zací zaměřených na zdravotně sociální oblast.

Zmíněnou sumu zastupitelé opět „rozkrojili“ na 
tři díly s tím, že o 2,3 milionu se podělí jednotliví ža-
datelé, 2,1 milionu půjde na konkrétní vyjmenované 
akce a činnosti, jejichž seznam schválili již na svém 
listopadovém zasedání a na němž se kromě organizací  
pracujících s mládeží objevují kulturní akce, které se 
každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Zbývají-
cích sto tisíc pak zůstane jako finanční rezerva. Ta se 
využije k řešení žádostí v rámci poskytování veřejné 
finanční podpory v těch případech, které se charakte-
rem činnosti nevejdou do podmínek grantů a dotací, 
ale jejich činnost ve městě je prospěšná.

Větší část z celkového balíku peněz půjde na granty 
a dotace na činnost, ta menší pak přímo na akce, kte-
ré se těší velkému zájmu veřejnosti a město propagu-
jí, a také na činnost největších organizací, jež pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti kultury a sportu. Z kul-
turních projektů tak chce místní radnice již tradičně 
podpořit jedenačtyřicátý ročník únorového festivalu 
mladých umělců Preludium Aloise Motýla, červno-
vé Divadlo v parku a osmý ročník festivalu ŠpekFest. 
S podporou mohou počítat rovněž pořadatelé letních 

Klášterních hudebních slavností, srpnového Meziná-
rodního folklorního festivalu, literárního a filmového 
festivalu Město čte knihu, podzimního Džemfestu, 
listopadového Blues Alive a rovněž celoročního 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. 

Termín pro přijímání žádostí o granty a dotace pro 
letošní rok vypršel v pátek 31. ledna. Grantová komise 
v únoru žádosti projedná a své návrhy předloží radním 
na jednání 13. března a zastupitelům, kteří o nich roz-
hodnou 27. března.

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 23. ledna 2014:

* schválilo rozpočet města na rok 2014 s částkami 
454,704 milionu korun na straně příjmů a 559,592 mili-
onu korun na straně výdajů. Město do svého hospodaře-
ní zapojí přebytek z minulých let ve výši 92,518 milionu 
a dvacetimilionový kontokorentní úvěr od Českosloven-
ské obchodní banky, který schválili zastupitelé předloni. 
Na úhradu splátek jistin úvěrů města pak půjde 7,630 mi- 
lionu. Součástí schváleného materiálu jsou i rozpočty 
Sociálního fondu, Fondu životního prostředí a Fondu na 
úpravu zevnějšku.

„Jde o dvacátý rozpočet, jehož zpracování jsem se 
zúčastnil. A je až neskutečné, jak lehce ve Finančním 
výboru prošel,“ podotkl předseda Finančního výboru 
František Merta. Za zmíněné dvacetileté úsilí, během 
něhož se město snaží co nejméně utrácet a směřovat 
maximum do investic, poděkoval vzápětí všem, kteří 
se na tvorbě jednotlivých rozpočtů podíleli, starosta 
Zdeněk Brož. „Projíst se dá cokoliv. Pokud bychom to 
ale udělali, narušíme onen zmíněný dvacetiletý sys-
tém,“ konstatoval Brož, podle něhož se například jako 
velmi efektivní a motivující ukázala praxe ponechat 
příspěvkovým organizacím města přebytky jejich hos-
podaření, o nichž si rozhodnou samy. 

Ke zveřejněnému rozpočtu se letos vyjádřili tři obča-
né, jejich připomínky vzali zastupitelé na vědomí. Šlo 
o žádost Jany Valové o zařazení Bambiriády do dotač-
ních vyjmenovaných akcí, o připomínku Ivany Pospí-
šilové týkající se projektu na akci Masarykovo náměstí 
uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2014 a o žádost 
o vybudování chodníku v Potoční ulici. Sami zastu-
pitelé pak diskutovali především o výstavbě další části 
chodníku v Bohdíkovské ulici.

Letem šumperským zastupitelským světem

Upozornění Městského úřadu Šumperk, 
odboru životního prostředí, 
na oznamovací povinnosti

Povinnost původců odpadů a oprávněných 
osob zaslat Hlášení o produkci a nakládání 

s odpady za rok 2013 do 15. února 2014 
v případě, že produkovali nebo nakládali s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více 

než 100 t ostatních odpadů. Hlášení nelze zasílat 
přímo na Městský úřad Šumperk.

Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně 

ovzduší podat poplatkové přiznání  
do 31. března 2014 a povinnost ohlašovat údaje 

souhrnné provozní evidence. Pro ohlášení 
údajů za rok 2013 slouží 2 formuláře (samost. 
formulář pro poplatkové přiznání a samost. 

formulář pro souhrnnou provozní evidenci). Od 
podání poplatkového přiznání jsou osvobozeny 

provozovny, u nichž celková výše poplatků 
nedosahuje 5000 Kč. Hlášení nelze zasílat přímo 

na Krajský úřad Olomouckého kraje.
Uvedené povinnosti se plní prostřednictvím 

Integrovaného systému plnění oznamovacích 
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

Ohlašovatel musí být registrován.  Podrobnější 
informace a odkazy: http://hlaseni.inisoft.cz; 

http://odpady.inisoft.cz; www.ispop.cz a zákony 
č.25/2008 Sb., č.201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. 

v platném znění a předpisy související.  
R. Křížová, 

odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

V grantech a dotacích rozdělí šumperská radnice čtyři a půl milionu

Mezi každoročně podporované akce patří Me-
zinárodní folklorní festival, jež letos proběhne 
počtyřiadvacáté.                                            Foto: -pk-

V návaznosti na rozpočet města pak schválilo uvol-
nění finančních prostředků vyjmenovaným právnic-
kým osobám, které jsou v letošním rozpočtu uvedeny. 
Zastupitelé se rovněž seznámili s tím, jak Podniky 
města Šumperka naloží s penězi, jež jsou určeny na 
správu a údržbu městského majetku. V této souvis-
losti obdrželi informaci o připravované modernizaci 
zimního stadionu, k níž přineseme bližší informace 
v příštím čísle.

* schválilo realizaci projektu „Regenerace pane-
lového sídliště Prievidzská v Šumperku - etapa 2c“ 
v roce 2014, podání žádosti o dotaci z programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj v maximální možné výši 
čtyř milionů korun a také spolufinancování této etapy 
z vlastních zdrojů města ve výši minimálně pět mili-
onů korun. 

* schválilo vyčlenění finančních prostředků z roz-
počtu města v letech 2014-2015 ve výši minimálně 
4 378 958, 70 Kč na spolufinancování projektu „Revi-
talizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v cent-
ru Šumperka“. Současně schválilo vyčlenění financí 
z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti zmíněného 
projektu po dobu pěti let od jeho finančního ukončení. 
Více na str. 3.

* ZM schválilo změnu svých usnesení z let 2007-
2013, jež se týkají plánované výstavby řadových 
domů v Kanadské ulici. Konkrétně odsouhlasili 
posunutí termínu pro předložení pravomocného 
územního rozhodnutí na výstavbu z 31.1. 2014 na 
30.6. 2014. Hlavním důvodem byla změna charakteru 
dopravního připojení této lokality nacházející se ve 
vnitrobloku mezi ulicemi Americkou a 17. listopadu. 
Výstavbu by přitom měla místní firma SAN-JV zrea-
lizovat do konce příštího roku.

* schválilo prodej nebytových prostor v domě 
v ulici 8. května 22. Za prostory o výměře 110,14 m2 

a spoluvlastnické podíly na pozemku pod objektem 
a společných částech domu nabídl v dražbě nejvyšší 
cenu Ondřej Grmela, a to 1 358 801 korunu.

* v návaznosti na novou právní úpravu zrušilo své 
usnesení z ledna roku 2009, jež se týkalo poplatků 
z prodlení a úroků z prodlení a schválilo nové usne-
sení. To říká, že město bude uplatňovat a vymáhat 
úrok z prodlení a poplatek z prodlení u nájmu bytů 
a nebytových prostor pouze v případech, v nichž po-
hledávka města existuje a je vymáhána vůči dlužníko-
vi soudní cestou. 

* schválilo platnost „Zásad pro podporu měs-
ta při rekonstrukci, obnově, výměně stávajících či 
vybudování nových soukromých kanalizačních pří-
pojek v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města“, 
které v rámci projektu Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy – II. fáze odsouhlasili zastupitelé 
loni v březnu a červnu a jež zahrnují čtrnáct konkrét-
ních ulic, také pro ulice Kozinovu a Terezínskou a pro 
část Puškinovy ulice. Společnost Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. zde totiž letos vybuduje nový 
kanalizační řad.

Každému, kdo na vlastní náklady obnoví u stavební 
nemovitosti kanalizační přípojku, tak vyplatí radnice 
finanční příspěvek ve výši tisíc korun za běžný metr, 
maximálně však v délce šedesáti metrů. Nabídka se 
přitom vztahuje na rekonstrukci celé splaškové kana-
lizační přípojky bez ohledu na to, zda je vedena ve ve-
řejné či soukromé části pozemku. Vlastník napojené 
nemovitosti musí městu předložit potvrzení o řádném 
napojení přípojky na kanalizační řad a také potvrze-
ní o skutečné délce přípojky splaškové kanalizace, jež 
představuje vzdálenost mezi domovní revizní šachtou 
a bodem napojení přípojky v hlavním řadu.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Z majetkoprávního světa
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Zpravodajství/Informace

Držím páteční půst a každé ráno 
cvičím, říká Filoména Krobotová

Lidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoci
Bezplatný kurz zdravotnické první 

pomoci pro veřejnost nabízejí již něko-
lik let v rámci vzdělávání v oblasti civilní 
ochrany zájemcům ze Šumperka i okolí 
místní radnice a Střední zdravotnická 
škola. Čtyři plánované bezplatné lekce 
startují již tradičně v únoru.

„Lidé mohou v rámci kurzu, a to 
již při jedné účasti, získat nebo si při-
pomenout informace důležité pro 
chování při událostech, jež se stávají 
na pracovišti, doma nebo při relaxaci. 
Účastníci navíc zdarma obdrží letáky 
s informacemi z civilní ochrany a dal-
ších oblastí souvisejících s bezpečností 
života,“ uvedl vedoucí oddělení Bez-
pečnostní 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 lek-
ce je naplánována na čtvrtek 13. února, 
další dvouhodinovky 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, který absolvuje 
všechny čtyři lekce,“ podotkl na závěr 
Skrbek. -zk-

Narodila se v rakousko-uherské mo-
narchii, vzpomíná na knížete Liechten-
steina, s manželem vedla před válkou 
úspěšné řeznictví a uzenářství, zažila 
pocit bezmoci, když jim v roce 1946 ma-
jetek zkonfiskovali, přežila manžela i sto-
letou vodu v roce 1997. Život Filomény 
Krobotové, která v lednu oslavila v šum-
perském Domově důchodců sté druhé 
narozeniny, by vydal na knihu o něko-
lika, mnohdy dramatických, kapitolách. 
Podle vlastních slov jí v těžkých chvílích 
pomohla především víra v Boha.

Paní Filoména se narodila 22. ledna 
roku 1912 manželům Noskovým v Raš-
kově, kteří vlastnili pekárnu a obchod 
se smíšeným zbožím. Byla nejmladší 
ze sedmi sourozenců. Kromě německé 
pětileté obecné školy absolvovala i ně-
meckou „měšťanku“ a poté obchodní 
školu v Šumperku, a aby toho nebylo 
málo, studovala ještě rok českou ob-
chodní školu v Hodoníně. V osmnácti 
letech se provdala za o deset let starší-
ho Františka Krobota, řezníka a uze-
náře z Raškova. „Manžel byl dva roky 
na praxi v Praze, ve velkém řeznictví 
a uzenářství, kde se naučil dělat kvalit-
ní výrobky. A protože byl podnikavý, 
vypůjčil si peníze a koupil stroje, poz-

ději i auto a rozvážel uzeniny po celém 
okolí. Postavil také chladírnu, zvětšil 
udírnu s dílnami a později začal vyrábět 
konzervy, paštiky a polévky,“ prozradi-
la Filoména Krobotová, která se starala 
o filiálku v Šumperku a o všechny za-
městnance. Plány na další rozvoj ovšem 
překazila manželům nejprve válka 
a poté konfiskace majetku.

V šumperském domově důchodců 
žije paní Filoména od roku 2005. Zde 

letos v lednu oslavila spolu se svými 
spolubydlícími sté druhé narozeniny. 
Popřát jí přišli k významnému jubileu 
i zástupci místní radnice. A jaký má 
vitální seniorka, jež čte bez problé-
mů v němčině a píše si s přítelkyní ze  
Saxenheimu, recept na dlouhověkost? 
„Hodně času trávím v modlitbách, 
v pátek jím jen chleba a zapíjím ho vo-
dou nebo čajem a každé ráno cvičím,“ 
prozradila paní Filoména. -zk-

Dotaci ve výši 12,4 milionu korun získala loni na  
revitalizaci Jiráskových sadů a přilehlého okolí z Regio- 
nálního operačního programu Střední Morava šum-
perská radnice. Obnova osvětlení, cest a mobiliáře 
v parku a rekonstrukce ulic, které se v lokalitě nachá-
zejí, začne nejpozději letos na podzim. Nejprve je totiž 
potřeba opravit kanalizaci, vodovod a rozvody plynu.

„Máme za sebou poměrně složitá jednání se síťaři, 
jejichž výsledkem je, že na přelomu března a dubna 
zahájí VHZ rekonstrukci kanalizace a vodovodu, na 
niž v červenci a srpnu naváží plynaři. Současně se 
domlouváme na přeložkách i s firmou ČEZ,“ uvedla 
vedoucí odboru rozvoje města Irena Bittnerová. Do 
„městské investice“, která letos představuje částku  

5,8 milionu korun, se tak podle ní místní radni-
ce pustí pravděpodobně až na přelomu srpna a září. 
„Projekt řeší Jiráskovy sady a přilehlé ulice Kozinovu, 
Terezínskou a část ulice Puškinovy, jež přímo navazu-
je na centrum města,“ podotkla Bittnerová. Největší 
změnou přitom bude zrušení chodníků ve zmíněných 
ulicích, jež budou řešeny jako bezbariérové v režimu 
obytné zóny s omezením rychlosti na dvacet kilomet-
rů v hodině a s podélným parkováním, jednosměrným 
provozem aut a obousměrným provozem cyklistů. 
Ulice Kozinova, v níž se vybudují podzemní kontej-
nery na tříděný odpad, přitom bude vydlážděna beto-
novými a žulovými kostkami, jež navážou na Hlavní 
třídu, ostatní ulice pak dostanou dlažbu betonovou.  

Vše by mělo být hotovo příští rok do konce května.
Součástí projektu jsou rovněž úpravy v samotném 

přilehlém parku. Jde o vybudování sítě cest, obnovu 
veřejného osvětlení a výměnu mobiliáře. Revitalizace 
zeleně pak představuje samostatnou kapitolu, na niž 
se radnice pokouší získat až pětasedmdesátiprocent-
ní dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
ve výši 1,742 milionu korun. Podíl města by přitom 
činil 758 tisíc korun. „Kromě kácení a nové výsadby 
se počítá s vegetačními úpravami, jako jsou ořezy či 
vazby na původních dřevinách,“ vysvětlila vedoucí 
oddělení strategického rozvoje šumperské radnice 
Eva Mičkechová a dodala, že o tom, zda se městu po-
daří potřebné finance získat, by se mělo rozhodnout 
letos v březnu. Pokud Šumperk uspěje, musí výsadbu 
a revitalizaci zeleně zrealizovat nejpozději příští rok 
do konce listopadu.

Jiráskovy sady byly založeny na samém konci  
19. století v místě zrušeného hřbitova, na němž bylo 
zastaveno pohřbívání v roce 1886. U jejich vzniku 
stál Engelbert Zdenek a šumperský okrašlovací spo-
lek. Původně byl park podle místa svého vzniku na-
zván Hřbitovní park a v roce 1905 byl u příležitosti 
100. výročí úmrtí básníka Friedricha Schillera pře-
jmenován na Schillerův park. Poslední rekonstrukč-
ní práce se v této lokalitě prováděly v roce 1978. Ve 
srovnání s ostatními parky je v Jiráskových sadech 
relativně největší zastoupení nejkvalitnějších dře-
vin. Nejmohutnějšími stromy jsou jírovce, z nichž 
jeden má obvod kmene čtyři sta dvacet centimetrů. 
K vzácným dřevinám patří i jinan dvoulaločný, jerlín 
japonský, cypříšek hrachonosný, líska turecká, a dnes 
již vzácný druh jilm habrolistý. -zk-

Filoméně Krobotové popřál kromě spolubydlících a personálu domova také mís-
tostarosta Marek Zapletal.                                                                                  Foto: -pk-

Projekt řeší Jiráskovy sady a přilehlé ulice Kozinovu, Terezínskou a část ulice Puškinovy. Vše by mělo být hotovo 
příští rok do konce května.  Foto: -pk-

Město zrevitalizuje s pomocí dotace okolí Jiráskových sadů
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Informace/Komunitní plánování

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu slaví mimořádný 
úspěch.  Šumperská organizace, která hájí zájmy jesenic-
kých hor na celorepublikové úrovni, obdržela Velkou cenu 
cestovního ruchu. Nejprestižnější ocenění v oblasti turistic-
kého managementu převzal ve čtvrtek 16. ledna ředitel Sdru-
žení Jan Závěšický. Cena byla Sdružení udělena za kampaň 
Ochutnejte Jeseníky.

„První místo! To jsme nečekali a hodně nás to potěšilo. 
Doufám, že se z ceny budou radovat i naši partneři, je to totiž 
rozhodně cena za týmovou práci. Úspěch slavíme i díky re-
stauracím, které se do spolupráce zapojily. Díky nim a míst-
ním producentům mají návštěvníci Jeseníků k jídlu i pití 
kvalitní nabídku, která je spojena s našimi horami,“ raduje 
se Jan Závěšický, ředitel Jeseníky – SCR. Lví podíl na tom-
to prestižním úspěchu má podle něj také Olomoucký kraj, 
který Sdružení i iniciativu Ochutnejte Jeseníky dlouhodobě 
podporuje.

Velkou cenu cestovního ruchu udělují od roku 2008 Ve-
letrhy Brno a C.O.T. media za výjimečné a vysoce kvalitní 
počiny v oblasti cestovního ruchu. V pěti kategoriích letos 
splnilo podmínky zařazení do soutěže sto přihlášek. „Podle 
slov poroty byla na naší kampani oceněna nápaditost, propo-
jení několika služeb a také úspěšné oslovení cílové skupiny,“ 
říká autor vítězné kampaně Ondřej Polák. Oceněná kampaň 

přitom informuje veřejnost o stejnojmenné iniciativě, jež 
si klade za úkol vrátit do jídelníčků jesenických restaurací 
původní recepty zdejších horalů za použití místních suro-
vin. Iniciativa spolupracuje s místními odbornými garanty 
a regionálním značením výrobků JESENÍKY - originální 
produkt. Ochutnejte Jeseníky navazuje také na národní ini-
ciativu Czech Specials, která pod hlavičkou vládní agentury 
CzechTourism a Asociace hotelů a restaurací České repub-
liky podporuje kvalitní českou gastronomii. Více na www.
navstivtejeseniky.cz/ochutnejte-jeseniky. -red-

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

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

H. Répalová, vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Šumperk

Do Jeseníků míří prestižní Velká cena cestovního ruchu

Město prodává 
areál bývalého 
policejního ředitelství

Lenka Dusová a Jan Závěšický (druhý zleva) přebírají Vel-
kou cenu cestovního ruchu.  Foto: archiv

     Zastupitelé 
se sejdou 
koncem února

Po měsíci se sejdou ke svému dru-
hému zasedání v letošním roce šum-
perští zastupitelé. Naplánováno je 
na čtvrtek 27. února. Zastupitelé by 
na něm měli vyhodnotit návrhy na 
Ceny města Šumperka za loňský rok 
a projednat majetkoprávní a finanční 
záležitosti. Jednání začíná poslední 
únorový čtvrtek v 15 hodin v zaseda-
cí místnosti městské úřadovny v Ro-
oseveltově ulici. -zk-

     Krizový štáb města 
bude nacvičovat 
svoji činnost 

Činnost krizového štábu města 
prověří speciální nácvik. Ten bude 
probíhat ve čtvrtek 13. a v úterý 
25. února na místní radnici. V této 
souvislosti se mohou vyskytnout 
komplikace v osobním a telefon-
ním styku s Městským úřadem 
v Šumperku, za něž se radnice pře-
dem omlouvá.  -red-

     Civilní ochrana 
plánuje zvláštní 
relaci 

Kromě pravidelných relací pořádá 
civilní ochrana i relace zvláštní. Ta 
únorová proběhne na téma „Sdělená 
radost je dvojnásobná radost“.

V sobotu 15. února bude od 8:30 
a 10 hodin hostem v občanském 
rádiu senátor a šumperský starosta 
Zdeněk Brož. Šumperané i lidé z dal-
ších obcí s ním mohou diskutovat 
i prostřednictvím občanského rádia 
ve vozidle civilní ochrany, jež bude 
stát před budovou České spořitelny 
na Hlavní třídě. -red- 

     Nominujte
významný strom

Šumperská radnice vyzývá občany, 
aby posílali své návrhy na významné 
stromy, které se nacházejí na pozem-
cích ve vlastnictví města. Jde o takové, 
jež mají například význam historic-
ký, etnografický a mytologický, geo-
grafický a krajinotvorný, ekologický, 
dendrologický či rekreační. Návrhy je 
možné posílat do 31. května prostřed-
nictvím webových stránek www.sum-
perk.cz.  Podmínkou je již zmíněné 
umístění na pozemcích města -red-

Bezpečný Šumperk o.s. vznikl 
v roce 2009 jako občanské sdruže-
ní s působností nejprve na území 
města Šumperka a okresu Šumperk. 
V současnosti provádí svoji činnost 
v působnosti České re -
publiky. 

Základním 
posláním je 
v y t v o ř e n í 
orga n i z ova-
né skupiny 
občanů s re-
spektem k dodržování zákonů a k pod-
poře života ve společnosti. Bezpečný 
Šumperk o.s. propaguje a podporuje 
zdravý, bezpečný a tolerantní život 
spoluobčanů se zvláštním zřetelem na 
prevenci kriminality, zejména u dětí, 
mládeže a seniorů. Spolupracuje 
s ostatními organizacemi a jednotliv-
ci zabývajícími se podobnou činností. 
Současně se také podílí na poskytování 
obecně prospěšných informací vedou-
cích ke zlepšení bezpečnosti.

Bezpečný Šumperk o.s. se svými 
aktivitami zaměřuje na skupiny dětí, 
mládeže, seniorů a rodiny, s citlivým 
ohledem na osoby se zdravotním posti-
žením, případně na osoby v krizi nebo 
sociálně vyloučené. Snaží se působit 
v rámci svých pořádaných akcí, zejmé-
na prostřednictvím školních preventis-
tů, pedagogů, zástupců státní správy 
a samosprávy (zejména ze sociální ob-
lasti), složek Integrovaného záchranné-

ho systému a neziskových organizací.
Občanské sdružení Bezpečný 

Šumperk o.s. organizuje kulturně-
vzdělávací akce, vzdělávací aktivity 
pro veřejné složky a instituce, vzdě-
lávací aktivity pro odbornou i občan-
skou veřejnost, c h a r i t a t i v n í 

činnost, uděluje 
ocenění za mi-
mořádné služby 
nebo činy a po-
máhá při získá-
vání prostředků 

do oblasti s bezpečnostní tematikou.
Bezpečný Šumperk o.s. také provádí 

a nabízí spolupráci v rámci vydávání 
publikací a zprostředkování informa-
cí. Spolupráce je možná roněž v oblasti 
komunikace a spolupráce s veřejností, 
školstvím a ostatními vzdělávacími 
institucemi. Občanské sdružení zajiš-
ťuje, realizuje a spolupracuje na pro-
jektech a akcích blízkých jeho poslání.

Občanské sdružení Bezpečný Šum- 
perk není „uzavřenou společností“ 
a do svých řad přivítá zájemce o aktiv-
ní práci. Mezi zvláště významné akce 
dnes již patří pravidelné projekty jako 
např. Den na Mírově, Pátek 13 - Den 
pro 112, semináře s odborně zamě-
řenou tematikou nebo oceňování za 
mimořádné činy - záchranu životů. 
Bezpečný Šumperk o.s. také přivítá 
jakoukoliv podporu, včetně finanční. 
Více informací získáte na www.bez-
pecnysumperk.cz. M. Žaitlik 

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

Písemné nabídky lze zasílat 
nejpozději do 14. února 

do 13:00 hodin na podatelnu 
Městského úřadu, 

nám. Míru 1, 787 01, Šumperk.
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Informace/Rozpočet 2014

Na osm desítek návrhů na Ceny města za rok 2013 
dorazilo do konce loňského prosince na šumperskou 
radnici. Z návrhů, které lidé mohli posílat do deseti ka-
tegorií, vyberou vítěze zastupitelé 27. února. A zkrátka 
nepřišli ani ti, kteří nominace poslali. Kromě vstupe-
nek na slavnostní večer spojený s předáváním zmíně-
ných ocenění mohli vyhrát i další zajímavé ceny.

Jména výherců vylosovaly ve středu 22. ledna děti 
z místní „mateřinky“ Sluníčko. Dvě vstupenky na 
slavnostní večer tak obdrží folklorní soubor Senioři 
Šumperk, Šumperané Zdeňka Daňková, Hynek Pál-
ka, Eva Kubíčková, Martina Losertová, Lenka Hoff-
mannová, Kamila Šeligová a Miluše Berková, dále 
pak Zdeňka Míčová z Klopiny a Martina Buchtová 
z Vikýřovic. Dvě vstupenky na film dle vlastního 
výběru do kina Oko vyhrál Jiří Skrbek ze Šumperka 
a dvě vstupenky na představení Světáci, jež se v míst-
ním divadle uskuteční 28. února, obdrží Šumperan 
Pavel Mareš. Z poukázky v hodnotě pět set korun do 
restaurace Opera se mohou těšit Jiří a Jana Havlíčkovi 

ze Šumperka a z poukázky v hodnotě tři sta korun 
do kavárny U Bílého psa Šumperanka Martina Ho-
lubcová.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 
v sobotu 12. dubna v divadle. Šanci dostat se na tuto 
slavnostní událost mají i zájemci z řad veřejnosti. 
Město totiž uvolní vstupenky, jež se budou prodávat 
během března. -zk-

O držitelích Cen města rozhodnou zastupitelé Radnice prodává 
byt v centru města

Vysoký přebytek hospodaření umožní městu velké investice

Jména výherců vylosovaly na šumperské radnici děti 
z místní „mateřinky“ Sluníčko.  Foto: -zk-

Rozpočet města pro rok 2014 schválili na svém za-
sedání 23. ledna členové Zastupitelstva města Šum-
perka. Rozpočet počítá na straně příjmů s částkou 
454,704 milionu korun, výdaje pak činí 559,592 mi-
lionu. Vyšší výdaje jsou kryty především zapojením 
přebytku hospodaření z minulých let ve výši 92,518 
milionu korun do investiční části rozpočtu a také za-
pojením dvacetimilionového kontokorentního úvěru, 
který město přijalo v roce 2012 a na nějž dosud „ne-
sáhlo“. V této souvislosti je třeba říci, že zadluženost 
města je velice nízká, na splátky jistin úvěrů má letos 
vyčleněno 7,63 milionu, na úrocích pak zaplatí rov-
ný milion. Zvětšuje se tak finanční prostor pro nové 
investice, ale také velmi výhodná pozice do budouc-
na pro případné přijetí dalších investičních úvěrů. 
Místní radnice přitom letos plánuje přímé investice 
v celkové výši 166,612 milionu korun, což činí téměř 
třicet procent celkových výdajů města. Tato částka se 
může ještě zvýšit, pokud se podaří získat další dotace 
z Evropské unie nebo ze státního rozpočtu.

„Letošní rozpočet je sestaven podobným způsobem 
jako v letech minulých a je v něm opět zapracován 
přebytek hospodaření. Ten letos přesahuje devade-
sát milionů korun, které s velkou radostí směřuje-
me do investic, do rozvoje města,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel. K plánování daňových 
příjmů podle něj přikročilo město konzervativně. 
„Rozpočtujeme je ve stejné výši jako loni, přestože 
dosažená skutečnost byla oproti předpokladům o de-
vět milionů vyšší. To nám vytváří další možnou rezer-
vu pro investice,“ zdůraznil místostarosta. 

Daňové příjmy, jejichž součástí jsou vedle sdílených 
a výlučných daní i správní a místní poplatky a také od-
vody z loterií, přitom představují částku 313,183 mi- 
lionu. „Rezervu vidíme i v oblasti příjmů z loterií  
a jiných obdobných her, které rozpočtujeme ve výši 
dvaadvacet milionů. Loňská skutečnost totiž byla 
o čtyři miliony vyšší,“ podotkl Suchomel. Vzápětí 
poodkryl oblasti, do nichž by odvody z loterií měly 
směřovat. Stejně jako loni jde především o mládež, 
sportovce a kulturu. Na granty a dotace je tak opět vy-
členěno čtyři a půl milionu, výkonnostní sport dostane 

dva a půl milionu korun a o půl milionu vyšší příspě-
vek může očekávat občanské sdružení Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk. „Peníze budou uvolněny pouze 
v případě, že klub získá licenci na zřízení Sportovního 
centra mládeže a dotaci od ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy,“ vysvětlil místostarosta. Zmíněné 
centrum by mělo mladým fotbalistům umožnit hrát 
nejvyšší dorosteneckou soutěž v republice a propojit 
stávající dobře fungující žákovské Sportovní středis-
ko mládeže s mužským fotbalem. Další peníze z lote-
rií bude podle Petra Suchomela město investovat do 
škol a školských zařízení. Asi sedm milionů tak je na-
příklad určeno na druhou etapu obnovy zahradních 
herních prvků v „mateřinkách“ a herních prvků pro 
družiny při základních školách. Po sedmi milionech 
by pak mohlo jít na vybudování skateparku na Benát-
kách a na realizaci hřiště u školy ve Sluneční ulici. 

Provozní výdaje v mnohém kopírují ty loňské, 
k navýšení kapitol došlo pouze v několika málo odů-
vodněných případech. „U oddělení informatiky došlo 
k nárůstu o 1,388 milionu. Důvodem je kromě obmě-
ny zastaralé výpočetní techniky především pořízení 
nové ortofotomapy města a aktivních prvků potřeb-
ných na propojení městských úřadoven a dalších 
organizací optickým kabelem, jež se letos dokončí,“ 
objasnil Suchomel. Vzápětí dodal, že také městská 
policie může počítat s vyšším příspěvkem. Sedm set 
tisíc půjde na nákup digitálních kamer, které nahra-
dí stávající analogové, jejichž připojení k optické síti 
by bylo finančně náročné. Nová technika navíc zajistí 
rychlejší přenos dat a díky vyššímu rozlišení i kvalit-
nější záznam. Navýšení o tři sta tisíc pak umožní od-
boru dopravy posílit linkové spoje do Horní Temeni-
ce a také pořídit dva měřiče rychlosti vozidel. „O čtyři 
a půl milionu jsme rovněž navýšili Podnikům města 
Šumperka příspěvek na správu našeho majetku. Tyto 
peníze půjdou na místní komunikace a chodníky, na-
příklad na vybudování části chodníku při Bohdíkov-
ské ulici nebo na předláždění prostoru u sochy císaře 
Josefa II. na Hlavní třídě,“ uvedl místostarosta. 

Půldruhého milionu naopak ušetří odbor životní-
ho prostředí na oddělení odpadů. Úspora je výsled-

kem veřejné soutěže na firmu zajišťující svoz odpadu 
ve městě, jež proběhla v roce 2012. Nižší výdaje bude 
mít letos i odbor školství, kultury a vnějších vztahů. 
„Dochází ke snížení provozních příspěvků u těch 
školských zařízení, kde lze díky loňskému zateplení 
předpokládat výrazné energetické úspory. Konkrétně 
jde o „mateřinky“ Sluníčko a Veselá školka a o školu 
ve Vrchlického ulici. O peníze ale tyto organizace ne-
přijdou, uspořený rozdíl totiž směřujeme do oblasti 
účelových prostředků určených na konkrétní opravy, 
které si tato zařízení zajišťují sama,“ uvedl místosta-
rosta. Naopak navýšení provozního příspěvku o sto 
tisíc korun se dočká obecně prospěšná společnost 
Ječmínek, která v Šumperku provozuje jesle Míša. 
Důvodem je nedostatek financí na pokrytí platů za-
městnanců tak, aby mohl být zajištěn plynulý provoz 
zařízení s využitím jeho celkové kapacity. 

 Pokračování na str. 6 

Městský byt nacházející se v domě v ulici Gen. Svo-
body 10 nabízí k prodeji šumperská radnice. Jde při-
tom o byt, jehož výměra včetně příslušenství dosahuje 
122,71 m2. Z nich tvoří 47 m2 byt, 19 m2 dva sklepy 
a 56 m2 půda, kterou lze využít pro vestavbu. Cena je 
770.916 Kč.

„Pro dům v ulici Gen. Svobody 10 byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy. Ta spadá do 
energetické třídy G, přičemž měrná vypočtená roč-
ní spotřeba energie je 265 kWh/m2/rok,“ uvedla ve-
doucí majetkoprávního odboru šumperské radnice 
Hana Répalová. Vzápětí dodala, že zájemci o koupi 
bytu, případně o jeho prohlídku, mohou kontaktovat 
Romanu Drásalovou z majetkoprávního odboru, a to 
telefonicky na čísle 583 388 561 nebo e-mailem na ad-
rese romana.drasalova@sumperk.cz. -zk-

Loni na podzim položila odborná firma v Polské 
ulici chráničku optického kabelu. Ten letos propojí 
městské úřadovny a další organizace.  Foto: -zk-

Příjmy plánuje město konzervativně

Provozní výdaje jen nepatrně vzrostly
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  Pokračování ze str. 5
Pokud si hloubavý čtenář Šumperského zpravodaje 

spočítá procentní podíl přímých investic z celkových 
výdajů města, dospěje k číslu 29,77%. „Troufám si 
tvrdit, že jde o nejvyšší hodnotu v posledních letech. 
Investiční výdaje jsou přitom opět rozděleny na tři 
díly. Kromě výdajů na investiční akce odboru strate-
gického rozvoje, územního plánování a investic, kde 
se počítá s částkou 142,053 milionu korun, a výdajů 
majetkoprávního odboru na správu majetku ve výši 
8,17 milionu se zde již tradičně objevuje kapitola úče-
lových příspěvků, dotací a půjček,“ připomněl Petr 
Suchomel. Posledně zmíněná kapitola představuje 
sumu 16,389 milionu a je v ní kromě půjček školám 
na jimi realizované projekty a již zmíněných příspěv-
ků na obnovu zahradních herních prvků v „mate-
řinkách“ a herních prvků pro družiny při základních 
školách zahrnuto i pět milionů na spolufinancování 
rekonstrukce kanalizace v rámci projektu „Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze“. 
„Společnosti VHZ, která projekt realizuje, se podařilo 
získat od Státního fondu životního prostředí půjčku 
na zajištění spolufinancování projektu ze strany měst 
Zábřehu a Mohelnice ve výši sto třiceti milionů s jed-

noprocentním fixním úrokem, dobou splatnosti de-
set let a první splátkou jistiny po ukončení stavební  
realizace, tedy v roce 2016. Zábřeh ale na tuto vý-
hodnou variantu způsobu spolufinancování nepři-
stoupil, takže se nabízí možnost využít ji pro další  
města zapojená do projektu - tedy Šumperk, Hanušovi-
ce a Loštice. V našem případě by šlo o dvanáct milionů 
korun, z nichž bychom navíc neplatili žádný úrok, pro-
tože ten by šel dle dohody přijaté na jednání předsta-
venstva společnosti k tíži VHZ,“ uvedl místostarosta, 
podle něhož by tato půjčka byla velmi výhodná. Město 
by ji splácelo v letech 2016-2025, ročně by přitom šlo 
asi o 1,2 milionu. „Pokud Státní fond půjčku potvrdí, 
mohli bychom na realizaci dalších investičních projek-
tů do rozpočtu města dát letos o pět milionů a v roce 
2015 o sedm milionů více,“ vypočítal Suchomel. 

Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2014 
plánováno sto dvaačtyřicet milionů. Nejvíce peněz 
z této sumy, osmnáct milionů, „spolkne“ cyklostezka 
mezi Šumperkem a Dolními Studénkami, na kterou 
přispěla Evropská unie a jež by měla být hotova do 
konce srpna. Patnáct milionů je určeno na výstavbu 
dvoupatrového parkoviště v proluce mezi kotelnou 
a zdravotním střediskem při Finské ulici, o dva mi-
liony méně na rekonstrukci komunikace, veřejného 
osvětlení, chodníků a přeložky vysokého a nízké-
ho napětí v ulici Evaldově. Na stavbu nové hasičské 
zbrojnice v Temenici, jež by měla být hotova v květnu 
roku 2015, je vyčleněno dvanáct milionů, na výmě-
nu oken a revitalizaci společných prostor v městské 
úřadovně v Jesenické ulici pak 9,4 milionu. Částka 
sedm milionů se v rozpočtu objevuje u rekonstrukce 

školního hřiště ve Sluneční ulici a u realizace první 
etapy budování skateparku na Benátkách. Význam-
nou akcí bude rovněž revitalizace Jiráskových sadů 
a přilehlého okolí, která si vyžádá z rozpočtu 5,8 mi- 
lionu, a pokud město získá dotaci, pak i zateplení tě-
locvičny a spojovacího krčku, včetně výměny oken, 
na škole v ulici 8. května, na něž pamatuje rozpočet 
částkou 5,2 milionu. Po pěti milionech je v rozpočtu 
určeno na propojení radnice a úřadovny v Jesenické 
ulici optickým kabelem, na realizaci etapy 2c regene-
race panelového sídliště Prievidzská, na niž se místní 
radnice pokusí získat státní dotaci, a na první etapu 
revitalizace Smetanových sadů, jež zahrnuje i vybu-
dování veřejných toalet. 

4,3 milionu půjde letos na zateplení „mateřinky“ 
v Zahradní ulici, na něž získala radnice loni dotaci. 
Tu by město rádo získalo i v případě rekonstrukce 
střediska Sever v Temenické ulici. Jako podíl měs-
ta na zateplení, výměně oken, výstavbě rampy pro 
vozíčkáře a rekonstrukci toalet figuruje v rozpočtu 
částka 4,136 milionu. Rovné čtyři miliony jsou pak  
vyčleněny na vybudování dešťové kanalizace, veřejné-
ho osvětlení a přístupové komunikace k lokalitě Za 
Hniličkou. Další nemalé peníze jdou na zpracování 
nových projektů a na dokončení akcí z loňského roku. 
„Pokud se nám podaří získat další evropské či stát-
ní dotace, investiční rozpočet města se samozřejmě 
navýší. Na jejich případné spolufinancování nebo na 
další nutné investiční výdaje proto pamatujeme roz-
počtovou rezervou ve výši šest a půl milionu korun,“ 
uzavřel místostarosta Suchomel.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Na zateplení, výměnu oken, výstavbu rampy pro vozíčkáře a rekonstrukci toalet ve středisku Sever by město 
rádo získalo dotaci.  Foto: -pk-

Největší částka v oblasti přímých investic jde letos na 
dokončení cyklostezky z Dolních Studének do Šum-
perka.                                                                 Foto: -pk-

Školy zapíší 
budoucí prvňáčky

Radnici zajímá názor obyvatel na město
Stačí jen vyplnit dotazník

Měsíc únor se na šumperských základních i speci-
álních školách již tradičně nese ve znamení zápisu bu-
doucích 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 rodiče (pěstouni, zákonní zástup-
ci) 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 ško-
lách: ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ Sluneční 38, 
ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 21, SŠ, ZŠ a MŠ Hanác-
ká 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-

Letos v lednu byla zahájena aktualizace strategic-
kého plánu rozvoje města Šumperka na léta 2014-20. 
V této souvislosti startuje právě dnes, tedy ve středu  
5. února, dotazníkové šetření, jež má zjistit názory 
občanů na současný stav a jejich vnímání města.

Dotazníky lze vyplnit elektronicky na adrese: http://
evaluacnisetreni.cz/strategie-sumperk, nebo pro-
střednictvím tištěných formulářů. Ty jsou k dispozici 
v obou podatelnách městského úřadu, tedy v budově 
radnice na náměstí Míru a v úřadovně v Jesenické 
ulici, a také v obou pobočkách Městské knihovny - 
v ulici 17. listopadu 6 a v pobočce Sever v Temenické 
ulici 5. Na uvedených místech je možné rovněž vypl-
něné dotazníky vhazovat do sběrných boxů. V týdnu 

od 10. do 16. února navíc proběhne průzkum přímo 
v ulicích města prostřednictvím tazatelů, jimiž budou 
místní gymnazisté.

V březnu a květnu pak proběhnou jednání jed-
notlivých pracovních skupin. Veřejné projednání 
dokumentu je plánováno na druhou polovinu květ-
na a aktualizace Strategického plánu rozvoje bude 
předložena zastupitelům ve čtvrtek 19. června. Ak-
tuální informace i materiály z průběhu zpracování 
Strategického plánu budou průběžně umisťovány 
na internetových stránkách města www.sumperk.cz. 
Veškeré informace k problematice zodpoví Eva Mič-
kechová, vedoucí oddělení strategického rozvoje,  
tel. 583 388 355. -red-

Vysoký přebytek hospodaření umožní městu velké investice
Přímé investice tvoří téměř třicet 

procent celkových výdajů
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Informace/Kulturní a sportovní okénko

Tříděný odpad lze uložit do speciálních tašek

Walkodile zajistí větší bezpečnost dětí

Preludium nese nově jméno Aloise Motýla

Další zajímavou možnost v oblasti systému třídění 
papíru, plastů a skla nabízí občanům šumperská rad-
nice. Za velmi výhodnou cenu totiž zakoupila na tří-
dění zmíněných komodit od společnosti EKO-KOM 
pět tisíc kusů speciálních tašek ve dvou sadách. Ta 
větší obsahuje tři tašky o rozměru 35 x 25 x 50 centi-
metrů, z nichž každá má objem kolem 40 litrů. Menší 
sadu pak tvoří tašky o velikosti 25 x 25 x 40 centimet-
rů, což představuje objem asi pětadvacet litrů. 

Tašky získají šumperští občané bezplatně na čty-
řech výdejních místech. Těmi jsou podatelna v his-
torické budově radnice na náměstí Míru 1, kancelář 
odboru životního prostředí č. 226 v Jesenické ulici 31 
a sběrné dvory v ulicích Anglické a Příčné. Po před-
ložení občanského průkazu zde obdrží Šumperané 

maximálně dvě sady tašek. Ti, kteří o ně budou mít 
zájem, by si je měli vyzvednout co nejdříve. Nabídka 
je totiž omezená časově i počtem kusů.  -red-

Speciální pomůcku Walkodile dostaly děti z mateř-
ské školy v Prievidzské ulici. Pod tajemným názvem 
se skrývá bezpečnostní chodítko ve tvaru krokodý-
la, které bude sloužit především venku při výletech 
a procházkách. Pomůcku předali dětem šumperský 
místostarosta Marek Zapletal a koordinátor projektu 
Walkodile Pavel Fischer. 

Bezpečnostní chodítko Walkodile udržuje děti po-

hromadě, jsou totiž k sobě navzájem „připoutané“ 
reflexním popruhem, který jim nedovolí nečekaně 
vběhnout na silnici. „Provoz ve městě je stále frek-
ventovanější a pro pedagogy je velmi náročné udržet 
skupiny dětí pohromadě. Díky této pomůcce budou 
procházky pro děti i učitelky mnohem bezpečnější 
a uvolněnější,“ řekla vedoucí odboru školství, kultu-
ry a vnějších vztahů Helena Miterková. Že se dětem 
pomůcka, s níž zažijí i spoustu zábavy, bude líbit, na-
povídaly již první reakce dětí při předávání pěti sad  
Walkodile. „Pomůcku v této „mateřince“ v rámci 
pilotního projektu vyzkoušíme, a pokud se osvědčí, 
nabídneme ji i ostatním školkám,“ zdůraznila Miter-
ková. 

Projekt Walkodile pochází z Velké Británie a v Čes-
ké republice je realizován pod záštitou Výzkumného 
ústavu bezpečnosti práce v.v.i. za podpory Národní 
sítě zdravých měst. „Důvodem je narůstající počet 
dopravních prostředků na silnicích a nízká praktická 
zkušenost s ovládáním zásad BESIP dětmi předškol-
ního věku,“ vysvětlil koordinátor projektu Walkodile 
Pavel Fischer a dodal, že pomůcku u nás již používá 
více než stovka mateřských škol.  -oh, zk-

Festival Šumperské Preludium slaví v roce 2014 již 
jedenačtyřicet let svého trvání. Se vstupem do pátého 
desetiletí přitom mění název - objevuje se v něm jmé-
no zakladatele Preludia Aloise Motýla.

„V loňském jubilejním ročníku jsme na zahajo-
vacím koncertě vyslali zdravici zakladateli festivalu 
panu Aloisu Motýlovi. Chtěli jsme mu poděkovat za 
vše, co pro Šumperk a jeho kulturu udělal. Pan Motýl 
nás bohužel loni v září navždy opustil. I proto jsme 
se logicky rozhodli, 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 Ro-
man Janků z Agentury J+D. Vzápětí prozrazuje, že 
na zahajovacím koncertě v pondělí 10. února zavítají 
do Šumperka laureáti mezinárodní hudební soutěže 
Pražské jaro - hornistka Kateřina Javůrková a varha-
ník Pavel Svoboda. Oba interprety přitom již Šum-
perané v minulosti slyšeli. Kateřina Javůrková, jež je 
v současnosti členkou Pražské komorní filharmonie, 
reprezentovala před třemi lety Pražskou Konzervatoř 
na koncertě jejích nejlepších žáků. Pavel Svoboda pak 
vystupoval v Šumperku v roce 2010, v současnosti 
spolupracuje také se souborem Barocco sempre gio-
vane, jenž vystupoval mimo jiné na festivalu Klášterní 

hudební slavnosti, a je také laureátem mnoha zahra-
ničních soutěží, například Internationale Orgelwoche 
Korschenbroich.

Druhý koncert Preludia bude v pondělí 24. úno-
ra patřit současným mladým českým skladatelům. 
Své skladby přiveze a také zahraje komorní soubor 
vedený hudebním skladatelem Ondřejem Štochlem.  
„Autor je v současnosti členem sdružení skladatelů 
Konvergence a skladby své a svých kolegů nejen za-
hraje, ale také o nich pohovoří,“ prozrazuje Janků.

Třetí festivalový koncert v pondělí 10. března před-
staví posluchačům jeden z nejzajímavějších českých 
mužských vokálních souborů - Gentlemen Singers. 
Závěrečný koncert pak nabídne v pondělí 24. března 
šumperskému publiku jedno z nejzajímavějších ko-
morních těles u nás - violoncellové Duo Brikcius. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
bude koncertovat v klášterním kostele, a to vždy od 
sedmé večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých 
předprodejích s tím, že na koncerty Preludia je mož-
né využít všechny předplacené karty Klasiky Viva, 
tedy Abonentní karty i karty Klubu přátel Klasiky 
Viva. „Doufám, že program letošního ročníku bude 
pro Šumperany dostatečně zajímavý a že napomůže 
ke zvyšování popularity klasické hudby mezi lidmi,“ 
uzavírá Janků. -zk-

Přijďte si zabruslit 

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na zim-
ním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, vstup 
přijde na třicet korun. Zabruslit si na zimním sta-
dionu mohou zájemci i ve středu 5. února od 16 do  
17:30 hodin a v pátek 7. února od 13 do 14 hodin. 
Vstupné je ve zmíněných dnech třicet korun. Ve čtvr-
tek 6. února od 14:30 do 16 hodin a v neděli 9. února 
od 14 do 15:30 hodin přijde bruslení na čtyřicet ko-
run. V neděli 9. února dopoledne mohou na stadi-
on zamířit také rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8:30 do 9:45 hod. Dospělí zaplatí třicet korun 
a stejnou částku i dítě v doprovodu rodiče bez prů-
kazky 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-

Muzejníci představí kromě skla 
také lišejníky a mechorosty

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

O týden později, ve čtvrtek 27. února, zahájí  
v 17 hodin v Hollarově galerii výstavu „Lišejníky a me-
chorosty CHKO Jeseníky“ její autor Josef Halda z Mu-
zea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Magda 
Zmrhalová ze šumperského muzea. Výstava fotografií 
a modelů lišejníků je uspořádána k  pětačtyřicátému 
výročí založení CHKO Jeseníky. Výstava potrvá do  
20. dubna. –red-

Via Lucis přivítá 
manžele Klempířovy

Manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, kteří žijí šest-
náct let v Grónsku, zavítají koncem února do Šum-
perka. V rámci cyklu komorních pořadů Via Lucis, 
který pořádá Středisko volného času Doris, se s nimi 
mohou zájemci setkat v úterý 25. února od půl sedmé 
podvečerní v sále Vily Doris. Pořad nese název Mora-
vané mezi Eskymáky.

Poté co tragicky zahynula jejich jediná dcera, po-
třebovali manželé Klempířovi změnu. Když dorazili 
za polární kruh, trvalo jim pět let, než je místní oby-
vatelé mezi sebe přijali. Dnes žijí jako oni, jedí tulení 
maso, slaví grónské Vánoce s polární září a bojí se, 
že za nimi dorazí civilizace. Grónsko se jim stalo do-
slova druhým domovem. Během pracovních pobytů 
poznali nejen krásu grónské přírody, polární den 
i kouzlo polární noci, ale především život Gróňanů. 
A toto poznání jim nadobro změnilo pohled na život. 
Natočili zde nejenom mimořádně zajímavé přírodní 
záběry, ale především se vydali hledat stopy historie 
misií Moravských bratří. Objevili řadu archivních do-
kumentů o jejich působení a pořídili i unikátní roz-
hovory s představiteli Grónska. 

Vstupenky na šumperské setkání v ceně pade-
sát korun si mohou zájemci již nyní koupit, pří-
padně rezervovat ve Vile Doris u Petra Konupčíka,  
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. -red-

Kulturní a sportovní okénko

Šumperská radnice nabízí občanům speciální tašky 
na třídění papíru, plastů a skla.  Foto: archiv

Pomůcka Walkodile se dětem hned zalíbila, navíc 
zvýší jejich bezpečnost při výletech a procházkách. 
 Foto: O. Hajduková
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Městská knihovna

Pontis Šumperk
6.2. ve 20 hod. v klášterním kostele  Please The Trees 
8.2. ve 20.30 hod.  Overland Inn (FR) + Noisetrap (CZ) 
12.2. v 19 hod.  Afrika očima MUDr. Nováka  
20.2. v 19.30 hod.  Koncert kapely Zrní
21.2. ve 20 hod.  Koncert kapely Znouzectnost
27.2. ve 20 hod.  Swing Q Šumperk
1.3. v 19 hod.  Volejbál  Poturnajová závěrečná party
Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

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 ŠumperkH-club

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
(s výjimkou 5.2., 6.2. a 7.2.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé pondělí   Keramický ateliér pro každého 
od 16 do 18 hodin v AT na „K“  s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
Každé úterý   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.
6.2. od 9 do 12 hod. v AT na „K“   Prázdninová výtvarná dílna - Sádrové   
  masky  Tvorba a zdobení sádrových 
  odlitků a masek
13.2. od 17 hod. v „SEV“ ve Švagrově  Filmový večer na Švagrově  Promítání 
  filmů zaměřené na globální problémy 
  planety
14.2. od 15 hod. v AD na „K“   Tvořivý ateliér - Hadráčci 2  Volné 
  pokračování lednového Tvořivého ateliéru
19.2. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
20.-21.2. vždy od 9.30 do 11.30 hod.  Kurz masáží pro děti a kojence 
v MC na „K“   Inf. a př.. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053,  
  psencikova@doris.cz
22.2. v „SEV“ ve Švagrově   Řezbářský kurz s Romanou Krestýnovou  
  Inf. M. Kantorek, tel.č. 725 082 503, 
  kantorek@doris.cz
24.2. ve 14 hod. v „SEV“ ve Švagrově  Lesy krajského ředitelství Šumperk 
  objektivem lesníků 
  Vernisáž výstavy fotografií
25.2. v 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Moravané mezi Eskymáky   
  Hosté večera manželé Klempířovi
27.-28.2. vždy od 9.30 do 11.30 hod.  Kurz masáží pro děti a kojence 
v MC na „K“   Inf. a př. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz
1.3. od 9 do 20 hod. v „SEV“   Masopustní sobota  Akce pro veřejnost, 
ve Švagrově  inf. M. Kantorek, tel.č. 725 082 503, 
  kantorek@doris.cz
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
6.2. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
11.2. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
14.2. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
15.2. od 13 hod. v „KD“  Ples seniorů  Hraje Mirox
20.2. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Albatros
25.2. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  7.2. Pohybová 
vždy od 9 do 12 hod. aktivita: Překážková dráha, 10.2. Vyrábíme 

berušku, 11.2. Poznáváme pohádky, 14.2. Zpívá-
me a hrajeme na hudební nástroje, 17.2. Razít-
kování, 18.2. Poznáváme zvířátka, 21.2. Tvořivá 
dílna: Stromeček plný ovoce, 24.2. Učíme se ří-
kanky, 25.2. Malujeme si, 28.2. Cvičeníčko

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 pro seniory
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
6.2. od 16 hod. ve „FS“   Tvořivý podvečer s valentýnskou 
  tematikou  Pro děti od 8 let
16.2. od 15 hod. ve „FS“   Maškarní bál pro děti Téma jednotlivých  
  zastávek: „Ze života hmyzu“, poté
  představení masek a zábavný program.
22.2. od 9.30 do 15.30 hod. ve „FS“   Sourozenecké vztahy 
  Kurz s M. Kaňovskou
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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V úterý 4. března 2014  ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz 

„PodvoJné účEtnictví“ pro začátečníky 
 RK bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod. 

Cena RK je 7.338,- Kč (včetně studijních materiálů)

Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. 
Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese 
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

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, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Konzultační středisko Šumperk 
stále přijímá přihlášky do bakalářského (Bc.) a navazujícího magisterského (Ing.) 

studijního oboru  Veřejná spráVa a regionální rozVoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.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

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 7.2. 2014 do 20.2. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Kobliha s vaječným likérem 30 g ..................................................................................................... 3,- Kč 
Vepřová krkovice s kostí .................................................................................................... 89,90 Kč/1 kg 
Uzená žebírka - krk + pečeně ...............................................................................................28,- Kč / 1 kg 
ČERSTVÉ PEČIVO
Dalamánek chlebový 110 g  ......................................................................................................................................... 4,50 Kč
Hřeben makový 56 g ....................................................................................................................................................... 5,50 Kč
Slezská pekárna Opava - NOVĚ ZAŘAZENO - Chléb slovenský podmáslový BK 650 g ........................21,50 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
Hranolky Farm frites 450 g ....................................................................................................................................................................6,50 Kč
Naše zahrádka - Špenát 450 g .............................................................................................................................................................9,50 Kč
Zelenina jarní FE 350 g .........................................................................................................................................................................11,90 Kč
Naše zahrádka - Kung pao směs 300 g ........................................................................................................................................16,90 Kč
Naše zahrádka - Kapusta řezaná 350 g.........................................................................................................................................12,90 Kč
Naše zahrádka - Zelenina s kukuřicí 300 g ..................................................................................................................................12,90 Kč
Filé aljašská treska porce 200 g  .......................................................................................................................................................23,50 Kč
Kuřecí řízky TC, jk. A mraž.  ........................................................................................................................................................128,- Kč /1 kg
Moravské uzené zlaté chlaz.  ....................................................................................................................................................129,- Kč/1 kg

!!!!!!!! SRŠNÍ NABÍDKA 2014 JEN PRO VÁS:
ceny zahrnují dopravu luxusním busem, popř. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty a stravu
►LYŽOVÁNÍ VE ŠPIČKOVÝCH STŘEDISCÍCH:
Francie - Tignes, La  Plagne včetně skipasu ...................................březen 2014 ............................................od 12.350 Kč
Itálie - Paganella -3*hotel s polopenzí včetně skipasu ..........8. - 15.3. 2014 ...................................................12.950 Kč
►CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky
Maďarsko - termály ..................................................březen, duben, květen, říjen, listopad 2014.................od 1.790 Kč
Polsko - Ustroň, Wieliczka, Krakow ..............................................19. - 20. 4. 2014 ......................................................2.950 Kč
Nizozemí - země květin, sýrů a  dřeváků........................................2. - 6. 5. 2014 ......................................................5.680 Kč
Benelux - 3 spřízněné země .................................NOVINKA .......7. - 11. 5. 2014 ......................................................4.990 Kč
Rakousko - Neziderské jezero .............................NOVINKA ....17. - 18. 5. 2014 ......................................................2.550 Kč
Jižní Morava, Dolní Rakousko. ............................NOVINKA ...31. 5 - 1. 6. 2014 ......................................................1.990 Kč
Bratislava + Budapešť + Vídeň ............................NOVINKA .........6. - 8. 6. 2014 ......................................................3.250 Kč
Krkonoše a Polsko ................................................................................19. - 22. 6. 2014 ......................................................3.550 Kč
Slovensko -Podhájská .............................................NOVINKA ....20. - 23. 6. 2014 ......................................................4.550 Kč
Velká Británie - Londýn a jih Anglie..................NOVINKA .......5. - 12. 7. 2014 ......................................................9.900 Kč
Jižní Čechy a rakouské kláštery na Dunaji.....NOVINKA ....10. - 13. 7. 2014 ......................................................3.390 Kč
Francie - Bretaň, Normandie, Paříž ..............................................11. - 17. 7. 2014 ......................................................8.390 Kč
Západočeské lázně s výjezdem do Drážďan ...NOVINKA ....17. - 20. 7. 2014 ......................................................4.550 Kč
Skandinávie- norské � ordy a Dánsko .......................................23.7. - 2. 8. 2014 ...................................................14.990 Kč
Dánsko - cykloturistika Bornholm ..............................................27.7. - 2. 8. 2014 ......................................................8.490 Kč
To nejkrásnější z Alp ..........................................................................30.7. - 4 .8. 2014 ......................................................8.490 Kč
Island - země ohně a ledu ................................................................11. - 24. 8. 2014 .................................................. 31.990 Kč
Pobaltí, Rusko - Petrohrad ...............................................................14. - 21. 8. 2014 ...................................................13.990 Kč
Rakousko, SRN - alpská příroda a historie ................................23. - 26. 8. 2014 ......................................................6.390 Kč
Paříž, Versailles .......................................................................................17. - 21. 9. 2014 ......................................................5.450 Kč
Itálie - Řím, Pisa, Florencie, Benátky ............................................23. - 28. 9. 2014 ....................................................  6.650 Kč
Slovensko - hory; husí hody s termály .........................................září, říjen 2014 ...............................................od 2.390 Kč
USA - San Francisco, Las Vegas ......................................................5. - 19. 10. 2014 ...................................................49.550 Kč
Izrael - země mnoha tváří .....................................NOVINKA ....2. - 11. 11. 2014 ...................................................19.600 Kč
Spojené arabské emiráty- Dubaj. .................................................8. - 16. 11. 2014 ...................................................34.950 Kč
► CESTY ZA ODPOČINKEM luxusní apartmány, možno i letecky:
Itálie -Kalábrie - Praia a Mare ..................................................červenec, září 2014 ...............................................od 8.690 Kč 

DETAILNÍ NABÍDKA za AKČNÍ CENY vybraných zájezdů  
v kanceláři CK Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14 -18) nebo na 

S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!
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„Aktivity projektu „SPOLU A JINAK“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“
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„Aktivity projektu „SPOLU A JINAK“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“

Rodinné centrum Vikýrek, Sportovní 273, Vikýřovice, www.vikyrek.cz
Vás zve na přednášku

Technika správné manipulace s dětmi

Rezervace vstupenek probíhá do 18. února 2014 u paní Ludmily Mikeskové 
na tel.: 737 117 640 nebo mail: MikeskovaLida@gmail.com. 
Další informace o akci najdete  na www.vikyrek.cz, o přednášející na www.kenny.cz.

Pátek 21. února 2014 od 16:00 do 19:00. Kde: G-klub Šumperk. Cena: 150,- Kč

„Něžná náruč rodičů“

 
 

 
 

R o d i n n é  c e n t r u m  V i k ý r e k ,  S p o r t o v n í  2 7 3 ,  V i k ý ř o v i c e ,  www . v i k y r e k . c z  

 

 

RC Vikýrek Vás zve na přednášku 
 

 „Něžná náruč rodičů“ 
Technika správné manipulace s dětmi 

 
 

Přednáší: Eva Kiedroňová 
Autorka publikací: Něžná náruč rodičů, Rozvíjej se, děťátko a Jak se rodí vodníčci. 

Pravidelný host pořadu „Sama doma“. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezervace vstupenek probíhá do 18. února 2014 u paní Ludmily Mikeskové  
na tel.: 737 117 640 nebo mail: MikeskovaLida@gmail.com. 

 

Další informace o akci najdete na www.vikyrek.cz, o přednášející na www.kenny.cz.  

„Aktivity projektu „SPOLU A JINAK“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“ 

Pravidelný host pořadu „Sama doma“.

Pátek 21. února 2014 od 16:00 do 19:00 
Kde: G-klub Šumperk 

Cena: 150,- Kč 

Přednáší: Eva Kiedroňová
Autorka publikací: Něžná náruč rodičů, 
Rozvíjej se, děťátko a Jak se rodí vodníčci.
Pravidelný host pořadu „Sama doma“.

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Aktivity projektu „SPOLU A JINAK“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“

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

2

3
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„Řemeslo má zlaté dno“ – „když 
se nebudeš učit, skončíš na učňáku.“ 
Které tvrzení  se dnes více zakládá na 
pravdě, které více odráží realitu sou-
časnosti?

Asi bychom si všichni přáli, aby  
stokrát omílané klišé o „zlatém dnu“ 
či jeho varianta o „zlatých ručičkách“ 
bylo skutečností. Na naší škole, Střední 
odborné škole a Středním odborném 
učilišti, Gen. Krátkého 30, Šumperk, se 
v tomto roce vzdělává 677 žáků.

 Ráda bych Vám dnes představila 
učňovské obory kovozpracující a dře-
vařské. A proč zrovna tyto? O kvalitně 
připravené absolventy těchto oborů je 
ve firmách našeho regionu nebývalý 
zájem, a protože usilujeme o všestran-
ně vzdělané žáky, nabízíme jim pro 
příští školní rok možnost pokračovat 
po získání výučního listu v nástavbo-
vém studiu oborů Provozní technika 
a Nábytkářská a dřevařská výroba. Pro-
vozní technika je určena pro ty, kteří 
absolvovali tříleté vzdělání  strojního  
mechanika, obráběče kovů, klempíře, 
karosáře, kovář, autolakýrníka či op-
tika. Dvouletá nástavba Nábytkářská 
a dřevařská výroba je zaměřena pro 
vyučené v v oborech truhlář, čalouník 
a zpracování dřeva.

 Pro nebývalý zájem dětí i rodičů 

jsme letos otevřely dokonce dva první 
ročníky obráběčů kovů a z prostředků 
zřizovatele, Olomouckého kraje, mo-
dernizujeme pro naše žáky středisko 
praktické výuky na Dolnostudénské 
ulici v Šumperku, ve kterém budou 
umístěny nové  frézy a a soustruhy ří-
zené počítačem.

 Dnešní učeň nepotřebuje jen šikov-
né ruce, zvládnuté manuální návyky, 
ale musí ovládat náročná zařízení vy-
žadující komplexní znalosti. Naše škola 

nevychovává dělníky do manufaktur. 
Víme, že v dnešní době obstojí pouze 
lidé schopni samostatného a tvořivého 
myšlení.

Praktické vyučování strojních me-
chaniků a obráběčů kovů probíhá 
ve školních střediscích v Šumperku. 
V Rapotíně na Šumperské ulici byla 
z prostředků EU v roce 2010 dokon-
čeno rozšíření a modernizace  prostor 
pro praktické vyučování a výuku od-
borného výcviku dřevařských oborů 

– truhlář a nábytkářská a dřevařská 
výroba. Celková hodnota moderního 
areálu je ve výši více než 30 mil. korun 
a žáci i pedagogové pracují v prostře-
dí, jež odpovídá nejvyšším evropským 
standardům.

Oboustranně prospěšná se ukazuje 
být praxe žáků vyšších ročníků v reno-
movaných podnicích ve  městě a nej-
bližším okolí. Vzhledem k tomu, že se 
žáci  podílejí na produktivní činnosti 
firmy, získávají za svou práci odměnu. 
Obory obráběč kovů, strojní mechanik 
a truhlář byly navíc našim zřizovate-
lem Olomouckým krajem vybrány jako 
obory prestižní, obory přínosné pro 
náš kraj, obory budoucnosti, a proto 
jsou žáci v těchto oborech velmi štěd-
ře podporováni stipendijní formou. 
Stipendium slouží jako motivační pro-
středek, motivační pro naše žáky musí 
být i kvalitní praktická a teoretická 
výuka tak, aby získání výučního listu, 
maturitní vysvědčení se stalo prvotním 
podnětem k úspěšné profesní kariéře.

Má řemeslo zlaté dno? Na tuto otáz-
ku Vám odpoví nejen naši absolventi, 
jejich zaměstnavatelé, ale i zákazníci 
spokojení s jejich prací.

Mgr. Irena Jonová
ředitelka SOŠ a SOU

Gen. Krátkého 3O, Šumperk

Řemeslo má zlaté dno

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.optifog.cz
www.optomedic.cz

Akce platí do 28.2.2014

Jedinečné brýlové čočky 
OPTIFOG CRIZAL 

- nemlží se, odolné proti 
oděru, 100%UV ochrana

*akce platní při zhotovení 
kompletních brýlí

v práci při sportu v každodenním životě

NYNÍ JEDNA ČOČKA ZDARMA *
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• 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

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

 


S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

  


Prodám byt v ŠumPerku 

v Gagarinově ulici 2+1 56 m2 
v osobním vlastnictví ve 3. patře. 

Vyzděné jádro, nové radiátory, 
parkety, sklep, bez balkonu, 
vhodný k další rekonstrukci. 
Panelový dům je po celkové 
revitalizaci - odpady, voda, 

zateplení celého domu, plastová 
okna, nový výtah, střecha, vlastní 

plynová kotelna. Tichá lokalita, 
blízko městského koupaliště, 

nákupní centrum 5 minut chůze.

Cena: 760.000,- Kč 
tel: 603 279 188

• 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
HRNEČKY S FOTKOU

NEREZOVÉ PLACATKY

SKLENICE S MOTIVEM

NEREZOVÉ TERMOSKY

DŘEVĚNÁ PRKÉNKA

GRAVÍROVANÉ ŠPERKY

NOVĚ OTEVŘENO

www.foto-darek.cz

Rytectví, Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

www.foto-darek.cz | obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947www.� 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%


