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Vodné a stočné 
se od ledna 
zvýší

Tříkrálová sbírka 
startuje na Šumpersku 
2. ledna3, 4 5, 6 7

Chceme, aby firma 
fungovala jako celek, 
říká Pavel Holubář 10

Město nabízí stavební 
pozemek 
v Krameriově ulici

V  pondělí 1. ledna 2018 se mohou 
příznivci turistiky ze Šumperka a okolí 
již podvaačtyřicáté účastnit novoroč-
ního výstupu na Háj. Pořadatelé čekají 
všechny účastníky výstupu za každého 
počasí v  době od devíti do patnácti 
hodin. Ti mohou kromě účastnického 
listu a  příležitostného razítka získat 
rovněž Novoroční čtyřlístek.           -red-
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Novoroční výstup na Háj 
proběhne podvaačtyřicáté

V Jílkově galerii vystaví malby 
Michal Navrátil

Kouzlo fotografie ukážou 
v Galerii mladých

Svět Luboše „Dědka“ Hlavsy 
představí výstava

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v prvním měsíci nového roku

Novoroční výstup na Háj proběhne 
za každého počasí.              Foto: -pk-

Bez názvu, 2015, akryl, sololit, 
65 × 118 cm

Výstava představí fotografie růz-
ného žánru.                Foto: J. Pavlíček

Lubomír Hlavsa – hudebník, ilustrá-
tor, výtvarník, scenárista, kameraman 
a režisér. Už před revolucí působil jako 
výtvarník-ilustrátor. V letech 1987–1992 
kreslil komiksy pro časopisy ABC, 
Stezka, Čtyřlístek, Ilustrované sešity, 
Stopa, Aréna, Kometa a  slovenské  
Slniečko. V  roce 1992 založil vlastní 
produkční televizní společnost a v roce 
1997 začala jeho spolupráce s  Čes-
kou televizí, jež trvá dodnes. Jako 

režisér a scenárista pro ni vytvořil více 
než stovku dokumentárních pořadů 
a filmů. Od roku 2010 se pak začal vě-
novat především historickým tématům 
a polohrané dokumentární tvorbě. 

Diváci mohli vidět polohrané do-
kumenty Hrabě Zinzendorf – síla 
přesvědčení (2010), Pod ochranou Že-
rotínů (2013), David Zeisberger – apo-
štol indiánů (2014) a  Jan Hus – cesta 
bez návratu (2015). V  současnosti 
dokončuje své první celovečerní do-
kumentární drama Poslední útěk Jero-
nýma Pražského s Ondřejem Vetchým 
a Jitkou Čvančarovou v hlavních rolích. 

Luboš Hlavsa má zároveň potřebu se 
vyjadřovat k obyčejným věcem, jež nás 
potkávají v  běžném životě. Tak vznikl 
i  jeho YouTube kanál „Dědek a  jeho 
kreslený svět“, který pravidelně publi-
kuje na internetu. Jednotlivé díly do-
plňuje velmi podvedenými výstižnými 
ilustracemi. 

Městská knihovna se snaží představit 
celou jeho tvorbu, takže na výstavě bu-
dou k  vidění komiksy, ilustrace, kres-
lené vtipy, ale i  fotografie z  natáčení. 
Na osobní setkání s  autorem se mo-
hou zájemci těšit ve čtvrtek 1. března 
v 17 hodin.                                             -kš-

není veřejnosti příliš známá. Vystavené 
fotografie jsou různého žánru – por-
tréty, situační snímky, dětské motivy, 
fotografie z  výstavby města, záběry 
s humorným podtextem a také snímky 
z přírody zachycující i kouzlo zimního 
období. Výstava bude v Galerii mladých 
místního muzea zahájena ve čtvrtek 
4.  ledna a  potrvá do 25. února. -eš-

Josef Pavlíček byl veřejnosti dobře 
znám především jako fotograf, protože 
se s ním setkávala při mnoha společen-
ských událostech ve městě a vídala ho 
často v různých denních hodinách „lo-
vit“ to nejlepší osvětlení atraktivních 
či malebných míst Šumperka – města, 
jež se mu stalo domovem a  které mi-
loval. Výstava není zaměřena na jeho 
snímky šumperské architektury, ale po-
odhalí návštěvníkům spíše průřez jeho 
celoživotní tvorbou, jež v  současnosti 

Luboš „Dědek“ Hlavsa... a jeho svět... 
je název výstavy, kterou chystají na 
začátek roku šumperské knihovnice. 
Zahájena bude ve čtvrtek 11. ledna 
a potrvá do 1. března, kdy v 17 hodin 
proběhne její dernisáž.

Na výstavě budou k vidění i kres-
lené vtipy.                  Autor: L. Hlavsa

V  současnosti dokončuje Luboš 
Hlavsa Poslední útěk Jeronýma 
Pražského.                  Foto: L. Pešková

Výstavu maleb Michala Navrátila 
(*1971) nazvanou „Vlastním tem-
pem“ chystá na leden Galerie Jiřího 
Jílka. Zahájena bude ve středu 3. ledna 
v 18 hodin a potrvá do 4. února.

Michal nespěchá, maluje vlastním 
tempem a  vystavuje málo. Do galerie 
vrací se bezmála po dvanácti letech. 
Obrazy rodí se mu zvolna, zrají v pro-
cesu malby a  náznak má přednost 
před dopovězením. Tušíme přítom-
nost tichých věcí domova a prvků živé 
přírody, uložených do vlastního časo-
prostoru obrazu s převahou lomených 
barev. Zšeřelé ticho je jednou z  pod-
stat Michalovy malby, která je sama už 
i obsahem výpovědi. Tíhnutí k dálno-
východním naukám vede ho k  hlub-
šímu ponoření a i váhavost v procesu 
malby je v  narůstajícím spěchu  
a  chaosu doby chvályhodná. Jejímu 

zrání zjevně prospívá. Jste zváni... Více 
na stránkách www.galerie-sumperk.cz

M. Koval

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Předvánoční čas prožili obyvatelé 
Šumperka již podevatenácté s  cyklem 
adventních koncertů. Vybrané peníze 
přitom pomohou stejně jako v  minu-
lých letech místním neziskovým orga-
nizacím.

Adventní koncertování v  šumper-
ských kostelech letos nabídli hudbymi-
lovné veřejnosti domácí sbor Motýli, 
písničkář a muzikant Petr Lutka a jeho 
žena Markéta Procházková - Lutková, 
soubor Avonotaj se svými hosty a zpě-
váčci Šumperského dětského sboru, 
kteří již tradičně vystoupili na  náměs-
tí u  radnice. Peníze vhozené do  zlaté 
adventní ryby podpoří speciální školu 
Pomněnka, oblastní odbočku Sjedno-
cené organizace nevidomých a  slabo-
zrakých, Komunitní centrum Armády 
spásy a místní Dětské centrum Ostrů-
vek. V době uzávěrky tohoto čísla ještě 
nebyla známa konkrétní částka, během 
předchozích ročníků se přitom celkem 
vybraly 666 862 koruny. -red-

Petr Maria Lutka je folkový písničkář a muzikant, který se v posledních letech zabývá především duchovní hudbou. Šum-
perským posluchačům nabídl spolu se svou ženou Markétou adventní koncert v neděli 10. prosince.  Foto: P. Kvapil

Peníze vybrané během koncertů do zlaté adventní ryby pomáhají místním nezis-
kovým organizacím.                                                                                             Foto: -pk-

Vánoční atmosféru umocnily adventní koncerty

Michal Švec (vlevo) získal Řád fin-
ského lva.    Strana 2, 4

Šumperská firma SHM bodovala 
v soutěži Česká hlava.    Strana 3

Druhý lednový víkend se nese ve zna-
mení volby prezidenta.   Strana 7

Krásné vánoční svátky a v roce 2018 samé dobré zprávy přeje 
všem svým čtenářům redakce Šumperského zpravodaje
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Vážení a milí přátelé!
První adventní koncert v klášterním kostele již před nějakou 

dobou předznamenal příchod Vánoc. Svátku, který máme všich-
ni rádi a také všichni víme, proč se slaví. Na rozdíl od mnohých 
jiných svátků, kdy si vychutnáváme především volný den, mnoh-
dy ale neznáme historické souvislosti. Myslím, že příchod Vánoc 
zaznamenáváme dlouho dopředu také proto, že se především 
velké obchody předhánějí v tom, kdo bude mít vánoční výzdobu 
dříve a kdo tedy dříve nastartuje v obyvatelstvu nákupní horečku. 

Ale hlavně proto, že už se všichni na Vánoce těšíme. Víme, že 
Vánoce nejsou hlavně o dárcích, i když všichni, a hlavně děti, ně-
jaké rádi pod stromečkem najdeme. Také si vždy připomínáme, 
že Vánoce nejsou především o dobrém jídle a pití, a dáváme si 
dobrá předsevzetí o umírněném stravování, abychom je nakonec 
zase porušili. A pak se ujišťujeme, že to už bylo naposledy.  Ale 
hlavní je, že všichni víme, že Vánoce jsou jedním ze dvou nejvý-
znamnějších svátků naší části světa. A že doba adventní vánoč-
ním svátkům předchází a slouží především k přípravě na ně. 

Letos je tato doba v Šumperku přímo nabita kulturními pří-
ležitostmi, které jsou zaměřeny na to, abychom si příchod Vánoc skutečně připomněli. Tak si je všichni 
společně užívejme do poslední chvíle. Využijme je jako možnost setkat se s přáteli. Využijme všechny lidské 
možnosti, které nám tato doba dává. Být si blíž než jindy. Pomoci potřebným. Navštívit osamělé. Projevit 
solidaritu a lásku k bližnímu tím nejlepším možným způsobem. To jsou totiž ty skutečné „evropské hodno-
ty“, o kterých v poslední době kolem sebe často slyšíme mluvit, ale málokdy je naplňujeme skutky.  Pevně 
věřím, že něco z toho pak v nás zůstane i pro dny všední a můžeme společně udělat svět lepším. 

 Krásné Vánoce vám všem!
 Z. Brož, starosta města

Významného ocenění se dostalo Michalu Švecovi 
ze Šumperka, který je předsedou Skandinávského 
domu v Praze. Ve středu 6. prosince převzal z rukou 
finské velvyslankyně v  ČR, J. E. Heleny Tuuri, Řád 
finského lva ve třídě rytíř. Prestižní státní vyzname-
nání mu bylo uděleno za výjimečné zásluhy o šíření 
povědomí o finské kultuře v České republice. 

Třiatřicetiletý Michal Švec vystudoval finštinu 
a  klasickou archeologii na  Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v  Praze, kde v  současnosti pokra-
čuje v  doktorském studiu literární komparatistiky. 
Od roku 2006 pracuje ve Skandinávském domě, se-
verském kulturním centru v  České republice, jehož 

je od  roku 2008 předsedou. Pod jeho vedením zor-
ganizoval Skandinávský dům několik set kulturních 
akcí, začal pořádat podzimní festival Dny Severu, 
koordinoval kampaň #ReadNordic nebo vybudoval 
unikátní knihovnu severských literatur. 

Michal Švec působí také jako překladatel z finštiny 
a odborně se věnuje finské literatuře a filmu. V roce 
2014 vyšla v jeho překladu kniha Strážkyně pramene 
od  Emmi Itäranty, o  rok později pak první dva díly 
trilogie Prokletí městečka Palokaski J. K. Johanssona. 
Třetí díl vyšel loni, stejně jako syrový text Dopis pro 
mou ženu finského spisovatele Penttiho Saarikoskiho. 

 Pokr. na str. 4

Michal Švec získal Řád finského lva

Zleva: Diplomatka Johanna Salovaara-Dean, předseda Skandinávského domu Michal Švec, velvyslankyně Fin-
ska v ČR J. E. Helena Tuuri, profesor Jan Čermák.  Foto: archiv

      Nominujte na Ceny 
města Šumperka 
za rok 2017

Město Šumperk vyhlašuje Ceny města Šumper-
ka za rok 2017. Od 1. října máte jedinečnou mož-
nost aktivně se zapojit a nominovat občany města 
Šumperka, šumperské organizace, firmy a  další 
na  toto významné ocenění. Zasláním nominace 
se automaticky zapojíte do slosování o vstupenky 
na slavnostní večer předávání Cen města.

Nominovat lze do  31. prosince prostřednictvím 
elektronického formuláře i  tištěného formuláře, 
který je k dispozici v Informačním centru Šumperk 
na Hlavní třídě. Slavnostní večer udílení Cen města 
se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 v šumperském 
divadle. Vstupenky na něj za sto korun budou k do-
stání během března v šumperském divadle. -red-

     V Šumperku opět zazní 
Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby

Šumperský vánoční sbor s orchestrem pod ve-
dením Víta Rozehnala se i letos podělí o tradiční 
součást Vánoc v našem městě i okolí. Opět zazní 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, a to v pon-
dělí 25. prosince v 16.30 hodin v klášterním kos-
tele Zvěstování Panny Marie.  -red-

     Tříkrálové posezení 
s Old Time Jazzbandem

Tříkrálové posezení s klasickým jazzem je ná-
zev pořadu, který chystá na  pátek 5. ledna Old 
Time Jazzband z Loučné nad Desnou listopadu 1 
od 17 do 20 hodin. Vstupné je sedmdesát korun. 
Místa si lze rezervovat v  recepci hotelu Grand, 
tel.č. 583 212 220. -red-

     Na webu je mapová 
aplikace zimní údržby, 
lze volat i na dispečerskou 
službu

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, 
v  níž lze nalézt nejen zobrazení pořadí úkli-
du jednotlivých komunikací ve  městě, ale také 
dobu, za kterou by měly být uklizené, najdou zá-
jemci na adrese www.sumperk.cz v sekci Občan, 
podsekcích Komunální služby a  Komunikace 
a  také na  stránkách Podniků města Šumperka 
www.pms-spk.cz v sekci mapy. Přímo z aplikace 
lze poslat e-mail s dotazem či připomínkou, jež 
se vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělo-
vat i nepřetržité čtyřiadvacetihodinové dispečer-
ské službě, která funguje ve dnech nepříznivého 
zimního počasí. Všechny podněty, jež budou 
na  telefonním čísle 604  920  123 nahlášeny, 
musí odpovědný pracovník zaznamenat do dis-
pečerské knihy s poznámkou o způsobu řešení.
 -zk-
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Provoz šumperského Městského úřadu bude těsně 
před Vánocemi a také den před silvestrovským víken-
dem omezený. Historická budova radnice na náměs-
tí Míru i úřadovny v ulicích Jesenické, Rooseveltově 
a Lautnerově se veřejnosti uzavřou v pátek 22. prosin-
ce o něco dříve, konkrétně o půl dvanácté dopolední. 
Opět se pak otevřou ve středu 27. prosince. 

V pátek 29. prosince se pak bude z provozních dů-
vodů úřadovat do 12 hodin. Transakce v pokladnách 
přitom bude možné provádět pouze do 11.30 hodin.

Běžný provoz úřadoven „odstartuje“ v úterý 2. led-
na. Výjimkou bude pouze pokladna v budově na ná-
městí Míru, jež se otevře až v deset hodin dopoledne. 
Pokladna v úřadovně v Jesenické ulici bude v provozu 
již od osmé ranní.  -red- 

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. (dále VHZ) v  součinnosti s  provozovatelem své 
vodovodní a kanalizační infrastruktury, Šumperskou 
provozní vodohospodářskou společností, a.s., ukonči-
la proces cenotvorby vodného a stočného na rok 2018 
s využitím finančních nástrojů podle závazné meto-
diky Státního fondu životního prostředí pro příjemce 
finanční podpory z  fondů EU. Informace o  mož-
nostech nahlášení stavu vodoměrů k  31. 12. 2017 
naleznete v  odkazu http://www.spvs.cz/aktuality 
/aktualni-informace/1534-odecty-vodomeru-
-k-31-12-2017.

Celkový roční objem finančních prostředků urče-
ných na  správu a  obnovu infrastruktury společnos-
ti VHZ bez dotací dosáhne v  příštím roce rekordní 
hodnoty více než 103 milionů korun, z toho nájemné 
z infrastruktury bude činit 97,3 mil. Kč. Společnost je 
v roce 2018 připravena investovat více než 96 milionů 
korun do  stavebních realizací obnovy a  rozvoje své 
infrastruktury. 

Představenstvo schválilo věcný plán oprav a investic 
do vodovodních a kanalizačních sítí, včetně technolo-
gií (http://www.vhz.cz/aktuality/vecny-plan-oprav-
-a-investic-pro-rok-2018.html). Tento plán obsahuje 
položkový výčet oprav v  úhrnné hodnotě více než  
55 milionů korun a investic v hodnotě více než 37 mi-
lionů korun. Další více než 4 miliony korun jsou ur-
čeny na projektovou přípravu budoucích akcí. Tento 
plán byl sestaven v koordinaci s městy a obcemi - naši-
mi akcionáři a v součinnosti s provozovatelem našeho 
majetku, společností ŠPVS, a.s.  Pokr. na str. 4

Šumperská firma SHM uspěla v  soutěži Česká hlava, získala cenu ministerstva průmyslu a obchodu Indus-
trie, jež oceňuje technologickou nebo výrobkovou inovaci. Ocenění převzal 3. prosince na pražské Vysoké škole 
ekonomické spolumajitel firmy Pavel Holubář (uprostřed). Na snímku (zleva) spolu s dalšími laureáty Vítem 
Saidlem, Karlem Škubníkem, Petrem Soomerem a Jiřím Damborským.
Česká hlava, která je vyhlašovatelem nejprestižnějšího českého ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáh-
nout, vznikla před šestnácti lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Antonínem Holým s jedi-
ným cílem - vytvořit projekt pro vědce a techniky, jenž by jim pomohl získat popularitu a prestiž, která je v tak 
hojné míře věnována třeba sportovcům či umělcům. Nejde jen o nejvyšší vědecké ocenění, ale o řadu vzájemně 
provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc 
při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmí-
nek, které tuto synergii umožní a podpoří.  Foto: P. Marek

Vodné a stočné 
se od ledna zvýší

Úspěšný motocyklový závodník Jaroslav Coufal, jenž slaví se svým týmem Enduro team Coufal v letošním roce 
dvacet let od založení, má na svém kontě řadu významných ocenění. V letošním roce vybojoval titul mistra re-
publiky tř. 80 OPEN v kategorii cross country a je rovněž vicemistrem republiky tř. 80 OPEN v kategorii enduro. 
Společně s týmovými kolegy pak získali bronz na Mistrovství ČR Enduro Open družstev 2017. Samotný Jaroslav 
Coufal přitom během letošní sezony přivezl do Šumperka čtyřiadvacet pohárů (na fotografii). Pod jeho vedením 
jich pak tým v sezoně 2017 vybojoval celkem třiačtyřicet.  Foto: O. Hajduková

Informace z prosincového jednání zastupitelstva 
města přineseme v prvním lednovém vydání 

Šumperského zpravodaje.

Provoz Městského úřadu Šumperk během svátků
 pátek  22. 12.  8.00-11.30 hod.  
 středa  27. 12.  8.00-17.00 hod. 
 čtvrtek  28. 12.  8.00-15.00 hod.  
 pátek  29. 12.  8.00-12.00 hod. 

(pokladní operace, včetně Czech Pointu, 
do 11.30 hod.) 

 úterý  2. 1.  8.00-15.00 hod. 
(pokladna nám. Míru od 10.00 hod., pokladna 

Jesenická od 8.00 hod.)

Městské úřadovny mezi 
svátky omezí provoz
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   Pokr. ze str.3
Zodpovědné finanční hospodaření 

a úspory, kterých dosahujeme dlouho-
době ve výběrových řízeních na doda-
vatele staveb, umožní naší společnosti 
i  při takto ambiciózním plánu oprav 
a  investic na  příští rok nadále bez-
problémově splácet vysoký úvěrový 
závazek z minulosti. V současné době 
připravujeme střednědobý plán oprav 
a investic, který bude zveřejněn během 
1. čtvrtletí příštího roku.

Hodnota nájemného na  rok 2018 
byla meziročně navýšena pouze o pre-
dikovaný nárůst indexu spotřebitel-
ských cen, podobně provozní náklady 
provozovatele, které jsou přísně regu-
lovány finančními nástroji a finančním 
modelem OPŽP. Hlavními důvody me-
ziročního cenového nárůstu je částeč-
ně dopad skokového navýšení ročního 
nájemného o 32% na 95 mil. Kč pro rok 
2017 a dále zvýšení míry inflace oproti 
minulým obdobím.

Do  navýšení cen vodného a  stoč-
ného se tak nadále promítá nutnost 
tvorby finančních zdrojů na  obnovu 
a  rozvoj vodárenské infrastruktury 
a  také nutnost plnit finanční kritéria 
v souvislosti s čerpáním dotace z fondů 
EU na velký vodohospodářský projekt 
„Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy - II. fáze“.

Nává cena vodného stoupne na   
44,92 Kč/m3, včetně DPH, stočného pak 
na 43,66 Kč/m3, včetně DPH. Celková 

výše cen vodného a  stočného v  roce 
2018 tak bude činit celkem 88,58 Kč/m3, 
včetně DPH, což znamená navýšení 
o 4,95 Kč/m3, včetně DPH. Na její výši 
má přitom vliv nájemné (pachtovné), 
provozní náklady provozovatele, infla-
ce a vyúčtování minulého období. 

Nájemné (pachtovné) je do  roku 
2020 závazně stanoveno, provozní 
náklady provozovatele jsou u  kanali-
zační složky dány výsledkem soutěže 
(koncese) z  roku 2015, u  vodovodní 
složky jsou pro období 2016-2020 
„zastropovány“ po  provedení jejich 
periodického přezkoumání SFŽP. Po-
mocí závazných pravidel cenotvorby 
pro příjemce dotací (finančních ná-
strojů a  finančního modelu OPŽP) 
jsou po  vyúčtování předchozího 
období po  jejich zadání do  systému 
finančních nástrojů, včetně inflace, 
automaticky spočítány ceny vodného 
a stočného pro příští období.

Při průměrné spotřebě domácností 
80 až 100 litrů vody denně na  obyva-
tele činí celkový cenový nárůst vodné-
ho a stočného částku do 15 Kč, včetně 
DPH, na obyvatele za měsíc. Cena vod-
ného a stočného na Šumpersku zůsta-
ne v roce 2018 stejně jako v minulých 
letech o více než 20 Kč/m3 pod úrovní 
sociálně únosné ceny v  Olomouckém 
kraji, která v našem regionu pro příští 
rok činí 118,75 Kč/m3, včetně DPH.

P. Suchomel, předseda představen-
stva VHZ Šumperk

Vodné a stočné se od ledna zvýší Michal Švec získal Řád finského lva
   Pokr. ze str. 2
Za tento překlad letos obdržel Prémii 

Tomáše Hrácha.
„Vyznamenání vnímám jako výraz-

né ocenění celé práce Skandinávského 
domu, neziskové organizace, jež u nás 
působí na poli severské kultury již dva-
náct let. Obzvláště díky obětavé práci 
a nadšení mnoha dobrovolníků se nám 
daří přibližovat české veřejnosti zejmé-
na kvalitní literaturu a kinematografii, 
která zrcadlí důležité a  inspirativní 
severské hodnoty, jakými jsou mimo 
jiné rovnoprávnost, úcta ke  každému 
jedinci, důraz na  vzdělání nebo péče 
o životní prostředí,“ řekl Michal Švec, 
jenž má stále trvalé bydliště v Šumper-
ku.

Řád finského lva je význačné finské 
státní vyznamenání, které se udělu-
je od  roku 1942 za  vojenské a  civilní 
zásluhy finským i  zahraničním obča-
nům. -zk-

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, hledá pro připravovaný 
ALMANACH „MASARYČKA“ dobové fotografie, 

které připomínají školní léta od září 1928 až do roku 2005 v bývalé 
Masarykově škole, II. ZDŠ a SOŠ Památkové péče. 

Prosíme o zapůjčení těchto fotografií. Na základě výběru budou některé 
z nich použity v připravovaném almanachu 

k 90. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PRVNÍ ČESKÉ ŠKOLY V ŠUMPERKU.  
S fotografiemi se můžete obracet na ředitelku knihovny Kamilu Šeligovou, 

tel.č. 727 964 582, seligova@knihovnaspk.cz do konce ledna 2018. 

Šumperané letos poprvé rozhodli 
o tom, na kterou investici půjde půl mi-
lionu korun. Tuto částku totiž zastupi-
telé poprvé vyčlenili v návrhu rozpočtu 
na  rok 2017 na  realizaci tzv. partici-
pativního rozpočtu, který dává lidem 
možnost přímo rozhodovat o  použití 
peněz na menší investiční akce ve měs-
tě a  s  jehož návrhem přišel zastupitel 
Martin Janíček.

„Participativní rozpočtování je po-
stup, kdy občané města mohou vstoupit 
do  rozpočtového procesu a  ovlivnit, 
na  jaký konkrétní projekt budou ve-
řejné finance vynaloženy. Protože se 
v  roce 2017 jednalo o  projekt pilotní, 
s  nímž nemělo město dosud žádnou 
zkušenost, byla vyčleněna, z  hlediska 
rozpočtu, menší částka, a to pět set ti-
síc korun,“ vysvětlil šumperský mís-
tostarosta Tomáš Spurný. Hlasováním 
v anketě vybrali letos na jaře obyvatelé 
města z  pěti návrhů pořízení nového 
mobiliáře pro městskou památkovou 
zónu a  přilehlé ulice v  jednotném vi-
zuálním stylu. Do  ankety se zapojilo 
téměř šest set lidí.

„V rámci výměny a doplnění mobi-
liáře na  Hlavní třídě byly objednány 
nové lavičky, odpadkové koše a stojany 

na kola od firmy mmcité, a.s., jež za své 
výrobky získala nejedno prestižní oce-
nění za design a kvalitu. Navíc jsou tyto 
výrobky velmi odolné vůči vandalizmu. 
Ve výběru sehrál roli i fakt, že již dříve 
byly na Hlavní třídě, v parcích a na dal-
ších místech ve  městě nainstalovány 
právě lavičky od  firmy mmcité. S  tím 
souvisí i naše snaha mobiliář v centru 
města sjednotit,“ zdůraznil Spurný. 

Vzápětí upřesnil, že po předchozím 
výběru typu, umístění a  přesné speci-
fikaci byl mobiliář zhotoven a  dodán 
až začátkem listopadu. Osazeny proto 
byly zatím jen nové odpadkové koše. 
Lavičky a stojany na kola byly uloženy 
v depozitáři Podniků města Šumperka, 
neboť tento mobiliář se každoročně 
na zimní měsíce z Hlavní třídy odváží, 
aby nebránil provádění zimní údržby. 
„Nebylo by smysluplné lavičky nain-
stalovat a  za  pár dnů je opět odvážet. 
Obyvatelé města se tak mohou těšit, 
že na  ně usednou příští rok na  jaře,“ 
podotkl Spurný a  dodal, že lze před-
pokládat, že v roce 2018 bude radnice  
pokračovat v  doplňování nového mo-
biliáře a ve středu města budou postup-
ně nahrazeny i  zbývající odpadkové 
koše, lavičky a stojany na kola. -zk-

V rámci participativního rozpočtu rozhodli 
letos občané o pořízení nového mobiliáře

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice 

strážníka Městské policie 
Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 21 let * způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 

ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán  

  Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis

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

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou jednoho roku s  možností prodloužení na  dobu neurčitou. 
Po přijetí do pracovního poměru 5. platová třída a po získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných 
předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění,  
7. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, dále nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, 
v platném znění. Nástup od 1. 3. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii 
Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do  31. 12. 2017. 
Informace k  pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583  388  108 nebo Martin Urbánek, zástupce 
ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.

Za  překlad knihy Dopis pro mou 
ženu finského spisovatele Penttiho 
Saarikoskiho obdržel Michal Švec le-
tos Prémii Tomáše Hrácha.
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Rozhovor

Chceme, aby firma fungovala jako celek, říká Pavel Holubář

SHM
Odpovědné podnikání nevnímá firma jen 
jako normu, ale v  širším pojetí jako obec-
ný model podnikání. Dlouhodobě buduje 
důvěryhodnou firmu, která vyznává prin-
cip společenského prospěchu. To představuje 
nejen charitativní činnost, na  kterou vyčleňují 
3 % provozního zisku, ale i  vytváření kulturního 
pracovního prostředí, budování férových vztahů 
s obchodními partnery a pozitivní soužití s regio-
nem. Motivují a inspirují zaměstnance k zapojení 
do dobrovolnictví a k vytváření aktivní občanské 

společnosti.

Když se řekne Šumperk a nanokompozitní PVD 
povlaky, nejen místním se vybaví jméno firmy 
SHM. Založili ji v  roce 1993 doslova „v  garáži“ 
Pavel Holubář a  Mojmír Jílek. Za  čtyřiadvacet let 
vytvořili společnost, která je dnes světovou špičkou 
v oboru přípravy PVD povlaků pro různé průmy-
slové aplikace a  jež využívá vlastní patentovanou 
technologii založenou na odpařování pomocí níz-
konapěťového oblouku a  magnetronovém napra-
šování. Tyto povlaky, jejichž tloušťka se pohybuje 
v  několika mikrometrech, významným způsobem 
zvyšují užitné vlastnosti průmyslových nástrojů, 
ať řezných, tvářecích či dalších, a mají velký dopad 
na produktivitu, ekologii a v dalších oblastech. 

Za svoji činnost nejen v oblasti podnikání získa-
la firma mnohá ocenění. Tím posledním je úspěch 
v soutěži Česká hlava, konkrétně cena ministerstva 
průmyslu a obchodu Industrie, jež oceňuje špičko-
vé české vědce za technologickou nebo výrobkovou 
inovaci. Ještě před tím obdržela firma SHM Cenu 
veřejnosti v  soutěži TOP Odpovědná firma 2017. 
Mezi dalšími nominovanými přitom byly takové 
společnosti, jako ASEKOL, GRUND, IBM Čes-
ká republika, KPMG Česká republika či Plzeňský 
Prazdroj. Redakce zpravodaje v této souvislosti po-
žádala Pavla Holubáře o rozhovor.

Předpokládám správně, že porotu České hlavy 
zaujala Vaše firma právě nanokompozitivními po-
vlaky? Jak vnímáte toto prestižní ocenění?

Nebyly to jen nanokompozitní povlaky, které jsou 
naší vlajkovou lodí, ale celý sobor povlaků, jež jsme 
vyvinuli a uplatnili na trhu v posledních letech. Oce-
nění je to pro celou firmu a představuje posílení naše-
ho sebevědomí a hrdosti na to, co jsme dokázali.

Letos na  podzim jste bodovali i  v  soutěži TOP 
Odpovědná firma. Můžete ji čtenářům přiblížit? 

Jde o  nezávislou cenu platformy Byznys pro spo-
lečnost, která vyzdvihuje nejzajímavější aktivity 
na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání 
a jež oceňuje malé i velké firmy, které se dlouhodobě 
a strategicky věnují rozvoji společnosti, mají profesi-
onální přístup, sledují dopady své činnosti a jsou ino-
vativními lídry v této oblasti. 

Co vás vedlo k tomu, že jste se do ní přihlásili?
Delší dobu jsme se žádných soutěží neúčastnili. Le-

tos jsme si ale řekli, že by bylo dobré tak trochu posílit 
značku. U našich zákazníků sice nepotřebujeme příliš 
zvyšovat prestiž, neboť jsme akceptováni jako špičko-
vá firma, ale ve velkých firmách občas rozhoduje o za-
kázkách někdo, kdo vůbec netuší, že SHM existuje. 

O platformě Byznys pro společnost vím dlouhodo-

bě, a protože jsme v oblasti odpovědného a udržitel-
ného podnikání aktivní, řekli jsme si, že to zkusíme. 
V  červenci jsme odeslali několikastránkovou vypl-
něnou přihlášku a  na  podzim obdrželi informaci, 
že jsme se dostali do  finále. Ve  veřejném hlasování, 
do něhož bylo nominováno šest firem, rozhodli o ví-
tězi čtenáři IHNED.cz. Říkal jsem si, že v konkurenci 
IBM, Plzeňského prazdroje a  dalších nemáme šan-
ci. Nevím, kolik jsme získali hlasů, ale vyhráli jsme. 
V kategoriích, jež oceňovala porota, jsme pak v TOP 
ODPOVĚDNÁ malá firma získali bronzovou medai-
li.

Jak vy sám vnímáte odpovědné podnikání?
Přiznám se, že nemám moc rád reporting, tedy 

každoroční psaní zpráv o  odpovědném podnikání. 
Neberu to jako část personalistiky, ale jako způsob 
podnikání, jako cestu, ne cíl. Pravdou je, že ve většině 
zúčastněných firem se touto oblastí zabývají speciální 
oddělení. Malé a  střední firmy ale rozhodně nejsou 
schopné dělat to stejné.

Dobré je, že ony velké propagují odpovědnost 
v podnikání a nastavují standardy pro ostatní společ-
nosti, jež se tomu musejí přizpůsobit.

Součástí hodnocení například bylo i to, jakým způ-
sobem se společnost na trhu umisťuje, jak poskytuje 
svým zákazníkům produkt v souladu s odpovědným 
podnikáním. My děláme povlaky pro průmyslové fir-
my, dodáváme tedy cizí nástroje s  naším povlakem. 
Jak na něm máme označit, že je odpovědný?

Zmínil jste zákazníky. Jak k nim přistupujete?
Preferujeme osobní jednání a pravidelné návštěvy 

u zákazníků. Všechny podmínky jsou tedy sjednávány 
osobně a s ohledem na firemní principy odpovědné-
ho podnikání. Partnerům i  zákazníkům firmu pre-
zentujeme, mluvíme o  tom, že podnikání chápeme 
nejen jako klasické tržní, ale že by z něj měli získávat 
všichni - dodavatelé, zákazníci, region… To je systém, 
který zde už dávno prosazoval Baťa a ve světě běžně 
funguje.

Ročně pak pořádáme kolem dvaceti až čtyři-
ceti školení typu DIALOG, což je odborné škole-
ní, včetně představení našeho modelu podnikání. 
Většina se uskuteční v  našich prostorách, takže je 
možné ukázat i  přístup k  pracovnímu prostředí 
a  zaměstnancům. Na  to máme jen výborné odezvy.  
Nabízíme rovněž zákaznické varianty PVD povlaků 
a  služeb a  zahájili jsme práci s  elektronickou apli-
kací Obchod. Ta umožňuje obchodníkům evidovat 
elektronicky zakázku přímo u zákazníka při odběru 
nástrojů. A nabízíme i nadstandardní služby naší fy-
zikální laboratoře pro různé rozbory nástrojů a povr-
chů zákazníků.

Jedním z hodnotících kritérií v soutěži byl i od-
povědný přístup k zaměstnancům. Jak o ně dbáte, 
nabízíte jim nějaké zaměstnanecké benefity?

Domnívám se, že společnost SHM je v regionu vní-
mána jako dobrý zaměstnavatel. Toto postavení si vy-
budovala díky nadprůměrné péči o své zaměstnance 
a  jejich rodiny, viditelným dopadem části firemních 
zisků do rozvoje a aktivit místní komunity. Po vzoru 
společnosti se zapojují i  zaměstnanci. Vnímáme, že 
náš dlouhodobý úspěch závisí na dobrém jménu spo-
lečnosti, dobře motivovaných, vyškolených a vzděla-
ných zaměstnancích.

Máme vytvořený poměrně sofistikovaný a  řekl 
bych opravdu hodně sociálně zaměřený motivační 

program. Mzdy jsou na  velmi dobré úrovni. Každé 
dva roky si necháváme dělat mzdový audit.

Máme také široký motivační program, který kromě 
pohyblivých složek mzdy představuje podporu růz-
ných aktivit. Pořádáme pravidelně kurzy první pomo-
ci, motivujeme zaměstnance k dobrovolným odběrům 
krve, zahájili jsme relaxační kurzy na  pracovišti za-
měřené na pohybové ústrojí a zaměstnanci mají nad-
standardní nárok na  pracovní oblečení a  pomůcky.  
Ten program je poměrně obsáhlý. Snažíme se, aby 
naši zaměstnanci navštěvovali různé kulturní či spor-
tovní akce, takže jim poskytujeme finanční podporu 
na  vstupenky. Před třemi lety jsme pořídili zaměst-
naneckou chatu Zahálka pro pobyt a relaxaci. Navíc 
mají zaměstnanci možnost vymyslet si téměř jakou-
koliv aktivitu, a  pokud se do  ní zapojí více lidí, tak 
ji podpoříme. A pokud se dostanou do tíživé situace, 
jsme připraveni pomoci, například bezúročnou půjč-
kou. Je tedy pro nás důležité, aby se zaměstnanci cítili 
komfortně a mohli sladit svůj pracovní a osobní život. 

Samostatnou kapitolou je samozřejmě vzdě-
lávání. Realizujeme řadu vzdělávacích progra-
mů, jazykové kurzy a  také pololetní mítinky, 
jež zahrnují kromě technického školení i  se-
známení zaměstnanců s  plány do  budoucna. 

Myslíte si, že letošní úspěch v  soutěži značku 
SHM posílí?

Doufám, že ano. Na webové stránky jsme dali malý 
odkaz a určitě toho využijeme při kontaktech s našimi 
zákazníky při osobním setkání. Dnes už to opravdu 
funguje tak, že kultivace podnikatelského prostředí je 
brána ve velké míře pozitivně.

Například v Polsku, kde jsme na trhu poměrně dost 
úspěšní, fungují průmyslové firmy velmi dobře a ta-
kovéto signály berou pozitivně. Určitě to posílí pozici 
SHM v obecném povědomí.

V  minulosti jste prohlásil, že slušnost v  podni-
katelské činnosti musí být součástí kultury a nesmí 
být chápána jako slabost. Platí to stále?

Když jsme začínali, tak jsme si říkali, že je za námi 
„doba temna“ a  nyní máme možnost dělat něco 
v nové společnosti, proto jsme to chtěli dělat slušně. 
Kladli jsme a dodnes klademe důraz na kvalitní pre-
zentaci vůči zákazníkům, dělali jsme osvětu naší tech-
nologie, protože to v Česku byla velká neznámá, takže 
i to bylo součástí společensky odpovědného chování. 

 Pokr. na str. 6

Česká hlava je nejprestižnější české ocenění za vědu 
a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáh-
nout.  Foto: P. Marek
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Rozhovor

Chceme, aby firma fungovala jako celek, říká Pavel Holubář
   Pokr. ze str. 5
Neznamená to ale, že když jsem slušný, musím při-

stoupit na všechny podmínky partnerů. Musí zde být 
vždycky nějaká vyváženost.

Už od počátku jsme nastolili určité etické zásady, 
jak ve  vztahu k  zaměstnancům, tak k  zákazníkům 
a k okolí. Myslím si, že v podnikání by neměly scházet 
etika i odpovědnost vůči společnosti. A domnívám se, 
že dnes nás hodně firem v tomto přístupu kopíruje.

Myslíte si, že veřejnost tuto slušnost oceňuje?
Na to nedokážu obecně odpovědět, protože pro mě 

veřejnost jsou lidé, které znám. Většina z  nich naše 
aktivity chválí, ale mnozí u nás nebyli, takže oceňují 
jen vnější efekt. I proto chceme v budoucnu pořádat 
Dny otevřených dveří, aby se lidé podívali přímo 
do výroby. Když k nám ale i dnes někdo přijde, říká, 
že když k  nám vstoupí, lidé se usmívají. Na  první 
pohled tak je vidět, že naše prostředí je neformální 
a trochu jiné.

S podnikatelskou odpovědností a slušností sou-
visí i etika. Vy jste letos uspořádali diskuzní fórum 
ETIKA 2017. Co vás k tomu vedlo?

Oslovil mě sekretář Podnikatelské sekce Etického 
fóra ČR, jež se stará o prezentaci a vytváření etických 
materiálů v oblasti výuky. Chtěl, aby se setkání ode-
hrálo ve výrobních prostorách, ne v nějakém hotelu. 
Ve spolupráci s Manažerským S klubem České mana-
žerské asociace se tak 19. a  20. října uskutečnilo se-
tkání účastníků diskuzního fóra pod názvem ETIKA 
2017.

Cílem byla neformální panelová diskuze předních 
odborníků a  špičkových manažerů k  vysoce aktuál-
ní problematice uplatňování a  dodržování etiky jak 
v ekonomice a v podnikání, tak i v celé společnosti. 
Diskuze byla doprovázená výměnou praktických 
zkušeností z  každodenního rozhodování o  etických 
dilematech. Během ní bylo poukázáno, že podniká-
ní se základem etického jednání generuje zisk jak 
z hlediska dlouhodobého, tak i střednědobého. Bylo 
zdůrazněno, že je přínosné kultivovat etické myšlení 
při rozhodovacích procesech, osvětlovat stupnici tr-
valých hodnot, podporovat rodinu a soužití generací 
při předávání těchto hodnot. 

Šlo o první fórum mimo Prahu, byli zde zástupci 
místních středních škol, akademici, ale bohužel málo 
zástupců firem. Vyzkoušeli jsme si to, díky středoško-
lákům se diskuze občas přenesla na  lidskou rovinu 
a účastníci poznali, že nejde jen o právní pojem, ale 
že ho lze rozebírat. 

Pokud akci příští rok opět uspořádáme, budeme cí-
leně zvát určité zástupce firem, aby diskuze měla cha-
rakter příkladů z praxe, které se mohou velmi lišit. Ji-
nak samozřejmě vypadá těžký průmysl a strojírenství 
a jinak IT firma či pojišťovnictví. Věřím, že bychom 
mohli založit tradici, region by to mohlo zviditelnit. 

Vaše firma je velmi filantropní, podporuje růz-
né organizace, od místního kina Oko až po osoby 
s postižením.

Když jsme začali trochu vydělávat, řekli jsme si 
s Mojmírem Jílkem, že ve světě je běžná pomoc po-
třebným. Nejprve jsme podporovali školu v  Novém 
Malíně, kde jsme původně sídlili. V roce 2001 jsme se 
rozhodli, že podpoříme šumperský Dětský klíč, což 
je organizace, která pomáhá autistickým dětem. Pří-
ští rok snad konečně vyjde stavba centra pro bydlení 
a  denní stacionář s  podporou státu, což je společný 

dlouhodobý cíl, který ovšem převyšoval svou finanč-
ní náročností naše možnosti. Paní Nedomová z Dět-
ského klíče mi nedávno napsala, že nebýt nás, už by 
jejich společnost neexistovala. Nebýt těch šestnácti let 
podpory snažení, nikdy by k  tomu nedošlo. My ale 
vydrželi. Někdy ta filantropie chce trpělivost, stejně 
jako odpovědnost.

Snažíme se podporovat lidi handicapované nebo 
seniory. Před několika lety jsme zavedli systém a sta-
novili si určité procento ze zisku, které věnujeme 
na  charitativní účely. Postupně jsme si vypracova-
li portfolio organizací, kterým poskytujeme pomoc 
každý rok. Máme zhruba deset organizací nebo akcí, 
na  něž přispíváme. Jde například o  místní školu Po-
mněnka, Charitu, Pontis či Sjednocenou organizaci 
nevidomých a slabozrakých. Necháváme si ale rezervu 
i na mimořádné akce. Někdy se nám přihlásí vozíčkář 
nebo rodiče postiženého dítěte, kterým chybějí peníze. 
Samozřejmě si hlídáme, aby opravdu došly tam, kam 
byly určeny. I  proto podporujeme regionální organi-
zace.

A představení v kině Oko? Manželka byla ředitel-
kou kina a zmínila se, že dětská představení jsou málo 
navštěvovaná, protože vstupenky jsou hodně drahé. 
Začali jsme podporovat některá dětská představení 
a s radostí zjistili, že návštěvnost dotovaných předsta-
vení je podstatně vyšší než těch běžných.

V roce 2012 jste otevřeli nové vývojové centrum. 
Máte dostatek odborníků?

Dnes už je povědomí o  PVD povlacích mnohem 
větší a propagace se zaměřuje více na vlastní nabídku. 
Konkurence se ovšem také rozšířila a zákazník se nyní 
rozhoduje podle toho, jak kvalitní je celková služba.

Na počátku jsme měli štěstí, že vznikl tým odbor-
níků, kteří v oboru pracovali. Když jsme však potře-
bovali nové lidi, nastal problém. V Česku není moc 
škol, které by vychovávaly pro nás vhodné absolventy. 
Vývoji fyzikálních technologií se věnují pouze dvě 
pracoviště, v Brně a v Praze. A studentům se z velkých 
měst k nám do Šumperka moc nechce. 

Vysokoškolsky pracujících vývojářů dnes máme 
pět. Máme ale i šikovné techniky, středoškoláky, kteří 
jsou schopni dělat zajímavé věci v oblasti elektrotech-
niky, softwaru. Nedostatek odborníků a vybavení tak 
nahrazujeme právě placenou spoluprací s  vysokými 
školami a  výzkumnými ústavy. Například Masary-
kově univerzitě v  Brně jsme dodali experimentální  
zařízení, které technologicky odpovídá našim poža-
davkům. Doktorandi a  studenti tak mohou pod ve-
dením zkušeného profesora provádět experimenty, 

jejichž výsledky slouží jim i nám. A v tom vidím bu-
doucnost. 

V čem vidíte hlavní potenciál vývojového centra 
v růstu firmy? 

Vývoj je pro nás alfou a omegou. Máme ovšem sto 
zaměstnanců, je na nás navázaných tři sta zákazníků, 
mnoho dodavatelů, takže musíme fungovat jako ce-
lek. Snažíme se, aby nebyl kladen důraz jen na jedno 
oddělení. Chceme, aby všechna oddělení měla stejnou 
váhu a aby spolupráce mezi nimi byla bez problémů. 

Výzkum a vývoj nám slouží k tomu, abychom ne-
museli konkurovat cenou, ale tím, že budeme dělat 
něco jiného a lepšího, nebo něco, co ještě nikdo ne-
dělá. Není to ovšem tak, že by se vývoj prezentoval 
tím, že udělá něco super nového, musí to fungovat 
ve výrobě a dostat se k zákazníkovi. Což ovšem není, 
vzhledem ke  konzervativnosti zákazníků, jednodu-
ché. Vývoj tedy nemůže být překotný. 

Výzkum a vývoj funguje tak, že se snažíme co nej-
dříve dostat výsledky vývoje k zákazníkovi a ve stra-
tegické výzkumné části vyvíjíme nové technologie 
nebo nové struktury povlaků.

Jaké máte další plány?
Pro mě je zásadní to, co jsem už zmínil, tedy aby 

firma fungovala jako celek, aby jednotlivé úseky vzá-
jemně dobře komunikovaly jako tým. Dalším cílem 
je posilování kontaktu se zákazníky moderními pro-
středky. A dnes už se nebráníme ani robotizaci, kte-
rou jsme záměrně odsouvali, protože jsme věděli, že 
v regionu je spousta nezaměstnaných. 

Poslední aktivita, která je ve zrodu, je zřízení agentu-
ry pro zaměstnávání těžce uplatnitelných lidí. Jde na-
příklad o maminky v domácnosti, časově a případně 
zdravotně omezené lidi, kteří ale mají chuť nepra-
videlně či pravidelně pracovat. Na  myšlence spolu-
pracujeme s olomouckou pobočkou Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. Víme, že v republice něco takové exis-
tuje, a začínáme sbírat podněty. Uvidíme, zda to bude 
iniciativa firmy nebo má soukromá.

Jaký je podle vás největší úspěch firmy SHM?
Velkým úspěchem firmy je, že existuje už tak dlouho 

a existuje pořád se stejnou strukturou vlastnictví a udr-
žuje si svou podnikatelskou a etickou filozofii. Podařilo 
se nám vytvořit firmu s určitým osobním charakterem 
a s dobrou náladou. Vidíme to jak na pracovních vý-
konech, tak i  na  akcích, které pořádáme společně se 
zaměstnanci. Lidé se na nich usmívají. 

 Děkuji za rozhovor, Z. Kvapilová

19. a 20. října se v sídle firmy SHM uskutečnilo setkání účastníků diskuzního fóra pod názvem ETIKA 2017. 
 Foto: P. Holubář
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V pátek 12. a v sobotu 13. ledna čeká 
naši republiku již druhá přímá volba 
prezidenta republiky. Budoucí hlavu 
státu přitom budou lidé vybírat podob-
ným způsobem, jakým volí senátory.

Hlasovací lístky pro volbu preziden-
ta jsou vytištěny pro každého z  devíti 
kandidátů samostatně a  jsou opatřeny 
otiskem úředního razítka Ministerstva 
vnitra. Na  každém z  nich je uvedeno 
číslo kandidáta určené losem, jeho pří-
slušnost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo údaj, že je bez 
politické příslušnosti, a také to, zda jde 
o kandidáta navrženého poslanci nebo 
senátory, anebo navrhujícím občanem.

Do  kandidatury na  post prezidenta 
republiky se letos zapojilo celkem osm-
náct přihlášených kandidátů, podmín-
ky ovšem splnila polovina z nich. Podle 
abecedního pořadí jdou do volby fyzi-
kální chemik a  bývalý předseda Aka-
demie věd Jiří Drahoš (68 let), bývalý 
velvyslanec Pavel Fischer (52 let) a vy-
davatel, producent a  předseda strany 
Rozumní Petr Hannig (71 let). Do boje 
o Hrad se zapojí také vědec, lékař, vy-
sokoškolský pedagog a aktivista Marek 
Hilšer (41 let), podnikatel, spisovatel, 
textař a sociální antropolog Michal Ho-
ráček (65 let) a  kandidát Realistů, šéf 
Asociace obranného a bezpečnostního 
průmyslu, Jiří Hynek (57 let). O funkci 
prezidenta se uchází rovněž bývalý šéf 
mladoboleslavské automobilky Škoda 
Auto Vratislav Kulhánek (74 let) a ně-
kdejší premiér Mirek Topolánek (61 
let). A svoji funkci chce obhájit součas-
ný prezident Miloš Zeman (73 let).

Občané, kteří chtějí volit mimo trva-
lé bydliště či v zahraničí, si musejí vy-
řídit tzv. voličské průkazy. Šumperský 
Městský úřad již žádosti o jejich vydání 
přijímá a voličům je začne předávat či 
zasílat poštou od 28. prosince.

O vydání voličského průkazu mohou 
zájemci požádat buď písemnou žádostí 
opatřenou úředně ověřeným podpisem 
voliče (za  ověření podpisu se v  tom-
to případě neplatí správní poplatek), 
zaslanou na  Městský úřad Šumperk, 
Jesenická 31, nebo v  elektronické po-

době zaslané prostřednictvím datové 
schránky voliče, případně osobně, a to 
v  ohlašovně pobytu Městského úřadu 
v Šumperku, jež sídlí ve druhém patře 
přístavby úřadovny v  Jesenické ulici 
(dveře č. 321, 323). Písemné žádos-
ti a  žádosti podané prostřednictvím 
datové schránky musejí být doručeny 
na  úřad nejpozději do  pátku 5. ledna, 
v případě osobního jednání pak vyprší 
šance vyřídit si voličský průkaz ve stře-
du 10. ledna v 16 hodin. 

Každý volič si rovněž může ověřit, 
zda je zapsán ve stálém seznamu voli-
čů, případně požadovat doplnění nebo 
provedení oprav. Ověření provádí Olga 
Breitzetelová v kanceláři č. 321 ve dru-
hém patře přístavby městské úřadovny 
v Jesenické ulici 31, tel.č. 583 388 321. 

Ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných důvodů může volič 
požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o  to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a  to pouze v  územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V  takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a  hlasova-
cími lístky. Požadavky k návštěvě s pře-
nosnou hlasovací schránkou lze hlásit 
na výše uvedeném telefonním čísle.

Prezidentské volby budou probíhat 
v  pátek 12. ledna od  14 do  22 hodin 
a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. 
Během nich bude město opět rozděle-
no na  třicet volebních okrsků. Jejich 
seznam je součástí Vyhlášky o  dni 
a  místě konání voleb, jež se nachází 
na následujících dvou stranách tohoto 
čísla zpravodaje. „Oproti posledním 
volbám došlo pouze ke změně volební 
místnosti u  volebního okrsku číslo 1. 
Volba bude v  tomto okrsku probíhat 
v Geschaderově domě v Kladské ulici 1, 
naproti klášternímu kostelu,“ uvedla 
vedoucí správního oddělení odboru 
správního a  vnitřních věcí šumperské 
radnice Olga Breitzetelová.

Do  volebních místností mohou ob-
čané zamířit s  již vybraným hlasova-

cím lístkem. Všechny přitom najdou 
ve svých schránkách nejpozději v úte-
rý 9. ledna. „Pokud by někdo volební 
lístky nedostal nebo by je například ně-
jakým způsobem znehodnotil, budou 
samozřejmě k  dispozici přímo ve  vo-
lebních místnostech, stejně jako úřed-
ní obálky. Do  ní vloží volič hlasovací 
lístek se jménem kandidáta na  prezi-
denta, pro něhož se rozhodl hlasovat,“ 
vysvětlila vedoucí oddělení a zdůrazni-
la, že tento hlasovací lístek se už nijak 
neupravuje.

Pokud některý z  kandidátů obdrží 
v  prvním kole prezidentských voleb 
nadpoloviční počet platných hlasů 
od  oprávněných voličů, bude zvolen 
prezidentem. 

V případě, že potřebné nadpoloviční 
většiny nedosáhne žádný z  nich, pro-
běhne druhé kolo voleb. Do něj se do-
stanou dva nejúspěšnější adepti z kola 
prvního. Na rozdíl od senátních voleb 
se závěrečné kolo uskuteční až za  dva 
týdny po úvodním (26. a 27. ledna). 

„Hlasovací lístky pro druhé kolo vo-
leb již voliči nedostanou předem, ale ob-
drží je přímo ve volební místnosti v den 
voleb,“ upřesnila Breitzetelová a dodala, 
že prezidentem republiky bude zvolen 
kandidát, který v  druhém kole dosáhl 
nejvyššího počtu platných hlasů. Vzá-

pětí připomněla, že neplatné budou 
hlasovací lístky, jež nebudou na přede-
psaném tiskopise, lístky přetržené a  ty, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. 
„Poškození nebo přeložení hlasovacího 
lístku nemá vliv na  jeho platnost, po-
kud jsou z něho patrny potřebné údaje. 
O  neplatný způsob hlasování jde, je-li 
v úřední obálce několik hlasovacích líst-
ků,“ podotkla vedoucí oddělení.

Nad regulérností voleb budou bdít 
šesti až osmičlenné okrskové volební 
komise, jejichž členy delegují politic-
ké strany, politická hnutí nebo koali-
ce, které mají zastoupení v Poslanecké 
sněmovně nebo Senátu Parlamentu 
České republiky, případně získaly v po-
sledních volbách alespoň jeden mandát 
v  územně příslušném zastupitelstvu 
kraje. Šumperk bude navíc zpracovávat 
i výsledky dalších šestapadesáti okrsků 
z okolních obcí. -zk-

Poznámka na  závěr: Informace 
k  volbám poskytne zájemcům vedou-
cí odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková, 
tel.č. 583  388  603 nebo 721  444  991, 
e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz, 
nebo vedoucího správního oddělení 
Olga Breitzetolvá, tel.č.  583  388  321, 
721  115  718, e-mail: olga.breitzetelo-
va@sumperk.cz.

Již tradičně zahájí nadcházející rok 
v  Šumperku a  okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk 
ve spolupráci s dobrovolníky. Na dvě stě 
skupinek koledníků vyjde do  ulic obcí 
a měst šumperského děkanátu v obdo-
bí mezi 1. a  14. lednem, aby přinášely 
do všech domovů požehnání, šířily ra-
dostnou zvěst o narození Ježíška a po-
prosily o pomoc pro ty, kteří ji potřebují. 

„Každá skupinka koledníků má své-
ho vedoucího, který se na  požádání 
prokazuje legitimací, případně občan-

ským průkazem. V  minulosti se totiž 
řešily případy falešných „koledníků“,“ 
zdůraznila ředitelka místní Charity 
Jana Bieliková.

V  Šumperku zahájí oficiálně kole-
dování v pátek 5. ledna šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož na tzv. „Točáku“. Od  
15 do 16.30 hodin se zde bude podávat 
„Tříkrálová zelňačka“. Role koledníků 
se v  tento den zhostí zpěváčci Šum-
perského dětského sboru, kteří sbírku 
zahájí Tříkrálovou písní, a  také místní 
gymnazisté.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je ur-
čen především na  pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v  tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím ze-
jména v  děkanátu Šumperk. Část vý-
nosu pak jde na  humanitární pomoc 
do  zahraničí,“ uvedla Jana Bieliková. 
Vzápětí připomněla, že v  roce 2016 se 
v  šumperském děkanátu vykoledovalo 
738 808 korun.

Charita Šumperk má v plánu podpo-
řit příští rok činnost Centra pro rodinu 

Šumperk a  sdružení Ochrana nenaro-
zeného života - pomoc a  poradenství 
pro ženy a  dívky. Část přerozdělených 
peněz pak půjde na přímou pomoc pro 
občany, kteří se ocitnou v hmotné nou-
zi. „Informace o dalších záměrech zve-
řejníme během příštího roku. I letos vás 
tedy prosíme, nebojte se otevřít dveře 
a svá srdce a nechte se oslovit posláním, 
které tříkrálové koledování přináší, 
buďte vstřícní pomoci druhým, pokuste 
se udělat svět lepším. Děkujeme za vaši 
podporu,“ uzavřela Bieliková. -red-

Druhý lednový víkend se nese ve znamení volby prezidenta

Tříkrálová sbírka startuje na Šumpersku 2. ledna, výtěžek pomůže potřebným lidem

V historicky prvních prezidentských volbách se Šumperk ve druhém kole přiklo-
nil k Miloši Zemanovi, jenž ovládl většinu okrsků. Volební účast byla 56,85%.                        
                           Foto: -pk-

Tříkrálová sbírka/Prezidentské volby
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v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Ges-
chaderově domě, Kladská 1, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bul-
harská, Valašská, Kladská, Radniční, 
Kostelní nám., Starobranská, Úzká, 
Slovanská, Hlavní třída 2A, Gen. 
Svobody 1, 1A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, 
Langrova 1-12, 23-36, nám. Re-
publiky, Černohorská, Okružní, 
Polská, Na hradbách, Ztracená, 
Lužickosrbská, Zámecká ulička,

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Te-
menická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 
25, 27, 29, Fibichova 1-9, 

v okrsku č. 3 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Te-
menická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 33, 35, Bojnická, Ma-
riánská,

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. zá- 
kladní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Čajkovského, 

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. zá- 

kladní škole, Šumavská 21, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2, 
Erbenova, Sládkova 58, 

v okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agrite-
cu s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Březinova, Šumavská, Zemědělská, 
Anglická, 

v okrsku č. 7 

je místnost pro hlasování v Ma- 
teřské škole, Šumavská 15, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13-27 (lichá), 14-42 (sudá), 

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 
29, 31, 31A, 33, Tylova, Gagarino-
va, Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 
(lichá), 

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Po- 
děbrad 31, 33, Bratrušovská,

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve SŠ 
železniční, technické a služeb, Gen. 
Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,

Reissova, U sanatoria (mimo 25 
a 27), Denisova, Samota, Vítězná, 
Gen. Krátkého, Pod lesem, Vyhlíd-
ka, Pod Vyhlídkou, nám. Jana Za-
jíce, Malá, 

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Ma-
teřské škole, Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adre-
sou místa trvalého pobytu  
v Šumperku, Evaldova, Mazalova, 
A. Kašpara, Gen. Svobody 6-58 
(mimo 29, 31, 31A, 33), Husitská 
11, M. Šaje,

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Ob-
chodní akademii, Hlavní třída 31, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husits-
ká (mimo 11), Gen. Svobody 64, 
Revoluční 5, 7, 9, P. Holého, Žižkova 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 
18, 20, Janošíkova 1, 2, 3, 4-14 
(sudá), Bezručova, Puškinova 8-14 
(sudá), 11-19 (lichá), K. H. Má- 
chy, Šmeralova, Lidická 32, Čsl. ar-
mády 1 - 11C,

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. zá- 
kladní škole, Vrchlického 22, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 
(sudá), Puškinova 21-35 (lichá), 
16-22 (sudá), Vrchlického 14, 16, 
18, 20, 22, Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 
12, 14, 18, 20, 22, 24, 27,

v okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 

místa trvalého pobytu v Šumperku,
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23,  
B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, 
Chodská 6-24, Janáčkova, Nezva-
lova, Kocourkova, Hrubínova, Wol-
kerova, Hálkova, Foglarova,

v okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve 
Vlastivědném muzeu - „Rytířský 
sál“, Fialova 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrch-
lického 2, 4, Chodská 1-5, B. Vá-
clavka 2, 4, 6,

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Ob-
chodní akademii, Hlavní třída 31, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 
32-72 (sudá), Lidická 41, 43, 45,

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování v Měst-
ském úřadu, Jesenická 31, Šumperk 
(vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. 
Svobody, Tolstého, Rooseveltova, 
Mendlova, Kanadská, Jeremenko-
va 1, 1a, 1B, 1C, 2-26 (mimo 15, 17, 
19), 30, 32,  Banskobystrická, Zbo-
rovská (mimo 5, 7, 9), 8. května 
4-40, Jesenická 4-24 (sudá), 19-51 
(lichá), Lidická 47-59,

v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování v 3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 50-56 (sudá), Jeremenko-
va 15, 17, 19, 38-52, Zborovská 5, 

Oznámení o dni a místě konání volby 
prezidenta České republiky       

Starosta města Šumperka podle § 34, odst. 1, pís. a) zákona č. 275/2012 Sb. 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
1. 1. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

   dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
   dne 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

Volební vyhláška
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7, 9, Jesenická 55-67 (lichá), Příčná 
12-28, Lidická 62-94,

v okrsku č. 19 

je místnost pro hlasování v 3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 
41-63 (lichá), Melantrichova, 
F. L. Věka, Kranichova, Blaho-
slavova, Olomoucká, Pražská, 
Brněnská, Bratislavská, Hybešova, 
Vikýřovická, Příčná 29, 31, Je-
senická 36, 38, 40, 42, 44, Kra-
meriova, Holubí, Na Svahu, Pod  
Vodárnou, Na Výsluní, Skřivánčí, 
Na Kopečku, Oblouková, Panora-
ma, Horní, Dolní,
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Pra-
metu Tools s.r.o., Uničovská 2, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Krapkova, Peckova, Čičákova, 
Blanická, Javoříčko, Uničovská, 
Dolnomlýnská, Tyršova, Dolno-
studénská, Linhartova, U cvičiště, 
Svatováclavská, Štechova,

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování v Měst-
ském úřadu, Lautnerova 1, 

Šumperk (sociální odbor)
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Pa-
lackého, M. R. Štefánika, 28. října, 
Žerotínova, Hlavní třída (mimo 
2A), Fialova, Krátká, Ležáky, Masa-
rykovo nám., Dr. E. Beneše, Ko-
menského, Lautnerova,

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Pen- 
zionu chráněného bydlení, Van- 
čurova 37, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 
25-80, Balbínova, Trnkova, Mucho-
va, Feritová, Polní, Průmyslová,

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v Ha-
sičském záchranném sboru, Ne- 
mocniční 7, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Nemocniční, U potoka, Vřesová, 
Sportovní, U tenisu, Luční, 
B. Němcové, Třebízského, Nerudo-
va, Květná, 

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v Elektro- 
službách Šumperk s.r.o., Zábřež- 
ská 2, Šumperk 

pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  
Dobrovského 3-14, Prievidzská 2, 
6, 8, 10, 12, 14, 16,

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Stát-
ním okresním archivu Šumperk, 
Bří  Čapků 35, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, 
Zábřežská 1-11, 12, 14, 13-19 
(lichá),  16-24 (sudá), Dvořákovo 
nám., Ladova, Čermákova, Dobro-
vského 15-58, Bludovská 17-35, 
Slavíčkova, Vojanova, Majakovské-
ho, Myslbekova, 

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v budově 
JSDH, Temenická 135, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 62A, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,  
71A, 73, 75, Temenická 44, 46, 52, 
66, Sládkova (mimo 58), Finská, 
Švédská,

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk

pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku 
Zahradní, Sluneční, Západní, So-
kolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 
42, 42a, 43, 45, 50, 51,  52,53,  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Pod hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 44A, 44B, 46A, 46B, 
48A, 48B, Pod Rozhlednou, Jugo-
slávská, Školní, Myslivecká,

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Denním 
stacionáři, Bohdíkovská 24, 
Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, 
Holandská, Potoční, Blatná, Bel-
gická, Italská, Francouzská, Lucem-
burská, Temenická 12B, 85-153,

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v So-
ciálních službách pro seniory, p.o., 
U sanatoria 25, Šumperk (dříve 
Domov důchodců)
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
U sanatoria 25, 27.

Volební vyhláška

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.        
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta České republiky  hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

V Šumperku dne 18. 12. 2017    Mgr. Zdeněk Brož
 starosta v. r.
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Se stavebním ruchem se letos museli 
smířit obyvatelé vnitrobloků ve  Zbo-
rovské ulici. Společnost ŠPVS zde 
opravovala vodovod, Podniky města 
Šumperka tu pak odstranily proble-
matickou zeleň a vysadily novou. S do-
končením se počítá příští rok na  jaře, 
kdy v  této lokalitě proběhne rekon-
strukce povrchů komunikací a  oprava 
dlážděného chodníku.

„Zejména ze zdravotních důvodů 
bylo letos ve vnitroblocích ve Zborov-
ské ulici skáceno osm stromů, které 
před tím posoudil arborista. Šlo o pro-
sychající nebo jinak defektní stromy, 
případně o ty, jež byly v kolizi s komu-
nikacemi či inženýrskými sítěmi. Od-
straněna musela být i část živých plotů 
při odstraňování havárie na vodovodu, 
který vede přímo pod nimi,“ vysvětlila 
Marcela Peksová, jež má v  Podnicích 
města Šumperka na  starosti zeleň. 
Vzápětí upřesnila, že do konce listopa-
du byla provedena náhradní výsadba, 
v níž převažují javor mléč a jeřáb ptačí. 
Další stromy pak budou vysazeny příští 
rok na jaře.

Na  jaře proběhne ve  vnitroblocích 
rovněž oprava povrchu komunikací, 
které jsou nyní zasypány pouze štěr-
kem. „Měli jsme uzavřenou smlou-
vu na  opravu povrchu komunikací 

v úseku, kde se vodovod neopravoval, 
a v části úseku, kde ŠPVS opravy mu-
sela provést. Vybraný zhotovitel ovšem 
počítal s dokončením do poloviny roku 
a na podzim, kdy ŠPVS lokalitu opus-
tila, bohužel neměl volné kapacity. 
Dohodli jsme se tedy i se ŠPVS, že re-
konstrukce všech tří úseků komunikací 
bude provedena na  jaře příštího roku. 
ŠPVS navíc po zimě předláždí ještě je-
den chodník,“ uvedl ředitel Podniků 
města Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček 
a dodal, že se u chodníků počítá i s osa-
zením nových obrub. -zk-

Sháníte stavební parcelu v  Šumper-
ku? Pak využijte nabídky místní rad-
nice, která prodává pozemek o výměře 
840 m2 v Krameriově ulici. Minimální 
nabídková kupní cena je třináct set ko-
run za metr čtvereční, k níž je třeba při-
počítat daň z přidané hodnoty v platné 
výši. Žádosti na  odkoupení pozemků 
se přijímají do  konce ledna příštího 
roku.

Zmíněná parcela (p.p.č. 1632/10) 
je určena pro výstavbu pro bydlení 
s  možností využití komerčního pro-
storu v  souladu s  platným územním 
plánem. Budova může být maximálně 
dvoupatrová s  obydleným podkrovím 
s  tím, že uliční čára vychází z  okolní 
zástavby v Krameriově ulici a pozemek 

může být zastavěn maximálně z třiceti 
procent. Oplocení pak nesmí přesáh-
nout půldruhého metru a  jeho prů-
hlednost musí být alespoň 40%.

„Pokud by kupující nedodržel regu-
lativy výstavby, město si sjednává jed-
norázovou pokutu ve  výši 30% kupní 
ceny,“ říká vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Répa-
lová a upozorňuje, že na pozemku, který 
je předmětem prodeje, budou umístěny 
kontejnery na směsný odpad a parkova-
cí plocha pro vlastníka objektu. 

V  případě více zájemců bude vyhlá-
šeno uzavřené výběrové řízení s tím, že 
nejvyšší kupní cena nebude jediným kri-
tériem pro výběr budoucího kupujícího. 
Ten musí zaplatit kupní cenu do třiceti 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 
před podáním návrhu na  vklad vlast-
nického práva do katastru.

Žádost na odkoupení pozemku je nut-
né doručit nejpozději do středy 31. led- 
na  2018 na  Městský úřad Šumperk, 
nám. Míru 1, Šumperk. V  žádosti je 
třeba vyjádřit souhlas se stanovenými 
podmínkami prodeje a  uvést kontakty 
žadatele (adresu, telefon, e-mail).

Bližší informace k prodeji stavební-
ho pozemku při Krameriově ulici jsou 
zveřejněny na  městském webu www.
sumperk.cz v  sekci Podnikatel, pod-
sekcích Majetkové záměry a  Prodej 
majetku. Další informace podá Hana 
Répalová, vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
tel.č. 583 388 518. -red-

Opravy ve Zborovské ulici skončí na jařeMěsto nabízí stavební pozemek v Krameriově ulici

Povrchy komunikací se upraví příští 
rok.  Foto: -pk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa 

referenta odboru životního prostředí
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 

jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách * znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích * znalost zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost vítána * zkušenosti ve státní správě a kontrolní 
činnosti vítány * znalost v  oboru vodní hospodářství, vodní stavby vítána * občanská a  morální 

bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

  Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 

číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: agenda vodního hospodářství MěÚ Šumperk

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 6. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 2. 2. 2018. Informace k pozici podá Dana Krňávková, vedoucí 
odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 324.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa  

referenta oddělení kultury a vnějších vztahů odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 

jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č.128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * komunikační a prezentační dovednosti, samostatnost, flexibilita * aktivní znalost 
anglického jazyka, další jazyk výhodou * znalost základů účetnictví - výhodou * znalost skladového 
hospodářství - výhodou * zkušenost s tvorbou propagačních materiálů * zkušenost z oblasti cestovního 
ruchu - např. průvodcovská činnost * kreativita - např. návrhy propagačních předmětů * kultura 
mluveného i  psaného projevu, stylistická úroveň * kultivované vystupování a  schopnosti aktivní 
komunikace s lidmi na veřejnosti * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC (Word, 

Exel) * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

  Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 

číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: zajišťování spolupráce s informačním centrem * vedení knižního fondu * 
vedení skladového hospodářství propagačních materiálů a pokladny * zajišťování průvodcovské činnosti 
* zajištění a organizace kulturních akcí * řízení samostatných projektů * prezentace města na veřejnosti 
* realizace vnějších vztahů se zahraničními partnery, organizační zajišťování společenských návštěv 

a jednání * komplexní zajišťování, tvorba a péče o propagační materiály a předměty

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 2. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  29. 12. 2017. Informace k  pozici podá Helena Miterková, 
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 606.
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Informace/Kulturní servis

11. 1. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, simonova.pavla@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Kavárnička Lalala

Ne na  jaře jako každý rok, ale pro 
změnu na  podzim se šumperští gym-
nazisté opět vydali za svými vrstevníky 
do  Bad Hersfeldu, aby s  nimi strávili 
společný týden. 

V  pondělí 30. listopadu ráno jsme 
vyrazili, a  jak jsme se odpoledne blí-
žili k cíli naší cesty, začala se projevo-
vat nervozita. Přece jenom, studenti si 
předtím jen tak tak stačili vyměnit ně-
jaké ty informace o sobě, případně po-
slat fotku, ale všechno dobře dopadlo 
a krátce po příjezdu do Bad Hersfeldu 
si je rozebraly hostitelské rodiny.

V úterý se uskutečnil výlet do býva-
lých solných dolů v Merkers. Tříhodi-
nový pobyt v osmi stech metrech pod 
zemí, jízda nákladními auty dlouhými 
úzkými chodbami, návštěva muzea, 
krystalové jeskyně i podzemního kon-
certního sálu zanechaly u všech neza-
pomenutelný dojem. 

Další den studenti navštívili naši 
partnerskou školu a  pak jsme se spo-
lečně vydali na prohlídku Bad Hersfel-
du. Ve čtvrtek jsme zašli opět do školy 
a odpoledne jsme jeli do Fuldy. Tímto 
hezkým barokním univerzitním měs-
tem nás provedl člověk nejpovolanější, 
bývalý hejtman města. V  pátek jsme 

si zašli do  interaktivního muzea Wor-
treich a  večer nás čekala rozlučková 
večeře. 

Tím ovšem náš společný pobyt ješ-
tě ani zdaleka nekončil. Cestu domů 
s námi absolvovala školní hudební sku-
pina z partnerské školy s tím, že uspo-
řádáme s  našimi studenty společný 
koncert.  Díky vstřícnosti vedení SVČ 
Doris, které nám poskytlo útočiště pro 
zkoušení, mohla celá kapela sestavit 
a nacvičit program. Našel se samozřej-
mě čas i na prohlídku Šumperka, milé 
přijetí na  radnici panem starostou, 
návštěvu muzea čarodějnic v  Gescha-
derově domě i  prohlídku klášterního 
kostela. Stihli jsme i  půldenní výlet 
do  předvánoční Olomouce. Celé úsilí 
pak vyvrcholilo ve čtvrtek 9. listopadu 
v  H-clubu, kde se uskutečnil úžasný 
společný koncert studentů z obou part-
nerských škol. 

Děkujeme městu Šumperku a Spo-
lečnosti česko-německého porozu-
mění za finanční příspěvky, bez nichž 
by se celá akce jen těžko dala uskuteč-
nit. Stejně tak moc, moc velké díky 
rodičům, kteří se na  celý týden stali 
hostiteli německých studentů.

 H. Záchová

Období vánočních svátků před-
stavuje nejen nápor na  peněženky, 
ale také na  kapacitu nádob určených 
k  ukládání komunálního odpadu. 
V  Šumperku se odpad nebude svážet 
v  řádném termínu v  pondělí 25. pro-
since, kdy je svoz posunutý na Štěpána, 
tedy na úterý 26. prosince, a na Nový 
rok, kdy firma vyveze odpad až v úterý 
2. ledna. V  dalších svátečních dnech 
pak proběhne svoz podle běžného har-
monogramu.

Přestože je o  Vánocích produkce 
odpadu v domácnostech vyšší než bě-
hem roku, kapacita nádob se v  tomto 
čase ve  městě z  logistických důvodů 
nenavyšuje. „V  době vánočních svát-
ků je možné uložit směsný komunální 
odpad vedle sběrné nádoby do vhod-
ného obalu, nejlépe pevného igelito-
vého pytle, tak aby nedošlo k  úniku 
směsného komunálního odpadu na 
veřejné prostranství. Toto pravidlo se 
letos vztahuje jen na Hod Boží vánoční 
a na Nový rok, tedy na pondělní svozy 
směsného odpadu, které neproběhnou 

v řádném termínu. V žádném případě 
se to netýká kontejnerů svážených v ji-
ných dnech a zejména ne podzemních 
kontejnerů a  separovaných složek ko-
munálního odpadu,“ Vladimír Hošek 
z  oddělení odpadů a  ovzduší odboru 
životního prostředí místní radnice 
a dodává, že během vánočních svátků 
využívá město kapacitu svozových fi-
rem z více než sta procent nad rámec 
uzavřených smluv. „Při organizaci 
upřednostňujeme svoz směsného ko-
munálního odpadu. Chtěl bych proto 
požádat občany, aby posečkali s odlo-
žením separovaných složek komunál-
ního odpadu asi o týden, kdy už bude 
tento svoz probíhat v běžném režimu,“ 
apeluje Hošek. 

A jak se mají lidé začátkem roku nej-
lépe zbavit vánočních stromků? Měli 
by je odložit co nejblíže ke  sběrným 
místům na tříděný odpad. Tímto způ-
sobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromků do 18. února, poté ho 
již musejí odvézt na sběrný dvůr v An-
glické nebo Příčné ulici. -zk-

Bad Hersfeld poosméOdpad se na Hod Boží vánoční 
a na Nový rok nevyváží

V Německu zavítali studenti i do bývalých solných dolů v Merkers.  
 Foto: M. Schubertová

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 21. 12. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti

4. 1. v 10 hod.   Novoroční setkání spojené s  výstupem 
sraz před budovou SONS  na Bludoveček a zakončením v klubovně
9. 1. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
9. 1. od 13 hod.   Psychologická poradna pro osoby 
  se zrakovým postižením 
11. 1. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - originální dekorace 
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“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk

Změny v poskytování slevy pro občany starší 70 let 
v autobusové dopravě v Šumperku

* Nový postup platí od 1. 1. 2018 v rámci zóny číslo 1  Šumperk, 
pro všechny autobusové spoje.

* Stávající průkazy na slevu zůstávají v platnosti, noví žadatelé 
si musejí vyřídit průkaz IDSOK, např. na autobusovém nádraží.
* Žadatel o slevu si v autobuse zakoupí roční jízdenku za 100 Kč, 

jež platí 12 měsíců od data vydání a nebude proplácena.
* Poslední proplacené jízdenky za 115 Kč jsou ty, 

které jsou vydány v měsíci prosinci 2017.
* Lhůta na podání jízdenky k proplacení je 40 dnů od data vydání.

R. Novotný, odbor dopravy MěÚ Šumperk
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Kulturní servis

Městská knihovna

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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

Půjčovní doba od září

Půjčovní doba v závěru roku 2017

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

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

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro
   děti bez organizovaného programu 
Každou St od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
24. 12. od 14.30 hod. ve „FS“   Vánoční divadlo: Pasáček Asaf

Hrají děti římskokatolické farnosti, násle-
duje vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi

Od 2. 1. do 10. 1.   Tříkrálová sbírka  Můžete se zapojit jako 
  vedoucí skupinky, jako koledníci.
6. 1. ve „FS“   Tříkrálový guláš  V rámci koledování, 
  inf. na tel.č. 731 202 395.
9. 1. od 16.30 hod. ve „FS“   Manželské večery 
  Nutné závazně se přihlásit do 31. 12.
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, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

ZUŠ Šumperk
20. 12. od 18 hod.   Koncert kytarového orchestru
v kapli klášterního kostela
21. 12. od 18 hod. v klášterním kostele  Vánoční koncert Komorního smyčcového  
  orchestru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Knihovna v ul. 17. listopadu 6 Knihovna Sever,
Temenická 5

Půjčovna pro 
dospělé

Půjčovna pro 
mládež

Pá 22. 12. 8-11 12-17 8-11 12-17 9-12  13-17
So 23. 12. zavřeno
Po 25. 12., Út 26. 12. zavřeno
St 27. 12. 8-11 12-17 8-11 12-17 9-12  13-17
Čt 28. 12. zavřeno
Pá 29. 12. 8-11 12-17 8-11 12-17 9-12  13-17
So 30. 12. zavřeno

5. 1. od 15 hod. na Hlavní třídě   Tříkrálová sbírka  Společné zahájení na 
  „Točáku“, koledování Motýlů v ulicích 
   města.
6. 1. od 9 do 14 hod. v „AT“ na „K“   Keramika pro každého 
  Volná tvorba z keramické hlíny
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy
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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)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

  VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

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)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

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

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
ve školním roce 2018/2019

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk 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.

www.ajak-sumperk.cz

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 22. 12. 2017 do 31. 12. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna Hanušovice, Pekárna Opava
Veka tuková BK 350 g ...................................................18,90 Kč
Vánočka s rozinkami 400 g  .......................................28,90 Kč
Vánočka s rozinkami a mandlemi 400 g ................32,90 Kč

!!!!!!

Společnost EC služby, s.r.o. Smluvní partner ČEZ
hledá nové kolegy na pozici

ELEKTROMONTÉR
Náplň práce: Montáž a údržba elektrického zařízení nízkého a vysokého 
napětí. Pracoviště Zábřeh.
Požadujeme: vzdělání SO/ÚSO v oboru elektro, vyhláška 50/78 Sb.  § 5 / 6, 
praxe výhodou, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu, dobrý zdravotní stav, 
manuální zručnost, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti, odpovídající ohodnocení, zvyšování 
a prohlubování odborné kvalifikace, benefity.

Kontakty: ecsluzby@seznam.cz, tel. 720 520 193, www.ecsluzby.cz

Ortopedická ambulance DUOMEDICUS s.r.o.
Lékařský dům, M.R.Štefánika 3, Šumperk

MUDr. LIBOR PSOTKA
Dovoluji si oznámit, že od 1.1.2018 přebírám péči o pacienty 

ortopedické ambulance MUDr. Švacha.
- komplexní vyšetřování a ortopedickou léčbu pohybového aparátu
- vyšetřování pohybového aparátu ultrazvukem
- preventivní vyšetřování kyčlí kojenců ultrazvukem
- léčbu úponových bolestí pohybového aparátu rázovou vlnou                    
- léčbu artrozy obohacenou plazmou
- operace pohybového aparátu v místní nebo celkové anestezii

Pr
ov

ád
ím

Objednávání k vyšetření v kartotéce 
Lékařského domu osobně nebo telefonicky na čísle 583 212 345

ENCO group, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme pro pracoviště Zábřeh do pracovního poměru pracovníka na pozici

PROJEKTANT ELEKTRO
Požadujeme: VŠ nebo SŠ v oboru elektro, znalost práce a kreslení v SW CAD, vyhl. 
50/78 Sb., řidičský průkaz sk.B, organizační a komunikační schopnosti, praxe v 
oblasti projektování rozvodů energie NN/VN výhodou.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zvyšování  
a prohlubování odborné kvalifikace, moderní pracovní prostředí  
a technické zabezpečení, práci ve stabilní a prosperující společnosti.

Bližší informace: 
E-mail: info@enco-group.cz l Telefon: 583 413 246 l Mobil: 720 520 193

www. enco-group.cz
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Nové Polo ve FORTEXauto
Přijměte naše pozvání a přijďte si užít pěknou chvilku 

s dobrým jídlem, pitím a novým vozem Volkswagen Polo.

Těšit se můžete na:

· hamburger
· svařené víno
· vánoční punč
· Nové Polo.

21. 12. 2017, 15.00–19.00 h
Autosalon Volkswagen 
Jílová 1, Šumperk

Věci, které umíme

Nové Polo ve FORTEXauto
Přijměte naše pozvání a přijďte si užít pěknou chvilku 

s dobrým jídlem, pitím a novým vozem Volkswagen Polo.

Těšit se můžete na:

· hamburger
· svařené víno
· vánoční punč
· Nové Polo.

21. 12. 2017, 15.00–19.00 h
Autosalon Volkswagen 
Jílová 1, Šumperk

Věci, které umíme

Nové Polo ve FORTEXauto
Přijměte naše pozvání a přijďte si užít pěknou chvilku 

s dobrým jídlem, pitím a novým vozem Volkswagen Polo.

Těšit se můžete na:

· hamburger
· svařené víno
· vánoční punč
· Nové Polo.

21. 12. 2017, 15.00–19.00 h
Autosalon Volkswagen 
Jílová 1, Šumperk

Věci, které umíme

Nové Polo ve FORTEXauto
Přijměte naše pozvání a přijďte si užít pěknou chvilku 

s dobrým jídlem, pitím a novým vozem Volkswagen Polo.

Těšit se můžete na:

· hamburger
· svařené víno
· vánoční punč
· Nové Polo.

21. 12. 2017, 15.00–19.00 h
Autosalon Volkswagen 
Jílová 1, Šumperk

Věci, které umíme

Nové Polo ve FORTEXauto
Přijměte naše pozvání a přijďte si užít pěknou chvilku 

s dobrým jídlem, pitím a novým vozem Volkswagen Polo.

Těšit se můžete na:

· hamburger
· svařené víno
· vánoční punč
· Nové Polo.

21. 12. 2017, 15.00–19.00 h
Autosalon Volkswagen 
Jílová 1, Šumperk

Věci, které umíme

Nové Polo ve FORTEXauto
Přijměte naše pozvání a přijďte si užít pěknou chvilku 

s dobrým jídlem, pitím a novým vozem Volkswagen Polo.

Těšit se můžete na:

· hamburger
· svařené víno
· vánoční punč
· Nové Polo.

21. 12. 2017, 15.00–19.00 h
Autosalon Volkswagen 
Jílová 1, Šumperk

Věci, které umíme

Přijměte naše pozvání a přijďte si užít 
pěknou chvilku s dobrým jídlem, pitím 
a novým vozem Volkswagen Polo.

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

• 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
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OP papírna, s.r.o., člen rakouské skupiny delfort,
postaví nový papírenský stroj za 150 milionů eur

Rakouská skupina delfort výrazně 
navýší svoje výrobní kapacity v rámci 
tenkých tiskových papírů, vyrábě-
ných v OP papírně v Olšanech u Šum-
perka.

Skupina delfort, mezinárodní jed-
nička v  oblasti výroby a  zpracování 
speciálních papírů, oznamuje investici 
v  hodnotě více než 150 milionů eur. 
Investice se týká výstavby nového pa-
pírenského stroje 
v OP papírně v Ol-
šanech u  Šumper-
ka. Touto investicí 
posílí skupina delfort v horizontu dvou 
let svoji vedoucí pozici na poli nízko-
gramážových tenkých papírů a  pod-
poří tak rostoucí požadavky zákazníků 
z celého světa.

OP papírna, která sídlí v  Olšanech 
(nedaleko Šumperka), má za  sebou 
více než 150 let historie a  zkušenos-
tí z  oblasti výroby speciálních papírů. 
Od roku 1997 hledá pod záštitou sku-
piny delfort (tehdy nesoucí název Tri-
erenbergholding) pro své mezinárodní 

zákazníky ta nejlepší řešení a prezentu-
je výrobu prvotřídní kvality.

Nový papírenský stroj, který bude 
v  Olšanech postaven, má být vybaven 
těmi nejmodernějšími prvky a  nasta-
ví nové standardy ve světě speciálních 
papírů. OP papírna tak navýší svoji 
výrobu o více než 2 200 km2 za rok. Pa-
pírenský stroj začne vyrábět během ná-
sledujících dvou let, což zároveň navýší 

potřebu OP papír-
ny po technických 
expertech - papír-
na tak vytvoří více 

než 30 nových pozic pro specialisty. 
Z hlediska výrobního portfolia je mož-
né očekávat jak dosud vyráběné papí-
ry, tak výrobky z  oblasti nenatíraných 
a povrchově upravovaných bezdřevých 
papírů.

O skupině delfort
Delfort je celosvětovým leaderem 

v  oblasti výroby a  zpracování speci-
álních a  funkčních papírů. Díky výji-
mečné týmové spolupráci, špičkovým 

technologiím a  vysokému know-how 
doručuje tato skupina svým zákazní-
kům po celém světě speciální papíren-
ské produkty, nadstandardní služby 
a  řešení napříč cigaretovým, farma-
ceutickým, potravinářským a  etike-
tovým průmyslem. Celá skupina del-

fort, která je v  rodinném vlastnictví, 
zaměstnává více než 2 300 lidí v rámci 
šesti výrobních závodů v  Rakousku 
(2), Maďarsku, České republice, Fin-
sku, ve Vietnamu a několika lokací pro 
zpracování papíru, které sídlí v  USA 
a v Mexiku.
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pracujte pro nejlepší. . .

www.dormerpramet.com

 Pramet Tools, s.r.o.
	 	Jsme	významný	a	stabilní	zaměstnavatel	v	regionu.	Zabýváme	se	vývojem, 

výrobou	a	prodejem	monolitních	rotačních	nástrojů	a	řezných	nástrojů	s	vyměnitelnými	břitovými 
destičkami	ze	slinutých	karbidů.	Nabízíme	Vám	jistotu	stálého	zaměstnání	a	profesionální	individuální	přístup.

	 Využijte	pracovní	příležitost	v	moderním,	čistém	pracovním	prostředí	mezinárodní	firmy 
s	jasně	definovanými	hodnotami	a	firemní	kulturou.

	 V	případě	zájmu	o	pracovní	pozici	SEŘIZOVAČ a NÁSTROJAŘ 
doručte	svůj	životopis	osobně	na	personální	oddělení	nebo	zašlete 
e-mailem na: silvie.skrivankova@dormerpramet.com

	 Přijďte	se	zeptat	na	možnosti	a	nabízené	benefity	v	hodnotě	až	65 000	Kč	ročně.

	 Našim	novým	kolegům	ve	výrobě	nabízíme	náborový	příspěvěk,	motivační	mzdové 
ohodnocení	s	pravidelným	ročním	navýšením,	bohatou	škálu	benefitů	a	kariérní	růst.

31. 12. NEDĚLE V 18 HODIN SILVESTR V DIVADLE

6. 1. SOBOTA V 19 HODIN 
KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA / DIVADLO ŠUMPERK

13. 1. SOBOTA V 19 HODIN
TULÁK CHARLIE CHAPLIN / DIVADLO HYSTERIE

  
 27. 1. SOBOTA V 19 HODIN

NOC NA KARLŠTEJNĚ / SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

3. 2. SOBOTA V 19 HODIN / SEX NA VLNÁCH / DIVADLO ŠUMPERK
 

10. 2. SOBOTA V 19 HODIN - PREMIÉRA
ROMEO A JULIE / DIVADLO ŠUMPERK

15. 3. ČTVRTEK V 17 HODIN 
KAUZA PROMÉTHEUS / TANEČNÍ CENTRUM PRAHA

24. 3. SOBOTA V 19 HODIN XVII. DIVADELNÍ MAŠKARNÍ PLES

19. 5. SOBOTA / SHIRLEY VALENTINE – SIMONA STAŠOVÁ / ONE WOMAN SHOW

VŠEM PŘÍZNIVCŮM DIVADLA PŘEJEME KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE 2018 HODNĚ ZDRAVÍ, 
ŠTĚSTÍ A SPOUSTU PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ V NAŠEM DIVADLE.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ DIVADLA PO~PÁ OD 15.00 DO 18.00 HODIN
INFO TEL: 583 214 062, 731 655 847

Î°vanocni"darekÍ
°tip"na

SLEDUJTE NÁS NA                    A NA WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ          

Jménem společnosti EPCOS s.r.o. přejeme Vám i všem 

Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém 

roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

• 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


