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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Radnice 
pronajme tři 
obecní byty2, 4 3, 7 4

Svoz objemného bioodpadu

Objemný bioodpad budou moci 
Šumperané odkládat do speciál-
ních kontejnerů. Svozová firma 

je bude postupně rozmisťovat od 
pondělí 2. března do konce listo-
padu do devětadevadesáti lokalit. 

Mapka s jejich přesným umístěním 
a daty je součástí tohoto čísla Zpra-
vodaje, zájemci ji najdou rovněž na 
www.sumperk.cz v odkazu Občan, 
sekci Komunální služby a podsekci 
Komunální odpad. Lidé ale mohou 
využít i novou bezplatnou službu 
a vypůjčit si pro vlastní potřebu 

hnědou nádobu na bioodpad 
s týdenním svozem.

Vysoký přebytek 
hospodaření umožní 
městu velké investice 5

Pontis rozšiřuje 
odlehčovací 
službu

Galerie Šumperska se promĚní 
ve šperkovnici muzea 

V Galerii Šumperska bude ve čtvrtek 
5. března vernisáží v 17 hodin zahájena 
výstava nazvaná Šperkovnice šumper-
ského muzea. Návštěvníci na ní uvidí 
náhrdelníky, náušnice, přívěsky a řadu 
dalších zajímavých ozdob z archeolo-
gických a historických sbírek. Převáž-
ná část vystavených šperků a bižuterie 
přitom byla nalezena při záchranných 
archeologických výzkumech nebo je 
muzeum získalo darem. Výstava potr-
vá do 7. června.

Cimrmani pŐivezou jevištní 
sklerotikon Švestka

Obdobně jako většina ostatních před-
stavení pražského Divadla Járy Cimr-
mana je i jevištní sklerotikon Švestka 
složen ze dvou částí - série odborných 
referátů, týkajících se života a díla Járy 
Cimrmana, v části první a v druhé pak 
ucelenější zpracování Cimrmanova 
díla - činohry Švestka. Cimrmani uve-
dou sklerotikon v šumperském divadle 
v neděli 8. března od sedmé večerní. 
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Tipy Živé brány aneb kam se vydat za kulturou v bŐeznu
JindŐich Štreit zahájí dvĚ 

výstavy, poté se vydá na Via Lucis

Známý fotograf, vysokoškolský pe-
dagog, kurátor a organizátor kultur-

ního života Jindřich Štreit, který má 
k našemu regionu velmi blízko, při-
jede ve středu 4. března do Šumper-
ka. Nejprve se zúčastní v 17.15 hodin 
vernisáže výstavy svých plakátů v Ga-
lerii na schodech ve Vile Doris v ulici 
17. listopadu a poté zahájí v 18 hodin 
v Galerii J. Jílka v Sadech 1. máje vý-
stavu černobílých fotogra� í Jindřicha 
Buxbauma nazvanou „Chasidé v Mi-
kulově a Londýně“, jež zaznamenávají 
atmosféru židovských komunit v obou 
zmíněných městech. 

Krátce po vernisáži se Jindřich Štreit 
vrátí zpět do „Dorisky“. Přijal totiž po-
zvání na Setkání s přáteli v rámci cyk-
lu komorních pořadů Via Lucis, jenž 
pořádá Středisko volného času Doris. 
Setkání se uskuteční od 18.30 ho-

din v sále Vily Doris, vstupenky si lze 
koupit ve Vile Doris u P. Konupčíka, 
tel.č. 731 610 037.

Hanging Hearts odehrají 
koncert na jevišti

Na středu 4. března chystá šum-
perský Dům kultury další Koncert 
na jevišti, tentokráte jazzový. Od 
19.30 hodin se na jevišti velkého sálu 
představí fenomenální trio Hanging 
Hearts z amerického Chicaga, které 
se proslavilo otevřeným a svobodným 
jazzovým soundem, jenž je přístupný 
i běžnému posluchači. Hanging Hearts 
vstřebávají a mixují vlivy jazzu, funku, 
rocku a „popu pro dospělé“. Vstupenky 
lze koupit v pokladně Domu kultury.

Vystaven bude i bronzový přívěsek 
v podobě plastiky beránka ze starší 
doby železné.  Foto: VM Šumperk

Děj činohry Švestka se odehrává 
v železniční staničce Středoplky. 
 Foto: archiv

Hlavním tématem Buxbaaumových 
fotogra� í je židovství, ke kterému 
se sám plně hlásí.  Foto: -jb-

Preludium odstartovalo, v bŐeznu nabídne tŐi koncerty
Historie festivalu Preludium Aloise 

Motýla, po němž bylo loni původní 
Šumperské preludium pojmenováno, 
se píše již neuvěřitelných dvaačtyřicet 
let. Letos přitom pořadatelé pozvali 
na koncerty zralé umělecké osobnos-
ti a současně jejich potomky, kteří na 
prahu umělecké kariéry teprve stojí.

Preludium Aloise Motýla odstarto-
valo prvním koncertem v únoru, ten 
druhý bude v pondělí 2. března patřit 
violoncellistům Hoškovým. Jiří Hošek, 

jenž působí jako profesor na pražské 
Akademii múzických umění, patří 
k nejznámějším hráčům na violoncel-
lo u nás. Jeho dcera Dominika Weiss 
Hošková pak v současnosti studuje na 
Jerusalem Academy of Music.

Třetí festivalový koncert v pondě-
lí 16. března představí posluchačům 
muzikantkou rodinu Kollertových. 
Klavírista Jiří Kollert je mimořádnou 
osobností naší hudební scény, vystupu-
je nejen jako sólista, ale bývá také často 
zván do porot nejrůznějších soutěží. 
Jeho syn Eduard patří k nejnadanějším 
hudebníkům naší doby. Již v deseti le-
tech vystupoval sólově s orchestrem 
Pražské komorní � lharmonie, a to ne-
jen na klavír, ale také na housle. 

Závěrečný koncert Preludia nabídne 
v pondělí 31. března šumperskému 

publiku vystoupení rodiny Rakových. 
Jeden z nejznámějších kytaristů naší 
doby, Štěpán Rak, se představí na spo-
lečném koncertě se svým synem, také 
kytaristou, Janem Matějem Rakem.

Stejně jako v uplynulých ročnících 
také letos se koncertuje v klášterním 
kostele, a to vždy od sedmé večer-
ní. Vstupenky lze koupit v obvyklých 
předprodejích s tím, že na koncerty 
Preludia je možné využít všechny před-
placené karty Klasiky Viva. -zk-

Dominika Weiss Hošková studuje 
na Jerusalem Academy of Music. 
 Foto: archiv

Eduard Kollert patří k nejnada-
nějším hudebníkům naší doby.  
 Foto: archiv

Jan Matěj Rak se stejně jako jeho 
otec Štěpán věnuje hře na kytaru. 
 Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Divadelníci nabídli komedii 1 + 1 = 3, 
na březen chystají premiéru Koljadovy Slepice

Výbornou zábavu zažili ti, kteří 
zhlédli v sobotu 21. února předposled-
ní premiéru letošní divadelní sezony. 
Komedii 1 + 1 = 3 anglického autora 
Raye Cooneyho s místními herci na-
studoval režisér Roman Groszmann. 

Domácí a hostující představení na-
bídne šumperské divadlo i v měsíci 
březnu. V neděli 8. března tak přiveze do 
Šumperka pražské Divadlo Járy Cimr-
mana jevištní sklerotikon Švestka a ve 
čtvrtek 12. a v pátek 13. března zavítá 
do divadla špičkový taneční soubor Ba-
let Praha Junior. První den nabídne ši-
roké veřejnosti od 19 hodin představení 
Nulová gravitace a v pátek 13. března se 
s uměním mladých tanečníků mohou 
setkat i školáci v rámci vzdělávacího 
představení nazvaného Stvoření tance. 
Prostor dostanou rovněž místní ochot-

níci, kteří na Hrádku odehrají úspěšné 
Kočičí Jazýčky v pátek 6. a v sobotu  
21. března. O čtyři dny později, ve 
středu 25. března, pak zaplní divadelní 
jeviště Zpívánky, Růžové děti a Barev-
né děti. Od šesté podvečerní zde totiž  
proběhne tradiční Jarní koncert Šum-
perského dětského sboru, vstupenky si 
přitom mohou zájemci koupit od pondělí  
9. března v recepci na Komíně.

Závěr měsíce března se v divadle 
ponese ve znamení poslední premiéry 
letošní sezony. Tou je komedie ruské-
ho dramatika Nikolaje Koljady Slepice. 
Režie se tentokrát ujal Jozef Krasula, 
který do Šumperka pravidelně jezdí 
jako lektor na srpnová setkání mladých 
amatérských divadelníků. Slepici uvidí 
diváci poprvé v sobotu 28. března od 
19 hodin. -zk-

V komedii 1 + 1 = 3 uvidí diváci kromě jiných Karolínu Hýskovou, Jana Kroneisla, Milana Cimeráka a Víta Pištěckého. 
 Foto: P. Veselý

Ondřej Bank vyjel ve sjezdu v Beaver 
Creaku sedmou příčku, v kombinaci 
ale měl děsivý pád.     Strana 3

Únorové zasedání zastupitelstva na-
hrávala zastupitelka Zdeňka Dvořá-
ková Kocourková, v březnu již bude  
audiovizuální záznam pořizovat míst-
ní radnice.     Strana 4

 K zápisu do prvních tříd přišlo tři sta 
padesát osm dětí, z nichž má zažádáno 
o odklad šestačtyřicet.    Strana 5
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 19. února 2015

* schválilo rozpočet města na rok 2015 s částkami 
489,442 milionu korun na straně příjmů a 559,939 mi- 
lionu korun na straně výdajů. Město do svého hos-
podaření zapojí dále i přebytek z minulých let ve výši 
98,062 milionu a dvacetimilionový kontokorent-
ní úvěr od Československé obchodní banky, který 
schválili zastupitelé v roce 2012. Na úhradu splátek 
jistin úvěrů města pak půjde 7,565 milionu. Součás-
tí schváleného materiálu jsou i rozpočty Sociálního 
fondu, Fondu životního prostředí a Fondu na úpravu 
zevnějšku a uvolnění finančních prostředků vyjme-
novaným právnickým osobám, které jsou v letošním 
rozpočtu uvedeny. Ke zveřejněnému rozpočtu přitom 
vznesl dotaz pouze jeden občan, týkal se Fondu na 
úpravu zevnějšku.

„Rozpočet navazuje na předchozí léta, při jeho zpra-
cování jsme využili i poznatků z auditorské činnosti 
našeho úřadu. Chtěl bych velmi ocenit práci svých 
kolegů z finančního výboru, jenž pracuje v novém slo-
žení,“ uvedl předložený materiál předseda finančního 
výboru František Merta. Starosta Zdeněk Brož připo-
mněl, že k letošnímu rozpočtu proběhl několikahodi-
nový seminář pro zastupitele, na němž byli přítomni 
všichni správci jednotlivých kapitol, takže se přítomní 
mohli velmi podrobně seznámit se všemi položkami 
rozpočtu. „Vážím si práce všech bývalých a současných 
členů finančního výboru. Díky nim hospodaří město 
každoročně s velkým přebytkem a letos má neuvěři-
telný investiční prostor,“ podotkl starosta. V následné 
diskuzi zazněly ze strany zastupitelů z hnutí PRO-RE-

GION Petra Blažka a Zdeňky Dvořákové Kocourkové 
připomínky k financím vyčleněným v rozpočtu pro 
Dům kultury, Blues Alive, divadlo, Hokej Šumperk 
2003 a na opravy v šumperské nemocnici. Rozpočet 
města na letošní rok pak zastupitelé devatenácti hlasy 
schválili. Více k rozpočtu v čísle.

* schválilo udělení Cen města Šumperka za rok 
2014. Více níže.

* vzalo na vědomí zástupce do výběrových komi-
sí, které navrhla jednotlivá volební uskupení. Této 
možnosti využila pouze čtyři z nich. Hnutí ANO 
2011 nominovalo Milenu Kratochvílovou a Františka 
Porteše, ČSSD Oldřicha Svozila, KSČM Josefa Kopu, 
Petra Kubu a Karla Kouřila a Strana zdravého rozumu 
Zdeňka Formánka a Vladislava Mesiarkina. Ostatní 
volební uskupení žádné kandidáty nenavrhla. Hnutí 
PRO-REGION přitom zadávání veřejných zakázek 
a následný výběr zhotovitelů již před loňskými říjno-
vými komunálními volbami velmi kritizovalo. Přesto 
do komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí 
nikoho nenominovalo.

* ZM schválilo prodej pozemku o výměře 370 m2 
v katastrálním území Nového Malína manželům 
Andrýskovým. Ti za metr čtvereční plochy, jež slouží 
jako zahrada a zázemí k rodinnému domu, zaplatí je-
denašedesát korun.

* ZM zrušilo své usnesení z loňského září, jež se týkalo 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 105 m2 v lokali-
tě za restaurací Schiller a schválilo odkoupení zmíně-

ného pozemku od jeho majitelů za cenu 91.875 ko- 
run s podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce jedno-
ho parkovacího místa v lokalitě ve prospěch vlastníka 
budovy, která se nachází na sousedním pozemku. 
Tímto krokem došlo ke scelení vlastnictví pozemku 
a stávajícího parkoviště.

Dvaašedesát návrhů na Ceny města za rok 2014 
dorazilo do konce loňského prosince na šumperskou 
radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posílat do devíti ka-
tegorií se čtyřmi podkategoriemi, schválili zastupitelé 
22. ledna vítěze čtyř kategorií. Ti vzešli z prvního kola 
hlasování, kterého se zúčastnilo třiadvacet zastupite-
lů. V kategorii Životní prostředí a ekologie se přitom 
rozhodli cenu neudělit. O oceněných ve zbývajících 
kategoriích rozhodlo zastupitelstvo ve druhém kole 
hlasování, jehož výsledky schválilo na svém jednání 
19. února. Současně se zastupitelé dohodli, že udělí 
dvě zvláštní ceny.

V kategorii kultury udělili zastupitelé na lednovém 
zasedání ocenění výtvarnici Věře Kovářové, cena v ka-
tegorii Podnikání, podkategorii výrobní společnosti, 

letos poputuje do firmy Urdiamant, s.r.o. a v kategorii 
Architektura - novostavba se dostane ocenění rodin-
nému domu v ulici Pod Vyhlídkou 42, který projek-
toval architekt Vít Janků. Cenu za přínos městu pak 
obdrží geolog a někdejší pracovník místního muzea 
Zdeněk Gába.

Z druhého kola hlasování, jehož se zúčastnilo jeden-
advacet zastupitelů, vzešli vítězové zbývajících katego-
rií. V kategorii Sport získala ocenění Anna Měrková, 
jejíž jméno je spojeno se šumperským basketbalem. 
Ocenění za významný počin v humanitární a sociál-
ní oblasti převezme Tomáš Chrastina, který zachránil 
život zraněnému řidiči při autohavárii. Ocenění v ka-
tegorii Vzdělávání si letos odnese Marie Jirmanová, 
jež dlouhá léta učí tanečníky na místní „ZUŠce“. Cena 
v kategorii Podnikání - drobné podnikání putuje do 
Sýrařské výrobny Dity Ferancové v Kozinově ulici. 
Cenu mladých za rok 2014 pak obdrží Jakub Gloza 
a Jan Šefl z J & G Společnosti, která působí na Základní 
škole v ulici Dr. E. Beneše. A udělovala se i cena v ka-
tegorii Architektura - rekonstrukce. Získali ji majitelé 
rodinného domu v Bludovské ulici 28.

Šumperští zastupitelé rozhodli v únoru i o tom, že 
udělí zvláštní cenu obecně prospěšné společnosti Po-
mněnka a její ředitelce Nataše Strakošové - Vykydalo-
vé a rovněž úspěšnému orientačnímu běžci Vojtěchu 
Královi.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 
v sobotu 11. dubna v divadle. Během něj budou pro-
mítnuty filmové medailony, věnované oceněným za 
rok 2014. Šanci dostat se na tuto slavnostní událost 
mají i zájemci z řad veřejnosti. Město totiž uvolní vstu-
penky, jež se budou za padesát korun prodávat v po-
kladně divadla během března.

Letem šumperským zastupitelským světem

Držitelé Cen města za loňský rok jsou již známi

Šumperské zastupitelstvo doznalo od loňských ko-
munálních voleb první obměny. V pondělí 16. února 
totiž ze zdravotních důvodů rezignoval na svůj post 
zastupitel za hnutí PRO-REGION Jaroslav Horák. 
V zastupitelském sboru ho vystřídal první náhradník 
za PRO-REGION Petr Blažek, který složil slib v úvo-
du únorového jednání zastupitelstva.            Foto: -zk-

Ocenění za významný počin v humanitární a sociál-
ní oblasti převezme Tomáš Chrastina (vpravo), kte-
rý zachránil život zraněnému řidiči při autohavárii. 
 Foto: archiv

Návrh na provedení celkového forenzního auditu 
ve společnosti Podniky města Šumperka a.s., jejímž 
jediným akcionářem je město Šumperk, a dceřiné 
společnosti Šumperské provozní areály s.r.o. předlo-
žil zastupitel Pavel Horák, který je současně předse-
dou kontrolního výboru, v souvislosti s pohledávkou 
Podniků města pohybující se kolem pěti milionů vůči 
společnosti Jirdos. Ta provozovala hotel Sport a neza-
platila část faktur za energie. V této věci podalo pět za-
stupitelů trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Všechny doposud známé okolnosti s vývojem kau-
zy „hotel Sport“, stejně jako další informace o hospo-
daření v jiných oblastech činnosti společnosti Podniky 
města Šumperka a.s. a dceřiné společnosti Šumperské 
provozní areály s.r.o., zadávají opodstatnění k prove-
dení celkového forenzního auditu v obou společnos-
tech,“ uvedl předložený materiál Pavel Horák a dodal, 
že „Stanovisko představenstva PMŠ k věci neplnění 
nájemní smlouvy hotel Sport“, jež bylo předloženo na 
prosincovém zasedání zastupitelstva, je pouhým kon-
statováním běhu událostí od roku 1999 bez hlubšího 
rozboru příčin konstatovaných problémů. Zpráva se 
podle něj nedotýká zásadních opatření, která měla 
zastavit hned v počátku narůstající dluh. V mate-
riálu, který Pavel Horák předložil, proto požadoval 
provedení forenzního auditu se zaměřením na správu 
a nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek, 
propojení mezi subjekty, korupční jednání, prověření 
interních směrnic a etických kodexů, revizi kontrol-
ních mechanizmů a návrh na jejich zlepšení a na ko-
munikaci zjištění a doporučení. 

Po úvodním slovu předkladatele materiálu následo-
vala vyostřená diskuze, jež se mimo jiné týkala ceny 
auditu a otázky, kdo by měl forenzní audit zadat - zda 
starosta, jak bylo uvedeno v předloženém materiálu, 
nebo rada města.  Pokr. na str. 4

Z majetkoprávního světa

Rada projedná vypsání výběrového
 řízení na zpracování forenzního 

auditu ve společnosti PMŠ
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Zpravodajství/Rozpočet 2015

Ondřej Bank vyjel ve sjezdu sedmou příčku, 
v kombinaci následoval děsivý pád

Informace dozorčí 
rady PMŠ a.s. 
k situaci v této 
společnosti
Dozorčí rada Podniků města Šum-

perka a.s. oznamuje, že bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na ředitele této organi-
zace, vyhlášena třetí výzva k pronájmu 
prostorů restaurace a Hotelu Sport, vy-
hlášena výzva k podání nabídky na vý-
běr auditora pro ověření účetní závěrky 
společnosti PMŠ za rok 2014, že byl ob-
jednán znalecký posudek ekonomické 
analýzy provozu objektu Hotelu Sport 
a jsou připraveny změny v orgánech 
společnosti PMŠ. L. Cekr, 

 předseda dozorčí rady PMŠ a.s.

Před odletem na mistrovství světa ve 
sjezdovém lyžování v Beaver Creaku 
Ondřej Bank prohlásil, že je v jeho silách 
umístění do desátého místa ve sjezdu 
i v kombinaci. V sobotu 7. února šum-
perský závodník ukázal, že nešlo o planá 
slova, v královské disciplíně světového 
šampionátu, ve sjezdu, obsadil neuvě-
řitelnou sedmou příčku. O den později 
však během závodu v kombinaci, kdy jel 
na posledním mezičasu na třetí pozici, 
následoval těsně před cílem sjezdu těžký 
pád a Ondřej Bank skončil v nemocnici.

Sedmým místem v sobotním závo-
du potvrdil Ondřej Bank, že patří mezi 
absolutní světovou elitu, ve výsledkové 
listině za sebou nechal velká esa světové-
ho lyžování, jako jsou vítěz ze Super-G 
Hannes Reichelt či Matthias Mayer. 
O den později, v neděli 8. února, však 
ze sjezdové trati odjížděl po děsivém 
karambolu na záchranářských saních. 
Kromě krvavých šrámů utrpěl těžký 
otřes mozku. I přes další z nehod si ale 
stále uvědomuje, že pády ke sjezdu pro-
stě patří, stoprocentně se jim vyhnout 
nedá. „Musíme být připravení na všech-
no a pořád. Vyrovnáváme se na trati 
s množstvím neznámých za sekundu. 
Bohužel se v té rychlosti občas stane, že 

prostě nemáme na to, ustát to. Kdoko-
liv se pustí do sjezdu, do rizika jde. My 
se s tím musíme vyrovnat,“ řekl Ondřej 
Bank. Pád přišel v jeho životní sezoně. 

„Jsem spokojený s tím, jak jsem letos 
lyžoval a čeho jsem dosáhl. Vůbec se 
teď nechci rozhodovat pár dní po otře-
su mozku, kdy mám doslova zakázáno 

myslet. Určitě existuje jedna z možností, 
že lyžovat dál nebudu,“ připustil a dodal, 
že lyžování pro něj není až taková pri-
orita, jak by se mohlo zdát. „Je to sou-
část života a já uvidím, jak se mi bude 
chtít a jaká bude motivace. Letos jsem si 
všechny tajné sny splnil a musel bych si 
vytvořit další,“ podotkl Bank. -red-

Rozpočet města pro rok 2015 schválili na svém zase-
dání 19. února členové Zastupitelstva města Šumperka. 
Rozpočet počítá na straně příjmů s částkou 489,442 mi- 
lionu korun, výdaje pak činí 599,939 milionu. Vyšší  
výdaje jsou kryty především zapojením přebytku hos-
podaření z minulých let ve výši 98,062 milionu korun 
do investiční části rozpočtu a také zapojením dvace-
timilionového kontokorentního úvěru, který město 
přijalo v roce 2012 a na nějž dosud „nesáhlo“. V této  
souvislosti je třeba říci, že zadluženost města je velice nízká  
a představuje hodnotu 1,81%, na splátky jistin úvěrů 
má město letos vyčleněno 7,565 milionu, na úrocích 
pak zaplatí rovný milion. Zvětšuje se tak finanční pro-
stor pro nové investice, ale také velmi výhodná pozice 
do budoucna pro případné přijetí dalších investičních 
úvěrů. Místní radnice přitom letos plánuje přímé in-
vestice v celkové výši 191,240 milionu korun, což je 
více než 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 ve výši osmadevadesát milionů 
korun, které směřujeme do investic, do rozvoje měs-
ta. Nerespektujeme přitom doporučení ministerstva 
financí k navýšení příjmové části rozpočtu, ale navr-
hujeme ji v úrovni loňského roku,“ uvedl šumperský 
starosta Zdeněk Brož. K plánování daňových příjmů 
podle něj přikročilo město konzervativně. „Ve srovná-
ní s rozpočtem roku 2014 dochází pouze k navýšení 

příjmů ze sdílených a výlučných daní o 20,6 milionu 
korun, což odpovídá loňské skutečnosti. Z ní vychází 
i rozpočtování většiny ostatních daňových příjmů,“ 
podotkl starosta. 

Daňové příjmy, jejichž součástí jsou vedle zmíně-
ných sdílených a výlučných daní i správní a místní 
poplatky a také odvody z loterií, přitom představu-
jí částku 336,201 milionu. „Příjmy z loterií a jiných 
podobných her rozpočtujeme stejně jako v roce 2014 
ve výši dvaadvacet milionů, i když loňská dosažená 
skutečnost byla vyšší. V této oblasti totiž dochází ke 
změnám v počtu hracích přístrojů a očekává se i no-
vela příslušného zákona, která by mohla příjmy města 

snížit,“ zdůraznil Brož. 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 vyčleněno 4,3 milionu s tím, že 
dalších dvě stě tisíc půjde přímo na provoz tělový-
chovných zařízení na Tyršově stadionu, výkonnostní 
sport pak opět dostane dva a půl milionu korun. Další 
peníze z loterií bude podle starosty město účelově in-
vestovat do škol a školských zařízení. 

Provozní výdaje v mnohém kopírují ty loňské, 
k navýšení kapitol došlo pouze v několika případech. 
„Rozpočet oddělení informatiky sice zůstal na úrovni 
loňského roku, ale v kolonce je částka o 5,14 milionu 
vyšší. Je do něj totiž zahrnuto i spolufinancování dota-
ce z Integrovaného operačního programu pod názvem 
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk. Na 
projekt ve výši 5,999 milionu půjde z rozpočtu města 
devět set tisíc, zbytek ve výši 5,099 milionu obdržíme 
jako dotaci,“ objasnil Brož. Vzápětí dodal, že s vyšším 
příspěvkem může počítat i temenická Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů. Čtyři sta sedmdesát tisíc půjde 
na vybavení nové zbrojnice. Jednotka se přitom po-
kusí získat na vybavení dotaci od Olomouckého kra-
je. V případě úspěchu pak budou tyto peníze během 
roku zařazeny do rozpočtu města.

Navýšení o šest set osmnáct tisíc umožní odboru 
správnímu a vnitřních věcí pořídit rotační kartotéku 
pro pracoviště cestovních dokladů, jež přijde asi na 
milion korun. Zbývající finance půjdou z rezervy, kte-
rou si odbor vytvořil.  Pokr. na str. 7

Na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Beaver Creaku dojel Ondřej Bank ve 
sjezdu sedmý, o den později měl v kombinaci ošklivý pád.  Foto: archiv

Rozpočet odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
zahrnuje například i osmdesát tisíc korun na projekt 
Andělárium. O něm více v příštím čísle.  Foto: -pk-

Nabídky na pronájem Hotelu Sport 
mohou zájemci podávat do pondělí 
2. března.  Foto: -pk-

Příjmy plánuje město 
o třiadvacet milionů vyšší než loni

Vysoký přebytek hospodaření umožní městu velké investice

Provozní výdaje vzrostly 
o šestnáct milionů
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   Pokr. ze str. 2
„Jsem asi jediný z vás, kdo forenzní 

audit zažil, a to ve Sdružení cestovní-
ho ruchu Jeseníky, jehož roční obrat 
se tehdy pohyboval kolem sedmnácti 
milionů. Šlo o dvanáctimilionový dluh 
za pořízení roleb vůči Olomouckému 
kraji. Audit, který trval půldruhého 
měsíce, stál pět set dvacet tisíc a nezjis-
til žádné skutečnosti, o nichž by od nás 
nevěděl,“ řekl zastupitel František Mer-
ta. Z úst některých zastupitelů během 
diskuze zaznělo, že pokud již bylo v této 
věci podáno trestní oznámení, není tře-
ba forenzní audit zadávat, neboť orgány 
činné v trestním řízení celou záležitost 
důkladně prošetří. „Myslím, že o těch-
to věcech diskutujeme zbytečně. Pokud 
bylo podáno trestní oznámení, bude 
ustaven znalec, který audit provede,“ 
podotkla zastupitelka Alena Hlavešo-
vá. Se souhlasem předkladatele materi-

álu nakonec zastupitelstvo uložilo radě 
města v působnosti valné hromady 
PMŠ provést výběrové řízení na zpra-
covatele forenzního auditu ve společ-
nosti Podniky města Šumperka a.s.

Audiovizuální přenos z jednání za-
stupitelstva a následné zveřejnění toho-
to záznamu, upraveného podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, na webových stránkách města 
po dobu aktuálního volebního obdo-
bí schválili na svém únorovém jednání 
šumperští zastupitelé. Současně uložili 
tajemníkovi Městského úřadu vytvořit 
pracovní skupinu k aktualizaci Jedna-
cího řádu zastupitelstva z řad zastupi-

telů, kteří o to budou mít zájem. Přímé  
přenosy ze zastupitelského rokování 
a možnost zhlédnutí jejich záznamu totiž 
musejí být v Jednacím řádu zakotveny. 

Schválení materiálu předcházela vel-
ká diskuze, jež se „točila“ kolem doby, 
po kterou má být záznam na webu 
uložen, a také kolem Jednacího řádu, 
který by měl být podle názoru opozič-
ních zastupitelů kompletně přeměněn. 
Materiál nakonec zastupitelé schválili 
patnácti hlasy, proti byli oba zastupitelé 
hnutí PRO-REGION, jež s obdobným 
požadavkem vysílat on-line přenosy či 
je zveřejňovat na internetovém kanálu 
Youtube vystoupili na listopadovém, 
prosincovém i lednovém jednání a kteří 
únorové zasedání nahrávali. Zazname-
návala jej opoziční zastupitelka Zdeňka 
Dvořáková Kocourková, jež avizovala, 
že ke zhlédnutí bude záznam na webo-
vých stránkách tohoto hnutí.  -zk-

Hned tři obecní byty nabízí k proná-
jmu šumperská radnice. První z nich, 
byt č. 8 v domě v ulici Čsl. armády 22, 
č.p. 445, se nachází ve 3. NP a sestává 
z jednoho pokoje s kuchyňským kou-
tem, předsíně, koupelny a WC. Celková 
plocha činí 23,18 m². Součástí je sklep 
(1,58 m²). Zp. vytápění - ústřední, zp. 
ohřevu vody - ústřední. Měs. nájemné 
je 1126 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vytápě-
ní, TUV, vodné/stočné, společná elek-
třina, výtah, STA) na 1 osobu činí asi 
1400 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu je od 
1.5. 2015. Byt si lze prohlédnout ve 
středu 11. března od 15 hod. (po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen).

Druhý byt č. 17 v domě v Jeremenko-
vě ulici 19, č.p. 1571, se nachází ve 3. NP 
a sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková 
plocha činí 28,21 m². Součástí je sklep 
(2,59 m²). Zp. vytápění - ústřední, zp. 

ohřevu vody - ústřední. Měs. nájemné 
je 1386 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 100 Kč a měs. zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vy-
tápění, TUV, vodné/stočné, společná 
elektřina) na 1 osobu činí 1400 Kč (kaž-
dá další osoba asi 600 Kč). Předpoklá-
daný počátek nájmu je od 1.5. 2015. Byt 
si lze prohlédnout ve středu 11. března 
od 15.30 hod. (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen).

Třetí byt č. 10 v domě v Lidické uli-
ci 75, č.p. 1312, se nachází ve 3. NP 
a sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a spíže. Cel-
ková plocha činí 51,39 m². Součástí je 
sklep (5,20 m²) a půda (8,64 m²). Zp. 
vytápění - plynové lokální, zp. ohřevu 
vody - plynový kotel. Měs. nájemné je 
2740 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 147 Kč a měs. zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu (vodné/stoč-
né, společná elektřina, odpady, STA, 
komíny) na 1 osobu činí 500 Kč (každá 
další osoba asi 300 Kč). Předpokládaný 
počátek nájmu je od 1.5. 2015. Byt si 

lze prohlédnout ve středu 11. března od  
15 hod. (po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném 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, dv. č. 410. 
Na toto oddělení se žádosti rovněž zasí-
lají, a to nejpozději do středy 18. břez-
na do 16 hodin, a zde také získají zá-
jemci bližší informace (K. Bezdíčková, 
telefon 583 388 410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v majetku Šum-
perka se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na majet-
koprávním odboru po schválení v Radě 
města 13. dubna. Město si vyhrazu-
je právo neuzavřít nájemní smlouvu 
se žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

H. Répalová, 
vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Předloni první, minulý rok druhý 
a letos opět první. Takto neuvěřitelně 
si vede šumperský festival Blues Alive 
v prestižní anketě TOP Blues. Tu vyhla-
šuje nejčtenější středoevropský časopis 
věnovaný bluesové muzice Twój Blues.

Festival Blues Alive letos opět vyhrál 
v kategorii Světová událost roku 2014. 
Se značným odstupem za ním skončily 
takové akce, jako jsou festivaly v Chica-
gu či Memphisu.

„Zpráva z Polska nás velmi překvapi-
la a potěšila, zvláště proto, že o výsled-
cích ankety TOP Blues rozhodují sami 

čtenáři časopisu Twój Blues a o Polá-
cích je známo, že bluesové muzice ro-
zumějí,“ říká ředitel festivalu Vladimír 
Rybička.

Výsledky ankety TOP Blues vyhlá-
sil časopis začátkem února a slavnost-
ní předávání cen se odehraje v dubnu 
v kulturním domě v Chorzówě. Deva-
tenáctý ročník festivalu Blues Alive se 
uskutečnil v polovině listopadu loň-
ského roku, zahrály na něm hvězdy 
jako John Németh, Otis Taylor či bra-
tři Morganfieldové. Zájem posluchačů 
opět předčil všechna očekávání. -red-

Letem šumperským zastupitelským světem

Radnice pronajme tři obecní byty

Blues Alive v Polsku opět bodoval

Na loňském ročníku Blues Alive vy-
stoupili například bratři Morganfiel-
dové.                                        Foto: -pk-

  

     Město vyvěsí 
tibetskou vlajku

Na dva dny nahradí vlajku Evrop-
ské unie, jež zdobí průčelí šumperské 
radnice, žlutočervenomodrá vlajka 
dalekého Tibetu. Město se tak od 9. do 
10. března přidá k bezmála třem stov-
kám českých radnic a krajských úřadů 
a vyjádří solidaritu se zemí okupova-
nou čínskými komunisty.  -zk-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstupné je 
třicet korun. V neděli dopoledne pak 
mohou na stadion zamířit rodiče 
s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8.30 
do 9.45 hodin. Další termíny bruslení 
pro veřejnost budou zveřejněny na 
stránkách PMŠ, a.s. www.pms-spk.cz 
v sekci Zimní stadion. -red-

     V některých ulicích 
nepůjde elektřina

Ve Valašské ulici 1 je dnes od 8 do 
16 hodin přerušena dodávka elektři-
ny. Ta nepůjde zítra ve stejném čase 
ani v ulicích Bří Čapků a Mánesově. 
Důvodem jsou nezbytné práce na 
zařízení distribuční soustavy, jejichž 
cílem je kontrolovat stav sítě a zabez-
pečit spolehlivou dodávku elektřiny. 
V případě dotazů kontaktujte Poru-
chovou linku 840 850 860. -red-

     Lidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci pro veřejnost, který sestá-
vá z přednášek, praktických ukázek 
a nácviku, nabízejí zájemcům ze Šum-
perka i okolí místní radnice a Střední 
zdravotnická škola. První ze čtyř plá-
novaných lekcí proběhla minulý čtvr-
tek, další je na programu zítra. 

„Lidé mohou v rámci kurzu získat 
nebo si připomenout informce důle-
žité pro chování při událostech, jež 
se stávají na pracovišti, doma nebo 
při relaxaci,“ uvedl vedoucí oddělení 
Bezpečnostní rady města Jiří Skr-
bek. Kurz probíhá v budově Střední 
zdravotnické školy v Kladské ulici 
a každá lekce má program pro nově  
příchozí. První lekce již proběhla, 
další dvouhodinovky jsou na progra-
mu každý další čtvrtek (26.2., 5.3., 
12.3.) vždy od 16 hodin.  -zk-

Záznam ze zastupitelského 
rokování bude uložen na 

webových stránkách města
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Desítky předškoláků zamířily v zá-
věru prvního únorového týdne k zá-
pisu do prvních tříd šumperských  
základních škol. Ve srovnání s loň-
skem jich přišlo jen o pět méně. Potvr-
dilo se tak, že ročník 2009 patřil mezi 
ty nejsilnější.

„V nadcházejícím školním roce by 
mohl být počet prvňáčků obdobný 
jako nyní. K zápisu totiž přišlo tři sta 
padesát osm dětí, z nichž má zažádá-
no o odklad šestačtyřicet. Loni byly 
u zápisu tři sta šedesát tři děti a žádos-
tí o odklad jsme měli čtyřicet sedm,“ 
uvedla vedoucí oddělení školství 
šumperské radnice Zdenka Brijarová. 
Vzápětí podotkla, že se od letošního 
září sníží celkové množství prvních 
tříd. O jednu méně budou mít ve škole 
v ulici 8. května, kam přišlo k zápisu 
oproti loňsku o dvaadvacet dětí méně. 
Celkem tak budou mít šumperské „zá-
kladky“ čtrnáct prvních tříd.

Nejvíce dětí, rovných sto, zamířilo 
k zápisu do školy v Šumavské ulici, do 
lavic čtyř prvních tříd by jich přitom 
mělo v září usednout šestaosmdesát. 
Nejméně pak bude mít prvňáčků ško-
la ve Sluneční ulici, kde přišlo k zápi-
su čtyřiapadesát předškoláků, z nichž 

deset bude mít pravděpodobně od-
klad. „V září by mělo nastoupit tři sta 
dvanáct prvňáčků, což je o čtyři méně 
než loni. Z nich by pak mělo padesát 
pět do Šumperka dojíždět z okolních 
obcí. Tento počet ale není definitivní, 
neboť dosud není ukončeno řízení ve 
věci odkladu povinné školní docház-
ky,“ podotkla Brijarová a připomněla, 
že rodiče mohou o odklad povinné 
školní docházky žádat až do 31. květ-

na. I z tohoto důvodu tak zatím nelze 
určit, kolik dětí v září do prvních tříd 
skutečně nastoupí.

A prvňáčky zapisovaly i školy, je-
jichž zřizovatelem není šumperská 
radnice. Jde o školu v Hanácké ulici, 
Pomněnku v ulici Šumavské a Scholu 
Viva v Erbenově ulici. K zápisu přišlo 
do těchto zařízení třicet sedm dětí, 
o odklad školní docházky přitom za-
žádali rodiče třinácti z nich. -zk-

Školy zapisovaly budoucí „prvňáčky“Domácnosti navštěvují 
zástupci statistiky

Na občanských 
rádiích se beseduje

Svoz bioodpadu 
startuje 1. března

Pontis rozšiřuje odlehčovací službu

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůznější dovednosti. 
 Foto: P. Kvapil

Relace civilní ochrany, jež organizuje 
šumperská radnice prostřednictvím ob-
čanských rádií CB a PMR na kanále č. 3, 
v březnu pokračují. Na programu jsou 
vždy první středu v měsíci v době od 
8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci 
v době od 18 do 19 hodin a také první 
sobotu v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 4. března se bude hovořit 
o šumperské Obchodní akademii, která 
bude předmětem další relace se základ-
ními školami ve stejný den od 12.45 do 
13.30 hodin. V pátek 6. března bude 
řeč o životě občana ve Vikýřovicích 
a o činnosti petrovského Sboru dobro-
volných hasičů. V sobotu 7. března se 
bude besedovat na téma Českého svazu 
ochránců přírody. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Plzeňská pobočka společnosti Člo-
věk v tísni vydala informační brožuru 
„Obezřetnost se vyplácí“. Brožura rea-
guje na situaci lidí, kteří se dostali do 
nelehké životní situace (problematika 
půjček, zadlužení, exekuce, oddlužení 
a předváděcí akce). 

Brožura si neklade za cíl s těmi-
to situacemi pouze seznámit, ale také 
upozornit na způsob, jak předcházet 
jejich dopadům a zároveň nabídnout 
možnosti efektivní obrany. Zpracovate-
lé se v brožuře snažili na konkrétních 
životních osudech přiblížit, jak je snad-
né dostat se do nesnází, a především 
nabídnout doporučení, jak se v uvede-
ných situacích zachovat a jak je případ-
ně řešit.

Informační brožura byla vydána 
v rámci projektu podpořeného Minis-
terstvem vnitra ČR a Plzeňského kraje 
a ke stažení je na webových stránkách 
organizace Člověk v tísni (http://www.
clovekvtisni.cz/cs/clanky/obezretnost-
se-vyplaci?src=131) nebo na webo-
vých stránkách města Šumperka www.
sumperk.cz, sekce Občan > Prevence 
kriminality > Aktuality. V podobných 
situacích můžete kontaktovat pracov-
níky Městského úřadu Šumperk, od-
boru sociálních věcí, oddělení sociální 
pomoci, kde vám mohou sami pomoci, 
nebo vám další pomoc zprostředkují. 

 S. Karkošková, 
 manažerka prevence kriminality 

Prvním březnovým dnem odstartu-
je v Šumperku svoz bioodpadu, který 
je třeba ukládat do hnědých dvou set 
čtyřicetilitrových nádob vybavených 
čipem. Ty se budou v jižní části města 
vyvážet v pondělí a v severní části ve 
středu. Podobně jako u nádob na směs-
ný komunální odpad je potřeba nádo-
bu na bioodpad přistavit v den svozu 
na veřejné prostranství a po vyvezení ji 
uklidit. -red-

Poptávka rodin, které pečují o své 
blízké a potřebují odlehčovací službu, 
roste. Díky Výboru dobré vůle - Nadace 
Olgy Havlové se Šumperk může pochlu-
bit rozšířením kapacity i vysokou kvali-
tou těchto služeb.

„Odlehčovací služba u nás prošla na 
sklonku minulého roku změnou, která 
se týkala především rozšíření kapacity 
na pět lůžek a změny adresy jejího po-
skytování. Vše se odehrálo ruku v ruce 
s poptávkou pečujících rodin po této 
službě, která jim umožňuje obstarat si 
své záležitosti, načerpat nové síly, zajet si 
na dovolenou nebo podstoupit plánova-
nou operaci,“ konstatuje vedoucí odděle-
ní služeb pro seniory šumperské obecně 
prospěšné společnosti Pontis Bohdana 
Březinová. Vzápětí dodává, že zakoupe-
ní dvou elektrických polohovacích lůžek 
tak, aby bylo možné vyjít vstříc dalším 
pečujícím, umožnila podpora z progra-

mu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy 
Havlové. Díky této podpoře se dostane 
pomoci většímu počtu pečujících rodin, 
pro které je úleva od péče a nezbytný 
odpočinek jedinou možností pro to, aby 
nemuseli svého blízkého umístit do po-
bytového zařízení. 

„Rodinní příslušníci často přijímají 
roli pečujících s velkým nadšením a ví-
rou, že vše zvládnou. Jakmile se u jejich 
blízkého zhoršuje zdravotní stav, zvyšuje 
se noční neklid a přidává se plná závis-
lost na péči, ztrácejí pečující sílu a čas-
to nevidí žádnou cestu z této situace,“ 
říká ředitel Pontisu Miroslav Adámek. 
Řešení mnohdy podle odborníků ne-
bývá složité, jen zde často chybí pohled 
nezávislé osoby. „Stud a ostych požádat 
o pomoc profesionální služby zde není 
na místě, protože to, co společně zvlád-
neme, neděláme pro nás, ale pro našeho 
blízkého,“ uzavírá Březinová.  -zk-

Výběrové šetření „Životní podmín-
ky 2015“ probíhá až do neděle 15. květ-
na ve vybraných městech republiky. Do 
projektu, který organizuje Český statis-
tický úřad a jenž navazuje na předchozí 
ročníky, byl zařazen také Šumperk. Bě-
hem necelých tří měsíců navštíví vyško-
lení tazatelé vybrané domácnosti, aby 
získali nejnovější údaje o jejich sociální 
a ekonomické situaci.

Cílem šetření, jež se dotkne 9 924 do- 
mácností náhodně vybraných počíta-
čem, je shromáždit údaje potřebné pro 
usměrňování a hodnocení sociální po-
litiky státu, pro výzkumné účely a také 
pro srovnání v rámci evropských zemí. 
Dalším cílem pak je získat data pro vý-
počet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. Šetření je anonymní a údaje 
se budou zpracovávat hromadně. Ta-
zatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, se 
musejí prokázat pověřením vydaným 
ČSÚ v Olomouci, průkazem zaměst-
nance ČSÚ nebo průkazem tazatele 
a na požádání také občanským průka-
zem. Bližší informace poskytne Alice 
Smutná z olomoucké krajské správy 
ČSÚ, tel.č. 585 731 507. -zk-

Kromě denního stacionáře pro seniory nabízí Pontis od loňského jara i tzv. odleh-
čovací službu.                                                                                                         Foto: -zk-

Obezřetnost se vyplácí



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

Na mimořádné tiskové konferenci, 
která se konala dne 17. února 2015, 
byla oznámena rezignace zastupitele 
politického uskupení PRO-REGION, 
Jaroslava Horáka.

Zastupitel Jaroslav Horák se 16. úno-
ra 2015 rozhodl rezignovat na svoji 
funkci z vážných zdravotních důvodů. 
Jeho zastupitelský mandát skončil té-
hož dne. Ve funkci ho od 17. února vy-
střídal 1. náhradník hnutí PRO-REGI-
ON (na základě volebních výsledků), 
Petr Blažek.

Veškerá činnost v zastupitelstvu, vý-
borech a komisích je skutečně velmi 
náročná. Odčerpává obrovské množ-
ství času, energie a vyžaduje velkou 
dávku pozornosti. Tím spíše, když se 
ocitnete v roli začínajícího opozičního 
zastupitele, který musí před každým 
jednotlivým rozhodnutím nastudovat 
určité množství podkladových ma-
teriálů, oslovit s doplňujícími dotazy  
zodpovědné osoby, zorientovat se 
v problematice a ve finále vyřknout 
svoje rozhodnutí. Pokud chce člověk 
tuto funkci vykonávat skutečně zod-
povědně, s nejlepším vědomím a svě-
domím, že jako zastupitel občanů  

rozhoduje v každé věci vždy správně, 
pak tento čas, energii a pozornost ne-
lze ničím nahradit.

Jaroslav Horák rozhodně patřil k těm 
velmi zodpovědným zastupitelům. Prá-
vě proto se v tuto chvíli rozhodl pro tak 
závažný krok, jakým je jeho rezignace. 
Na doporučení svého lékaře se rozhodl 
upřednostnit svoje zdraví, což mu ne-
můžeme mít nikdo za zlé.

Jeho zastupitelskou roli převzal  
17. února, doslova po pár hodinách na 
rozmyšlenou, 1. náhradník dle voleb-
ních výsledků hnutí PRO-REGION, 
Petr Blažek. Kolega Petr Blažek bude 
jistě odpovídající náhradou za Jarosla-
va Horáka, a své role se zhostí s úctou 
a veškerou vážností ke svým voličům.

V loňských komunálních volbách 
mu dalo důvěru 641 obyvatel Šumper-
ka. Za sdružení PRO-REGION a Piráti 
kandidoval jako bezpartijní. Z 5. mís-
ta na kandidátce přeskočil díky prefe-
renčním hlasům dva ze svých spolu-
kandidátů a dostal se tak na 3. místo 
v pořadí. Kolegovi Jaroslavu Horákovi 
přejeme pevné zdraví.

Z. Dvořáková Kocourková, 
zastupitelka PRO-REGION

Šumperský vokální soubor Avono-
taj chystá vzpomínkové setkání na-
zvané PAMATUJ! Akce připomíná  
vyvraždění většiny našich spoluobčanů 
židovského původu nacisty, k němuž 
došlo 8. března a 10. a 11. července 
před jedenasedmdesáti lety v koncen-
tračním táboře Osvětim-Birkenau. 

Právě v neděli 8. března zazpívají 
sbory na náměstích po celé republice 
na jejich památku písně plné naděje, 
optimizmu, radosti a duchovní síly, 
jež zpívali naši spoluobčané, když šli 
na smrt. Happening PAMATUJ! pro-
běhne v Šumperku na náměstí Míru  
v 16 hodin. -mk-

Na tiskové konferenci dne 17. úno-
ra 2015 oznámili opoziční zastupitelé 
(ANO 2011, KSČM, PRO-REGION) 
podání trestního oznámení ve věci 
pohledávky za bývalým nájemcem 
hotelu Sport. Pod trestní oznámení 
se podepsalo 5 opozičních zastupitelů  

a 4 občané města Šumperka.
Půlhodinový záznam z tiskové konfe-

rence je k dispozici na internetové adre-
se: https://www.youtube.com/watch?v 
=8Z1jYj6etEk

Z. Dvořáková Kocourková, 
zastupitelka PRO-REGION

Zastupitel Jaroslav Horák 
ze zdravotních důvodů rezignoval

Avonotaj chystá na 8. března 
happening PAMATUJ!

V záležitosti dluhu v hotelu Sport 
padlo trestní oznámení

Vít Řezník a Natálie Dirová 
jsou Skokany roku

Taneční pár Vít Řezník a Natálie Di-
rová z Klubu sportovního tance NEXT 
Šumperk se vydali 8. února na první 
soutěž v tomto roce a hned si dovezli 
z Brna zlato ze standardních tanců. Po-
razili přitom třináct párů. 

V latinskoamerických tancích se 
zúčastnilo devatenáct párů. Pro Víťu 
a Natálku to bylo nakonec čtvrté mís-
to, ale finálové umístění jim neuniklo. 
„Měli jsme z toho velmi dobrý pocit. 
Po dlouhé době jsme se dočkali velké-
ho úspěchu,“ sdělila Natálie.

Víťa s Natálkou nebyli jediní, kteří 
reprezentovali město Šumperk. Dalším 
párem byli v kategorii HOBBY junior 
II. Jakub Mičkech a Alžběta Sokolová. 

Také oni vyjeli na svoji první letošní 
soutěž. Ve standardu postoupili do fi-
nále a získali čtvrté místo ze sedmi ta-
nečních párů, v latině také tančili finále 
a podařilo se jim získat pátou příčku 
z dvanácti párů. „Byla to naše první 
soutěž dělená na standard a latinu. Ze 
dvou účastí ve finále máme velkou ra-
dost,“ dodali Bety a Jakub.

V kategorii HOBBY děti II a junior I 
nás reprezentoval nejmladší taneční 
pár Filip Vepřek a Adéla Ondráčková. 
Bojovali statečně, ale soupeři byli o hla-
vu vyšší a o dva až tři roky starší. I tak 
ukázali, že za půldruhého roku se toho 
dá hodně naučit a porazili hned několik 
párů. Na finálové umístění to však ne-
stačilo. „Za tyto úspěchy bychom chtěli 
poděkovat našemu trenérovi Jiřímu 
Burdovi,“ sdělili děti i junioři z Klubu 
sportovního tance NEXT Šumperk.

Po vítězství v Brně se Vítek s Natál-
kou a jejich trenérem vydali v neděli 
15. února do dalekých Říčan. Zde se 
konal 38. ročník Říčanského poháru. 
Ve standardních tancích si Vítek s Na-
tálkou uhájili prvenství z patnácti párů. 
V latinskoamerických tancích si polep-
šili a skončili na druhém místě z dva-
ceti čtyř párů. Dva Říčanské poháry 
tak putovaly do Šumperka. Ještě takové 
tři soutěže a Vítek s Natálkou získávají 
vyšší třídu „C“. J. Burda

Vít Řezník a Natálie Dirová přivezli 
z Brna zlato ze standardních tanců. 
 Foto: -jb-

Minulou středu večer odstartoval v Šumperku již třetí ročník extrémního běžec-
kého outdoor-survivalového závodu dvojic ve volném terénu a bez zajištění Rock 
Point - Zimní výzva. Z Pavlínina dvora se na trať dlouhou kolem dvou set čtyřiceti 
kilometrů vydalo jedenáct týmů - šest mužských, dva smíšené a letos poprvé i tři 
muži se psy. Čekala je trasa přes tři kraje, Olomoucký, Moravskoslezský a Pardu-
bický, s kontrolními body na Pradědu, na Kladském sedle a na Suchém Vrchu. 
Již druhý den přitom odstoupila pětice závodních sestav, v pátek ráno pak další 
mužský tým. Mezi extrémisty nechyběli loňští vítězové Pavel Paloncý s Filipem 
Šilarem, jejichž cílem byla obhajoba prvenství, což se jim podařilo - do cíle v Pav-
línině dvoře dorazili v sobotu 21. února o půl osmé ráno s časem 59:30:00. Na trať 
se vydala také Šumperanka Eva Filipiová, která tentokráte běžela s Petrem Walou. 
V době uzávěrky Zpravodaje v sobotu dopoledne ještě nebylo jasné, jak tento ex-
trémní závod zvládli.  Foto ze startu: P. Kvapil

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Šumperk, 
a Městská knihovna Šumperk vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti nazvanou 

„Světem s bílou holí aneb jak nevidomí poznávají svět“ 
Bližší informace lze získat od R. Jandrtové, V. Prokopové a S. Bezděkové (SONS, 
8. května 22), tel.č. 583 217 105, nebo od K.  Šeligové a J. Sopperové (Městská 

knihovna Šumperk,17. listopadu 6), tel.č. 583 214 588.
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Rozpočet 2015

Vysoký přebytek hospodaření umožní městu velké investice
   Pokr. ze str. 3
„O 1,427 milionu jsme rovněž navýšili rozpočet 

odboru dopravy. Loni totiž byla podepsána smlouva 
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obsluž-
nosti Olomouckého kraje, v níž se město zavázalo 
přispívat ročně částkou sedmdesát korun na každého 
trvale žijícího obyvatele ve městě. V letošním roce tak 
jde o částku 1,876 milionu,“ vysvětlil starosta. 

Sedm set tisíc naopak ušetří odbor životního pro-
středí na oddělení odpadů. Úspora je z velké části 
výsledkem veřejné soutěže na firmu zajišťující svoz 
odpadu ve městě, jež proběhla v roce 2013. 

Nižší provozní rozpočet ve srovnání s rokem 2014 
mají i městská policie, jež loni rozšířila a zmoderni-
zovala kamerový systém, a odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů. „Dochází ke snížení provozních 
příspěvků o padesát procent u těch školských zaří-
zení, kde lze díky zateplení předpokládat energetic-
ké úspory. O peníze ale tyto organizace nepřijdou, 
uspořený rozdíl totiž směřujeme do oblasti účelových 
prostředků určených na konkrétní nákupy a opravy, 
které si tato zařízení zajišťují sama,“ uvedl starosta. 
„Mateřinka“ Sluníčko tak například použije část úče-
lové dotace na opravu vodovodní přípojky v Šumav-
ské ulici, Veselá školka pořídí nové skříňky do šaten 
a dovybaví kuchyni, ve škole v ulici Dr. E. Beneše se 
opraví učebna kuchyňky a v kabinetech se vymění 
kancelářský nábytek, škola ve Sluneční ulici použije 
146 tisíc na správu hřiště, které prošlo loni zásadní 
rekonstrukcí a sejnou částku chce použít na správu 
hřiště i škola v Šumavské ulici, která plánuje také ob-
novu nábytku v kabinetech a případně rekonstrukci 
sociálního zařízení. Škola ve Vrchlického ulici by pak 
účelový příspěvek chtěla použít na nákup počítačů, 
interaktivních tabulí a nového nábytku do kabinetů. 

A s navýšením provozního příspěvku o sto devade-
sát tisíc korun může počítat i Městská knihovna, de-
vadesát tisíc je přitom určeno na akci Město čte knihu, 
o deset tisíc více na pořízení sedaček a polic na knihy 
v půjčovně pro mládež. „Rozpočet odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů zahrnuje i osmdesát tisíc ko-
run na projekt Andělárium, sto dvaceti osmitisícový 
příspěvek místnímu gymnastickému klubu na nákup 
bradel a třicet tisíc korun, kterými město přispěje na 
vydání knihy Kulturní dějiny Šumperka v době Ra-
kousko-Uherska,“ shrnul další položky Brož.

Milionový účelový příspěvek, který je ovšem pod-
míněn zajištěním spolufinancování akce ze strany pří-
jemce, chce letos šumperská radnice uvolnit Střední 
škole železniční, technické a služeb, která loni vznikla 
sloučením tzv. Zámečku se Střední školou a učilištěm 
v ulici Gen. Krátkého. Peníze by měly jít na opravu 
fasády, repasi oken a dveří a restaurování architekto-
nických prvků fasády na tzv. Zámečku, který je kul-
turní památkou.

Pokud si čtenář Šumperského zpravodaje spočítá 
procentní podíl přímých investic z celkových výdajů 
města, dospěje k číslu 31,88%. „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 strategického roz-
voje, územního plánování a investic, kde se počítá 
s částkou 176,550 milionu korun, a výdajů majetko-
právního odboru na výkupy pozemků se zde již tra-

dičně objevuje kapitola účelových příspěvků, dotací 
a půjček,“ připomněl šumperský starosta. 

Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2015 
plánováno 176,550 milionu korun. Stejně jako v mi-
nulých letech chce město uvolnit peníze na snižování 
energetické náročnosti mateřských škol. Konkrétně 
jde o „mateřinky“ v Evaldově ulici, kde se kromě za-
teplení opraví také terasy a rampy v přilehlé zahra-
dě, a v ulici Třebízského. Na obě investice přitom již  
získala místní radnice dotace z Regionálního operač-
ního programu Střední Morava v celkové výši 7,3 mi-
lionu korun, zbývajících 6,7 milionu by pak mělo jít 
z městského rozpočtu.

 „Letos počítáme také s významnými stavebními 
úpravami v mateřské škole v Nerudově ulici. Vznikne 
zde nová přístavba, v níž budou zřízena dvě oddě-
lení pro osmadvacet dětí. Ve stávajícím objektu tak 
zůstane místo současných tří pouze jedno oddělení, 
neboť stav budovy již nevyhovuje dnešním hygienic-
kým normám,“ řekl Zdeněk Brož. Vzápětí upřesnil, 
že součástí projektu jsou rovněž úpravy stávající „ma-
teřinky“, související s nezbytným spojením obou bu-
dov, a také vybudování bezbariérového přístupu do 
objektu. Celková investice se odhaduje na jedenadva-
cet milionů korun. 

Oprav za šest milionů korun by se měla dočkat 
i místní Základní umělecká škola. Kromě rekon-
strukce rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, včetně 
osvětlení, jež jsou v havarijním stavu, počítá projekt 
také s odvětráním koncertního a tanečního sálu. Osm 
milionů je v návrhu rozpočtu vyčleněno na stavbu 
skateparku ve venkovním areálu na Benátkách, na niž 
se město pokusí získat dotaci z Národního programu 
podpory cestovního ruchu.

Dokončit by se letos mělo i několik investičních 
akcí zahájených v loňském roce. Mezi nimi například 
výstavba nové hasičské zbrojnice v Temenici, na niž 
je vyčleněno 8,2 milionu, či projekt revitalizace Ji-
ráskových sadů a přilehlého okolí, který je dotován 
z Regionálního operačního programu Střední Mora-
va. V jeho rámci se loni kompletně vyměnily inženýr-
ské sítě v ulicích Terezínské, Kozinově a v části ulice 
Puškinovy. „V roce 2015 počítáme s dokončením to-
hoto projektu, který zahrnuje rekonstrukci povrchů 
zmíněných ulic. Současně bude provedeno jejich od-
vodnění, vybuduje se nové veřejné osvětlení a osadí 
podzemní kontejnery na směsný i separovaný komu-
nální odpad,“ popsal starosta. Revitalizace samotné-
ho parku bude podle něj zahrnovat vybudování sítě 
cest, obnovu veřejného osvětlení, výměnu mobiliáře 
a zprovoznění kašny zrekonstruované v loňském 

roce. Kompletní revitalizací projde rovněž zeleň. Le-
tošní náklady na celou akci by neměly přesáhnout 
osmnáct a půl milionu.

V návaznosti na rekonstrukci kanalizace v rám-
ci druhé fáze projektu Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy se letos dočkají nových povrchů 
ulice Pod Senovou, Sokolská, Západní a Vančurova. 
Město nechá rovněž zpracovat projektovou dokumen-
taci rekonstrukce povrchů a nových parkovacích míst 
v lokalitě Javoříčko, kde se počítá se zahájením rekon-
strukce povrchů některých komunikací. Celkem si 
tento záměr vyžádá více než devět a půl milionu korun. 
A dokončit by se měla i nová komunikace v Evaldově 
ulici, na jejíž rekonstrukci, včetně veřejného osvět-
lení, chodníků, přeložky vysokého a nízkého napětí 
a výsadby zeleně, je v rozpočtu vyčleněno 13,2 mi- 
lionu korun. 

Jedenáct milionů v rozpočtu pomůže vyřešit vzlí-
nání vlhkosti v budově školy v ulici 8. května, vybu-
dování nového hřiště a zlepšení akustiky v tělocvičně, 
jež nevyhovuje hygienickým normám. Rovných deset 
milionů je vyčleněno na rekonstrukci v městské úřa-
dovně v Jesenické ulici - opravou projdou kanaliza-
ce a zpevněné plochy ve dvoře úřadovny, vymění se 
okna, svislé rozvody vody v chodbách, vyřeší se odvě-
trání čekacích prostorů, opraví se chodby a schodiště 
a pořídí nový mobiliář. 

Po sedmi milionech je pak v rozpočtu vyčleněno na 
realizaci šesté etapy regenerace sídliště při Prievidzské 
ulici, na kterou se město pokusí získat dotační peníze, 
a na rekonstrukci hřiště u školy v ulici Dr. E. Beneše, 
kde je potřeba mimo jiné přeložit vedení vysokého 
a nízkého napětí.

Oprav za šest milionů korun by se letos měla dočkat 
i historická budova radnice, investiční akce zahrnuje 
opravu venkovního vstupního schodiště, včetně kaš-
ny, sanaci suterénu proti zemní vlhkosti, vybudování 
kolárny a příručního archivu pro potřeby odborů ma-
jetkoprávního a finančního.

Blýskat na lepší časy se letos začíná Městské 
knihovně. Zastupitelé na ni v rozpočtu pamatovali 
pěti miliony, určenými na dopracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci objektu někdejší „Ma-
saryčky“ a zahájení zmíněné přestavby s rozložením 
realizace do tří let. Stejná částka jde na realizaci cyk-
lostezky mezi křižovatkami Temenické ulice s ulicí 
Zábřežskou po křižovatku s ulicí Šumavskou. Zde by 
po dohodě s krajem měla vzniknout okružní křižo-
vatka.

Vybudování chodníku v Bohdíkovské ulici v úseku 
od tamního Domu s pečovatelskou službou po hosti-
nec U Hniličků, včetně zpracování projektové doku-
mentace, odhaduje místní radnice na tři miliony. Na 
stejné peníze by mělo přijít i vybudování dešťové ka-
nalizace, veřejného osvětlení a přístupové komunika-
ce v lokalitě za Hniličkou, jež je určena pro bydlení. 

Se čtyřmi miliony musí město počítat v případě 
doplatku za realizace hřiště po vyhodnocení provozu 
u školy ve Sluneční ulici, a na instalaci záchytných sítí, 
zpevněné plochy pro herní prvky družiny a propojo-
vací komunikaci mezi ulicemi Sluneční a Školní. Škola 
ve Vrchlického ulici by měla za maximálně jeden mi-
lion opravit terasu hlavního vstupu a pořídit projekto-
vou dokumentaci na rekonstrukci venkovního hřiště. 
Další nemalé peníze pak jdou na zpracování nových 
projektů a na dokončení akcí z loňského roku. „Pokud 
se nám podaří získat další evropské či státní dotace, 
investiční rozpočet města se samozřejmě navýší,“ uza-
vřel starosta Brož. Zpracovala Z. Kvapilová

Dokončit by se letos mělo i několik investičních akcí 
zahájených v loňském roce. Mezi nimi například vý-
stavba nové hasičské zbrojnice v Temenici, na niž je 
vyčleněno 8,2 milionu.                                   Foto: -pk-

Přímé investice tvoří více než třicet 
procent celkových výdajů
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Kulturní servis

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

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

Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Středisko volného času Doris

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek a každý pátek od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
27.2. od 15 do 18 hod. v AD na „K“  Hadráčci - Sněhánci 
  Tvořivý ateliér pro všechny
28.2. od 10 do 18 hod. v „SEV“ Švagrov  Masopustní sobota  Inf. M. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, www.svagrov.cz
4.3. od 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Setkání s přáteli 
  Host večera - Jindřich Štreit, fotograf
7.3. od 9 do 14 hod. v keramické dílně  Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
13.3. od 15 do 19 hod. v keramické   Jarní výtvarná dílna pro děti i rodiče
dílně U Radnice ve 2. patře
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 
Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
 JINAK A SVOBODNĚJI! 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

26.2. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pletení z pediku
6.3. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
10.3. od 10 hod. v „K“  Zdravotní cvičení na židlích
12.3. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna  Pletení z papírových ruliček
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

13.3. v 18 hod. v kapli  Absolventský koncert žáků ze třídy 
klášterního kostela A. Mináře a J. Valentové 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

Pontis Šumperk
5.3. od 10.30 hod. v „KS“   Posezení k MDŽ 
  Vystoupení dětí z MŠ Šumperk
10.3. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
13.3. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek   Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu od   Cvičení s flexibary
8.30 hod.,každý čtvrtek od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod.   Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 hod. a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.  Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dag-
mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68

Centrum pro rodinu

SONS Šumperk

ZUŠ Šumperk

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou - „Seznamte se 
s pohádkovou postavou“ Pro rodiče na RD 
a jejich děti do 6 let, lektorka P. Čermáková, 
čtení, povídání a tvoření, 3.3. - Seznamte se 
s Medvídkem Pú, 10.3. - Seznamte s Ferdou 
Mravencem

Každou středu od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti  
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení 
Od 27.2. od 9 hod. ve „FS“  Duchovní postní obnova - „Žena v Bibli   
 jako inspirace a zdroj pro dnešní ženu“ 
 Pro maminky na RD a ty, kteří mají dopol. čas
Do 12.3. v Út od 11 do 12 hod.,  Výstava fotografií J. Veselé „Fotomžiky“ 
ve St od 15 do 18 hod. a ve Čt a I. Benešové „Doteky přírody“
od 11 do 13 hod. v „Č“
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.
cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevře-
na pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 
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Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

VtGOLåWď����NYďWQD���-HUHPHQNRYD����äXPSHUN��
ZZZ�DJURKROGLQJ�F]

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 27.2. 2015 do 12.3. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Vepřová krkovice s kostí ...................................................................... 82,- Kč/1 kg
Vepřová kotleta s kostí ...................................................................... 89,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb křupák 750 g ...............................................................................................................19,90 Kč 
Raženka 50 g ............................................................................................................................. 1,50 Kč 
Raženka pikant 50 g ............................................................................................................... 1,50 Kč
Raženka maková 50 g ............................................................................................................ 1,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Kobliha mini likérová 30 g .................................................................................................... 2,90 Kč
Koláč hlučínský 80 g ............................................................................................................... 7,90 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Uzená křížová kost špička ............................................................................................92,-Kč/1 kg
Párky svačinkové  ...........................................................................................................44,- Kč/1 kg

!!!!!!!!
 

 
a  

 

15. prosince 2014 byl zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2015/2016 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku 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 ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 
2015/2016    

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

NEBOJTE SE ZHUBNOUT 
JEDNOU PRO VŽDY

KOMERČNÍ 
PROSTORY 

K PRONÁJMU
o velikosti 78,24 m2

v centru města
Pronájem možný 

od 1.4. 2015
Volejte 732 167 494
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

Ř E D I T E L  a. s. 
Uzávěrka přihlášek do 12.03.2015 do 11.00 hod.

podrobné informace k účasti ve výběrovém řízení: www.pms-spk.cz

představenstvo společnosti Podniky města Šumperka 
a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

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

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

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

Více informací na
www.optomedic.cz

 Nyní NOVĚ i na 
HLAVNÍ TŘÍDĚ

 Kupte si multifokální brýle
- jedny brýle na všechno - 

(dálka - práce - blízko)
 a druhý multifokál dostanete 

ZDARMA!
Možno kombinovat 

čiré-sluneční-samozabarvovací

Více informací v optice

Jedinečně 
úspěšná

AKCE 1+1 
JE ZPĚT

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Šumperk, Zahradní    690.000 Kč  

Šumperk, J. z Poděbrad   730.000 Kč Šumperk, Prievidzská   740.000 Kč  

Šumperk, Čajkovského   990.000 Kč  Šumperk, Bludovská   1.100.000 Kč  Šumperk, Lidická     730.000 Kč 

Šumperk, Jeremenkova   1.850.000 KčŠumperk, Zahradní     790.000 Kč   
t�CZU���LL�
t�07����QBUSP���N�
t�[BTLMFOÈ�MPEäJF�QMBTU��PLOB
t�QǾWPEOÓ�TUBW�OÓ[LÏ�OÈLMBEZ

t�CZU�����
t�07���N�����QBUSP�MPEäJF
t�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF�LPNPSB�W�NF[JQBUǲF
t�OPWÈ�LVDI��MJOLB�QMBTU��PLOB

t�CZU����
t�[BTLMFOÈ�MPEäJF���QBUSP���N�
t�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF�ÝBUOB
t�%#�QǲFWPE�EP�07�CF[�EPQMBULV

t�CZU���LL
t�07���/1���N��MPEäJF
t�OPWÈ�FMFLUǲJOB�QMPWPVDÓ�QPEMBIZ
t�QMBTU��PLOB�OÓ[LÏ�OÈLMBEZ

t�CZU������
t�07���QBUSP���N��CBMLPO
t�QMBTU�PLOB�QǾWPEOÓ�TUBW
t�JIOFE�WPMOâ�OÓ[LÏ�OÈLMBEZ

t�CZU�����
t�DJIMPWâ�07���N�����QBUSP
t�LPNQM��SFLPOTUSVLDF�[BISBEB�V�EPNV
t�WMBTU��LPUFM�B�LSC��LBNOB

t�CZU�����
t����QBUSP�MPEäJF�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF
t�JIOFE�WPMOâ�OÓ[LÏ�OÈLMBEZ�ÝBUOB
t�%#�T�NPäOPTUÓ�QǲFWPEV�EP�07

t�CZU�����%#�VM��1PE�4FOPWPV
t����N�����QBUSP���
t�MPEäJF
t�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF

t�CZU�����%#�VM��1PE�4FOPWPV
t����N�����QBUSP���
t�MPEäJF
t�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Komenského  720 000 Kč    

Šumperk, Gagarinova   880.000 Kč

Rapotín    550 Kč/m2

Šumperk, Temenice   900 Kč/m2  

t�CZU����
t�DJIMPWâ��7���N�����QBUSP
t�LPNQMFUOÓ�SFLPOTUSVLDF�CZUV
t�OÓ[LÏ�OÈLMBEZ�TQPM��UFSBTB

t�CZU������
t�07���N�����/1�MPEäJF
t�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF�ÝBUOB
t�WMBTUOÓ�UPQFOÓ�JIOFE�WPMOâ

t�TUBWFCOÓ�QBSDFMZ�PE����������N�
t�WFÝLFSÏ�*4�OB�ISBOJDJ�QP[FNLV
t�OFEBMFLP�WFÝLFSÈ�PCǏBOT��WZCBWFOPTU

t�OPWÏ�TUBW��QBSDFMZ
t�WFÝLFSÏ�*4�OB�ISBOJDJ�QP[FNLV
t�WâNǔSZ����N�����N��B������N�

Sobotín  1.300.000 Kč

Šumperk   1.200 Kč/m2

t��SPE��EǾN����
t��EWPVHFOFSBǏOÓ�����B����
t��$1����N��HBSÈä
t��OPWÈ�TUǲFDIB�QMBTU�PLOB

t�TUBWFCOÓ�QBSDFMB�W�BUSBLUJWOÓ�MPLBMJUǔ�
���1BOPSBNB
t�TÓUǔ�EPLPOǏFOZ�B�[LPMBVEPWÈOZ
t�DFMLPWÈ�WâNǔSB����N�

Šumperk, Finská    660.000 Kč  
t�CZU������
t�%#�T�QǲFWPEFN�EP�07�CF[�EPQMBULV
t���N�����QBUSP�ǏÈTU��SFLPOTUSVLDF
t�OÓ[LÏ�OÈLMBEZ�JIOFE�WPMOâ

FORTEX REALIT Y Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

t�QSBDVKFNF�QSP�7ÈT���EOÓ�W�UâEOV�� � � t�QPTLZUVKFNF�WFÝLFSâ�QSÈWOÓ�TFSWJT
t�[BKJTUÓNF�[OBMFDLÏ�QPTVELZ�EBǪPWÈ�QǲJ[OÈOÓ�� � t�QPNǾäF�T�FYFLVDFNJ�EǔEJD��ǲÓ[FOÓN

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350  Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

QPV[F�QPTMFEOÓ�WPMOâ�EǾN�L�OBTUǔIPWÈOÓ�JIOFE
��LL�T�HBSÈäÓ�ÝBUOPV�EWǔNB�MPEäJFNJ�B�UFSBTPV�[BISÈELB
�

ESVäTUFWOÓ�CZUZ�QSP�TFOJPSZ����LL���LL
CF[CBSJÏSPWÏ�T�CBMLPOZ�OFCP�UFSBTBNJ�
NPäOPTU�WZVäJUÓ�TMVäFC�	EPWP[�PCǔEǾ�QSBOÓ�BQPE�

WâUBI�TQPMFǏFOTLÈ�NÓTUOPTU�[BISBEB�
QPTMFEOÓ�WPMOâ�CZU���LL�L�EJTQP[JDJ
[LPMBVEPWÈOP�QǲJQSBWFOP�L�OBTUǔIPWÈOÓ

t�CZU����
t�07����QBUSP���N��MPEäJF
t�OFQSǾDIP[Ó�QPLPKF�ÝBUOB
t�JIOFE�WPMOâ�PSJFOUBDF�OB�+;

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

POTŘEBUJETE TAKÉ 
PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 

Garantujeme Vám, 
že čas, který  

investujete do první 
schůzky s námi, se Vám 

MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ!

!

!

POSLEDNÍ 
VOLNÝ BYT

VÝHODNÁ INVESTICE PRO RODINU

POSLEDNÍ VOLNÝ DŮM

MOŽNÁ KOUPĚ I NA SPLÁTKY

 DOKONČENO!
XXX�TFOJPSTLFBQBSUNBOZ�D[



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Nové bydlení pro seniory 
v Novém Malíně

F o r t e x r e a l i t y
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba pí. Kupcová 
tel. 602 531 103, 583 310 350

VZOROVÝ BYT
Prohlídku lze dohodnout 
na telefonních číslech 
602 531 103 nebo 583 310 350

Řada starších lidí upřednostňuje kvalitní po-
hodlné bydlení, které jim umožní klidné prostředí 
vlastního bytu s možností zakoupení sociálních 
a zdravotních služeb v případě potřeby seniora. 
Nově postavené seniorské apartmány v Novém 
Malíně, které v uplynulých měsících realizovala 
společnost FORTEX-AGS, tyto požadavky splňují. 
Stavba je umístěna v klidné části obce s dobrou 
dopravní dostupností do Šumperka a v blízkosti 
úřadů a obchodů.

Jedná se o bytový dům s osmi bytovými jed-
notkami 1+kk a 2+kk, který byl už od samého 
začátku projektován tak, aby odpovídal specific-
kým požadavkům osob středního a seniorského 
věku. Všechny prostory domu jsou bezbariéro-
vé, v domě je umístěna také výtahová plošina 
umožňující bezproblémový přístup do druhého 
podlaží. K vzájemnému setkávání a společným 
aktivitám je určena společenská místnost a za-

vodní byt sám o sobě byl vybavený pouze vanou, 
což nám způsobovalo značné obtíže. Vzhledem 
k věku také potřebujeme občasnou výpomoc 
s nákupy, úklidem, doprovodem k lékaři apod. 
a děti bydlely daleko.  Nový byt nám poskytuje 
veškerý komfort, je kompletně bezbariérový, 
k dispozici máme navíc velkou terasu. Už se tě-
šíme na jaro a na posezení na zahrádce. Důleži-
té je pro nás i vědomí, že v případě potřeby mů-
žeme využívat i například dovážku obědů  nebo 
praní prádla.

hrada. Pro případné služby je objekt vybaven 
recepcí a zázemím pro obsluhu.

Každý byt je vybaven prostornou koupelnou 
se sprchovým koutem, obytným prostorem s ku-
chyňskou linkou, byty 2+kk navíc samostatnou 
ložnicí. Uživatelé bytů ve druhém podlaží mají 
k dispozici velké balkony, v prvním podlaží po-
tom stejně rozsáhlé terasy. Všechny byty mají 
zajištěný kvalitní příjem digitálního televizního 
a satelitního signálu. 

V případě potřeby lze využívat služby jako je 
dovoz stravy, praní prádla, doprovod k lékaři, 
pomoc při úklidu či osobní hygieně.

Zájem o tyto byty je velký, téměř všechny byto-
vé jednotky jsou již obsazeny.

Senioři zaplatí pouze 30% ceny bytu, dále pla-
tí měsíční nájem na pokrytí provozních nákla-
dů a ceny bytu. Provoz domu, pojištění, opravy 
a údržbu, dodávky energií a vody zajišťuje druž-
stvo. Senioři se nemusí o nic starat. Družstevní 
forma je vhodnou investicí pro celou rodinu, se-
nior platí v nájmu cenu vlastního bytu, takže vlo-
žené prostředky jsou investovány a po splacení 
lze byt převést do osobního vlastnictví.

Prvními obyvateli jsou manželé z Olomouce, 
kteří vyměnili bydlení v bytovém domě v ruš-
ném centru města za dvoupokojový byt v tomto 
novém projektu. Hlavním důvodem bylo, že pů-

www.seniorskeapartmany.cz
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097 
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

Akce potrvá od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015.

Sleva 15 %
  na potisk triÍek

inzerce 10 x 6 cm trička barevné varianty.indd   2 22. 1. 2015   8:44:39

.....děkujeme že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE A JEDINÉ 
ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

Nové řady laku se 
speciální perletí na 
kuchyňská dvířka...
využijte AKCI nejlepší 
ceny nábytku v historii 
naší společnosti

Zdarma návrhy ve 3D
do 31.3.2015 ke všem 
kuchyním pojezdy a panty 
BLUM zdarma

až 25 let záruka
WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ
 www.oknostyl.cz

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc : Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel:775 575 820, tel. 777575870 mail info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

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

Nová pobočka Praha, Bubenské nábřeži, Praha 8, tel. 777575870
Nova pobočka Praha 1 Kozí 3, tel. 777575870

SLEVA 
až

69%

t�QSÈWP�PCǏBOTLÏ�SPEJOOÏ�B�QSBDPWOÓ
t�PCDIPEOÓ�QSÈWP�LPOLVSTZ�B�MJLWJEBDF

t�DFOOÏ�QBQÓSZ�B�QSÈWP�TNǔOFǏOÏ
t�QSÈWP�WFǲFKOâDI�[BLÈ[FL
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KDO JE BŮH?
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

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

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












