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Již tradičně zahájila nový rok v Šum-
perku a  okolí Tříkrálová sbírka, kterou 
organizuje Charita Šumperk ve  spolu-
práci s  dobrovolníky. Až do  14. ledna 
jsou trojice v převlecích biblických mu-
drců Kašpara, Melichara a Baltazara k vi-
dění nejen na  veřejných prostranstvích, 
ale mnohé míří i do jednotlivých domů.

V Šumperku odstartovala Tříkrálová 
sbírka v pátek 5. ledna na tzv. Točáku, 
kde stejně jako loni nabízeli pracov-
níci Charity kolemjdoucím výbornou 
zelňačku. Nechyběli ani zpěváci Šum-
perského dětského sboru, kteří se první 
den již tradičně zhostili role koledníků. 
V dalších dnech je pak vystřídali místní 
farníci a gymnazisté.

Tříkrálová sbírka patří mezi největ-
ší v republice, jen loni vynesla v Šum-
perku více než jedenadevadesát tisíc 
korun, v  celém děkanátu pak téměř 
sedm set třicet devět tisíc. S  letošním 
výsledkem vás seznámíme v  příštím 
čísle Zpravodaje. -kv-

První den Tříkrálové sbírky se role koledníků již tradičně zhostili i nepřehlédnutelní šumperští Motýli.  Foto: P. Kvapil

Tříkrálová sbírka odstartovala, výtěžek pomůže potřebným

Kino Oko čeká rekonstrukce, promítat 
se nebude do konce března.  Strany 3, 5

Medaile ze světových her korunovala 
úspěšnou sezonu šumperského orien-
tačního běžce Vojtěcha Krále (druhý 
zprava).   Strany 6, 7

 Nadcházející víkend se nese ve zname-
ní volby prezidenta.   Strana 7
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Informace ze zastupitelstva/Rozpočet 2018

ZM na svém zasedání ve čtvrtek 14. prosince 2017
* schválilo dotace z  rozpočtu města Šumperka 

na rok 2018 - individuální žádosti. „Předložený ma-
teriál se týká změny grantového systému, kdy byla část 
peněz převedena do rozpočtu. Jde o financování malé-
ho hokeje a fotbalu. Jejich stabilita bude do budoucna 
zaručena tím, že dotace půjdou přímo z  rozpočtu,“ 
uvedl předseda komise pro přidělování grantů a dotací 
Milan Polášek. 

Zastupitelé poté schválili poskytnutí dotace ve výši 
260 tisíc korun z  rozpočtu města Společnosti česko-
-německého porozumění Šumperk - Jeseníky, z. s., 
dotace 3,4 milionu korun společnosti Hokej Šumperk 
2003, s. r. o., dotace TJ Šumperk, z. s., ve výši 1,55 mi-
lionu korun, stotisícové dotace společnosti Jeseníky - 
Sdružení cestovního ruchu, zájmové sdružení právnic-
kých osob, a dotace ve výši 3,04 milionu Hokejovému 
Klubu Mladí Draci Šumperk, z. s. 

Šest set devadesát tisíc korun dostane z  rozpoč-
tu města Fotbalový klub Šumperk, z. s., šest set pat-
náct tisíc pak společnost Ječmínek, o. p. s., na činnost 
a provoz jeslí. Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola 
Viva, o. p. s., obdrží letos šest set sedmdesát tisíc ko-
run, 258 tisíc pak Základní škola a  střední škola Po-
mněnka, o. p. s.

* schválilo střednědobý výhled rozpočtu města 
Šumperka na roky 2019-2021. Více v příštím čísle.

* schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 
o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, jež reaguje na legislativní 
změny. Výše poplatku za svoz odpadu se nijak nemě-
ní. Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí 564 koruny, 
s pronájmem popelnice pak činí poplatek 612 korun. 
A stejně jako loni budou i letos osvobozeny od place-
ní místního poplatku za odpad děti do věku jednoho 
roku, jež mají od data narození trvalé bydliště v Šum-
perku. 

Současně schválilo obecně závaznou vyhlášku  
č. 5/2017 o místním poplatku ze psů. Oproti dosud 
platné vyhlášce se upravuje znění týkající se osvoboze-
ní a úlev. Obě vyhlášky jsou zveřejněny na webu měs-
ta www.sumperk.cz v sekci Správa města, podsekcích 
Dokumenty a Právní předpisy města.

* schválilo změnu účelu čerpání části dotace, kte-
rou loni obdržel z  rozpočtu města Fotbalový klub 
Šumperk, z. s., na úhradu nákladů spojených s  ligou 
Sportovního Centra Mládeže kategorie U19. Smlou-
va o  poskytnutí dotace ve  výši 370 tisíc korun byla 
uzavřena loni v  únoru s  tím, že polovina částky pů-
jde na  druhou část sezony 2016/2017 (od  1. 1. 2017 
do 30. 6. 2017) a dalších 185 tisíc na první část sezony 
2017/2018 (od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017). Z důvodu 
reorganizace soutěží ale již nebyl šumperský klub fot-
balovým svazem do soutěže na sezonu 2017/2018 za-
řazen. V této souvislosti požádal o změnu čerpání části 
poskytnuté dotace ve výši 185 tisíc korun na úhradu 
nákladů spojených s  koupí přenosných hliníkových 
fotbalových branek. Ty jsou snadno přenosné a  pro 
hru dětí mladších osmnácti let především bezpečnější.

* schválilo akční plán na  léta 2018-2020 jako ne-
dílnou součást Strategie rozvoje města Šumperka. Více 
v některém z dalších čísel.

* schválilo úpravu a  doplnění požadavků z  vlast-
ního podnětu a doplnění požadavků na návrh občanů 
města Šumperka, fyzických a právnických osob, které 
mají vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na úze-
mí města Šumperka (dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 

Letem šumperským zastupitelským světem

Rozpočet na  rok 2018 s  částkami 581,555 mi- 
lionu korun na  straně příjmů a  643,901 milionu 
korun na  straně výdajů schválili na  prosincovém 
jednání šumperští zastupitelé. Město do svého hos-
podaření zapojí i  přebytek z  minulých let ve  výši 
59,8 milionu korun a  dvacetimilionový kontoko-
rentní úvěr od  Československé obchodní banky, 
který schválili zastupitelé v  roce 2012. Na  úhradu 
splátek jistin úvěrů města pak půjde 17,454 milio-
nu korun. Celý rozpočet je zveřejněn na stránkách 
města www.sumperk.cz v sekci Správa města, pod-
sekci Rozpočet města.

Součástí schváleného materiálu jsou i  rozpočty 
Fondu životního prostředí, Sociálního fondu a Fon-
du na úpravu zevnějšku a uvolnění finančních pro-
středků vyjmenovaným právnickým osobám, které 
jsou v letošním rozpočtu uvedeny. Přebytek z hos-
podaření v  minulých letech přitom půjde na  in-
vestiční akce města. Na  schválený rozpočet přímo 
naváží první rozpočtová opatření letošního roku, 
jež by měli zastupitelé schválit na  svém lednovém 
jednání.

„Rozpočet probraly podle kapitol pracovní sku-
piny a  poté finanční výbor, jehož devět přítom-
ných členů předložený materiál schválilo,“ uvedl 
člen finančního výboru Zdeněk Muroň. Tajemník 
šumperského městského úřadu Petr Holub vzápě-
tí podotkl, že ke  zveřejněnému rozpočtu nevznesl 
připomínku žádný občan. Hovořilo se i  o  partici-
pativním rozpočtu, který bude realizován formou 
rozpočtového opatření na základě znalosti přebytku 
hospodaření. 

Investiční výdaje jsou v  letošním rozpočtu opět 
rozděleny na  dva díly. Kromě výdajů na  investiční 
akce odboru rozvoje, územního plánování a investic, 
kde se zatím počítá s částkou 168,754 milionu korun, 
se zde již tradičně objevuje kapitola investičních do-
tací. Ty představují sumu 2,21 milionu, dvě stě deset 
tisíc je přitom zahrnuto v rámci odboru finančního 
a plánovacího pro místní divadlo na pořízení nové-
ho scénického osvětlení. Dva miliony korun jsou pak 
v  rámci odboru školství, kultury a  vnějších vztahů 
určeny na spolufinancování dotací.

Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2018 
plánováno 168,754 milionu korun. Nejvyšší částka, 
čtyřicet a půl milionu korun, půjde na předloni za-
hájenou přeměnu někdejší Masarykovy školy v ulici 
28. října pro potřeby knihovny, část zrekonstruova-
ných prostor přitom bude využívat ostravská Vyso-
ká škola báňská, která v Šumperku před lety zřídila 
externí pracoviště fakulty strojní a ekonomické. Ta 
bude městu platit nájem a provozní náklady. S do-
končením se počítá letos v červnu. 

Třiadvacet milionů korun je v rozpočtu vyčleně-
no na rekonstrukci střechy, včetně podkroví, a  fa-

sády historické budovy radnice na  náměstí Míru. 
Sedmnáct milionů je určeno na  průmyslovou 
zónu, konkrétně na  dokončení projektových prací 
a  na  realizaci protipovodňových opatření, včetně 
cyklostezky a mostu. Dokončení projektu na nutná 
opatření k  záchraně objektu bývalé manufaktury, 
včetně jejich realizace, a zpracování projektové do-
kumentace na  muzeum textilnictví, jež je potřeba 
pro podání žádosti o  dotaci, se odhaduje na  šest-
náct a  půl milionu. 11,24 milionu plánuje město 
investovat do loni zahájené přestavby takzvané ze-
lené školy v Temenické ulici, kde vzniknou dvě tří-
dy mateřské školy Veselá školka, jež budou určeny 
dětem už od dvou let. 9,7 milionu korun je pak ur-
čeno na rekonstrukci vnitřní kanalizace, vodovodu, 
elektřiny a interiéru vstupního prostoru v kině Oko, 
částka přitom zahrnuje i zpracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci střechy.

6,68 milionu korun představuje částku určenou 
na zaplacení faktur za rekonstrukci objektu v areálu 
Luží ve Vikýřovické ulici, v němž vzniká díky dotaci 
z Programu reprodukce majetku ministerstva prá-
ce a  sociálních věcí domov se zvláštním režimem 
pro osoby bez přístřeší. Za šest milionů korun chce 
město letos vybudovat komunikaci a veřejné osvět-
lení v lokalitě „Za Hniličkou“, v níž nabízí k prode-
ji stavební pozemky, za více než čtyři miliony pak 
chce „rozjet“ první etapu rekonstrukce v lokalitě při 
Školní ulici, konkrétně v úseku mezi školou a křižo-
vatkou ulic Sluneční a Pod Senovou. 

Letošní rozpočet rovněž počítá se zpevněním 
plochy přistávací dráhy na  letišti zatravňovacími 
dlaždicemi, s rekonstrukcí mostu v Tylově ulici, se 
zpracováním projektu a realizací první etapy rege-
nerace panelového sídliště Čajkovského, s realizací 
sportovního areálu na Benátkách, s revitalizací vni-
trobloku při Palackého ulici, s dokončením projek-
tové dokumentace na  revitalizaci ulice Šumavské 
a na druhou etapu rekonstrukce přednádraží, s vy-
budováním podzemních kontejnerů na komunální 
a tříděný odpad v ulici ČSA a s řadou dalších inves-
tic. Více o nich v některém z příštích čísel.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018

č. 183/2006 Sb.), na pořízení Změny č. 2 Územního 
plánu Šumperk.

Město obdrželo celkem osmnáct podnětů k územ-
nímu plánu, z nichž dvanáct zastupitelé vyřadili. Šest 
vybraných podnětů bude zapracováno do  návrhu 
Zadání Změny č. 2 Územního plánu Šumperka, jenž 
bude rozeslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, 
krajskému úřadu a zveřejněn veřejnou vyhláškou. 

Písemné připomínky přitom může každý uplatnit 
u  pořizovatele do  patnácti dnů ode dne doručení. 

Na  základě výsledků projednání pořizovatel ve  spo-
lupráci s  určeným zastupitelem upraví návrh zadání 
a předloží jej v únoru ke schválení zastupitelstvu. Poté 
se zpracuje dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu, v níž bude zohledněna vhodnost (nevhodnost) 
jednotlivých podnětů, včetně odůvodnění jejich pří-
padného vyřazení. Projednaným a  posouzeným ná-
vrhem se budou zastupitelé zabývat v září a v prosinci 
bude předložen zastupitelstvu návrh na vydání Změny 
č. 2 Územního plánu.  Pokr. na str. 4

Více než čtyřicet milionů korun půjde letos na pře-
měnu někdejší Masarykovy školy pro potřeby 
knihovny.                                          Archivní foto: -pk-
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Novoroční zamyšlení/Zpravodajství

Vážení a milí spoluobčané!
Nejdříve mi dovolte, abych vám 

všem popřál vše nejlepší do  nového 
roku 2018. Hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti v osobním i pracovním živo-
tě a pokud možno splnění vašich přání 
a předsevzetí.

Pevně věřím, že se podaří také na-
plnit plány města Šumperka, které 
nejsou ani pro tento rok malé. Velká 
část rozvoje města spadá do  oblasti 

investic. Můžeme je podrobně na-
lézt ve  schváleném rozpočtu města. 
Zde bych pouze připomenul, že bude 
zahájena kompletní rekonstrukce 
krytého plavecké bazénu a  také další 
kroky k  záchraně historické památky 
- textilní manufaktury. Po  dokončení 
rekonstrukce bývalé školy T.G. Ma-
saryka se dočkáme otevření nového 
sídla knihovny společně s prostorami 
pro strojařské obory pobočky VŠB 
Technické Univerzity Ostrava. Již 
za několik dní bude uvedena do pro-
vozu přístavba víceúčelové haly při ZŠ 
Sluneční, která bude využívána pře-
devším jako gymnastická tělocvična, 
a  také se otevře další ubytovna pro 
osoby bez přístřeší v areálu Luže. Bude 
pokračovat rekonstrukce zimního sta-
dionu, dokončena bude rekonstrukce 
bývalé školy v Temenici na mateřskou 
školku pro dvouleté děti. Regenerace 
se dočká vnitroblok budov při ulicích 
Palackého a  Jesenické. Dokončena 
bude příprava stavebních parcel v  lo-
kalitě „Za Hniličkou“ v Temenici, re-
konstrukce radnice a  výrazné změny 
dozná i kino OKO. Bude vybudována 
zpevněná přistávací plocha na  letišti 
a  proběhne také rekonstrukce někte-
rých mostů. Samozřejmě připravuje-

me projekčně akce i na další léta. Po-
stupně regenerace sídlišť, vybudování 
cyklostezky do  Bratrušova, rekon-
strukci autobusového nádraží a mno-
ho dalších. 

Je samozřejmostí, že udržíme také 
vysoký standard podpory všech aktivit, 
na které jsme v Šumperku zvyklí. Pod-
pora velkých festivalových akcí i  těch 
drobnějších, podpora divadla, kina, 
knihovny, škol základních i  mateř-
ských a také vysokého školství a jejich 
další rozvoj. To vše je zakomponováno 
do rozpočtu, stejně jako podpora spor-
tu a volného času mládeže i dospělých. 
Za  investiční činností musí jít také 
podpora života, jinak by investování 
nemělo dobrý smysl. To, co nás sku-
tečně těší, jsou naplněná hlediště, velká 
účast na  akcích pořádaných městem 
i dalšími organizacemi a radost diváků, 
kterou si z nich odnášejí. Na mnohých 
akcích spolupracujeme organizač-
ně i  finančně s  Olomouckým krajem 
a za  tuto podporu bych rád na  tomto 
místě také poděkoval. 

Žijeme ve  velmi dobré době. Mož-
nosti státu, měst, obcí a jejich obyvatel 
jsou nebývalé. Můžeme cestovat, po-
znávat naši zemi, Evropu i  svět, létat 
letadlem, jezdit v  lepších vlacích, au-

tobusech i  osobních autech. Můžeme 
si užívat v  lázních a  aquacentrech, 
jezdit na  sjezdovkách, nakupovat 
v obchodních centrech, bavit se v zá-
bavních parcích. A  přesto se zdá, že 
nejsme spokojeni. Často se ptám, 
proč to tak je? Vždyť každý z  nás 
má svůj život ve  svých rukou. Pokud  
někdo není spokojen se svým dosavad-
ním životem, může ho kdykoliv změ-
nit. Může studovat v  jakémkoli věku. 
Nejlépe technické obory, ale i  jazyky, 
ekonomii, pedagogiku nebo cokoliv 
dalšího. Může se následně ucházet 
o  jakoukoli pracovní i  společenskou 
pozici, nabídky práce jsou nepřeberné 
a demokracie otevírá možnost převzít 
odpovědnost skutečně každému. Chce 
to jen maličkost. Mít jasno v životních 
prioritách, vůli a  vytrvalost. Namís-
to kritiky všech a všeho je třeba najít 
ochotu a odvahu převzít odpovědnost. 
K tomu přidat otevřenou mysl a srdce 
a  zapuzení zlých a  závistivých myšle-
nek. Pak už stačí jen vážit si sám sebe 
a mít rád lidi kolem sebe. V  tu chvíli 
totiž nebudeme hledat to, co nás roz-
děluje, ale to, co nás spojuje. A pokud 
něco naše společnost potřebuje, tak 
přesně tohle.  Krásný nový rok.

Z. Brož, starosta města

Náročnou rekonstrukcí projde v nad-
cházejících týdnech šumperské kino 
Oko. Kromě „generálky“ rozvodů vody, 
kanalizace a elektřiny se počítá s výraz-
nou proměnou samotného interiéru. 
Vzhledem k rozsahu prací se tak jedi-
ný šumperský biograf v pondělí 15. le- 
dna uzavře. Promítat se v  něm opět 
bude začátkem dubna, kdy se mohou 
diváci těšit i  na  nový revoluční zvuk 
Dolby ATMOS.

Původně se měla celá investice reali-
zovat již loni v létě. Do soutěže na do-
davatele prací se ale přihlásila pouze 
jediná firma, která nabídla cenu vyšší, 
než byly rozpočtované náklady. Město 
proto koncem loňského roku vypsalo 
soutěž novou a  vybralo v  ní rapotín-
skou společnost Elektromont, s. r. o., 
jež má „na triku“ stavební práce i elek-
troinstalaci. To vše za  necelých sedm 
milionů korun. Dodavatele vybavení 
interiéru kina by pak měla schválit rada 
města na svém lednovém jednání. 

Interiér kina Oko, který zahrnuje 
pokladnu, kavárnu, foyer, šatnu a boč-
ní chodby vedoucí k  sálu, se dočká 

rekonstrukce po  osmačtyřiceti letech. 
Poslední výrazné opravy se totiž datují 
do let 1968-1970, kdy byly nově přista-
věny již zmíněné chodby k  sálu. Ještě 
před vlastní úpravou vnitřních prostor 
projdou rekonstrukcí rozvody vody, 
kanalizace i  elektřiny v  celém objektu 
kina. „Rekonstrukce proběhne doslova 
a do písmene „od podlahy“. V rozpoč-
tu letošního roku je na  ni vyčleněno 
9,7 milionu korun,“ říká ředitel šum-
perského biografu Kamil Navrátil. 
Vzápětí podotýká, že zmíněná suma 
zahrnuje rovněž zpracování projektové 
dokumentace na  rekonstrukci střechy. 
Pak by měla přijít na  řadu oprava fa-
sády a vlastního prostoru před kinem. 
Na  moderní zevnějšek si tak budou 
muset návštěvníci počkat do další eta-
py rekonstrukce. 

„V  kině se výrazně investovalo 
díky podpoře města již od  roku 2001. 
Modernizace se dočkaly sál, kotelna 
a  vzduchotechnika, byly vyměněny 
okna a  dveře, digitalizoval se zvuk 
a v roce 2010 se kino zařadilo mezi prv-
ní digitalizované biografy v  republice, 

které mohly nabídnout i 3D projekce,“ 
vyjmenovává největší akce Navrátil. 
Od roku 2001 se tak v Oku investovalo 
téměř čtrnáct milionů korun, z  nichž 
téměř tři a půl milionu šlo z fondů sa-
motného kina a osm set tisíc od minis-

terstva kultury. Zbývající finance uvol-
nilo ze své kasy město.

Dobrá zpráva týkající se letošní re-
konstrukce interiéru s  sebou podle 
ředitele kina nese i  jedno negativum. 
Vzhledem k  tomu, že v  době úprav 
nebude možné zajistit pro diváky do-
statečné zázemí, počítá se s uzavřením 
kina od  poloviny ledna do  začátku 
dubna.

„Diváci se mohou těšit nejen na nový 
interiér, ale také na  nový zvukový sys-
tém Dolby ATMOS. Ten je, zjednoduše-
ně řečeno, zvukovým ekvivalentem 3D 
filmu,“ říká ředitel.  Pokr. na str. 5

Návrh interiéru kina Oko.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Šatna spolu s chodbami vedoucími k sálu.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Oko čeká rekonstrukce, promítat se nebude do konce března
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     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 25. ledna

Ke svému prvnímu zasedání v roce 2018 se se-
jdou šumperští zastupitelé ve  čtvrtek 25. ledna. 
Schválit by měli první rozpočtová opatření, jež se 
týkají investičních akcí v  letošním roce a chybět 
nebude ani řada majetkoprávních a  také finanč-
ních záležitostí města. První letošní zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začíná poslední 
lednový čtvrtek v 15 hodin v  zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici.  -zk-

     Město přijímá žádosti 
o dotace z programu  
prevence kriminality 

Město Šumperk vyhlašuje výzvu k  předložení 
žádostí o zařazení projektů do Programu preven-
ce kriminality města Šumperka na rok 2018 (dále 
jen PPK Šumperk 2018). Příjemcem dotace je 
žadatel, tedy město Šumperk, faktickým realizá-
torem preventivního projektu mohou být nestát-
ní nezisková organizace, příspěvková organizace 
a další typy právnických osob. 

PPK Šumperk 2018 se bude ucházet o  státní 
účelovou dotaci z Programu prevence kriminali-
ty na místní úrovni na rok 2018, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo vnitra České republiky.

Žádost o  zařazení projektu do  PPK Šumperk 
2018 zasílejte na předepsaném formuláři nejpoz-
ději do pátku 19. ledna na e-mail: slavena.karkos-
kova@sumperk.cz. Více informací, včetně zásad, 
naleznete na  www.sumperk.cz v  sekci Občan, 
podsekcích Prevence kriminality, Aktuality, Vy-
hlášení programu prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2018. -red-

     Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se zbavit vánočního stromku? 
Odložte ho ke kontejnerům na sběrných místech 
tříděného odpadu. Tímto způsobem se mohou 
Šumperané zbavit stromku do pondělí 18. února, 
poté ho již musejí odvézt do sběrného dvora v uli-
cích Anglické nebo Příčné. -red-

     Kraj „rozjel“ další 
„kotlíkové“ dotace

Olomoucký kraj vyzývá k předkládání žádostí 
o poskytnutí dotace na realizaci dílčích projektů 
v rámci projektu registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/
0.0/17_067/0005154 s názvem Snížení emisí z lo-
kálního vytápění rodinných domů v  Olomouc-
kém kraji II. Předmětem podpory přidělované 
fyzickým osobám bude výměna kotlů na  pevná 
paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, 
automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, 
peletky), kotel pouze na  biomasu s  ručním při-
kládáním (např. kusové dřevo), plynový konden-
zační kotel, automatický kotel na uhlí a biomasu 
(kombinovaný). Lhůta pro předkládání, tzn. elek-
tronickou evidenci žádostí o poskytnutí dotace, je 
prodloužena do 30. dubna do 12 hodin.  -oh-

   Pokr. ze str. 2
* schválilo uzavření smlouvy o spolupráci za účelem 

realizace a  spolufinancování stavby mostu v  projektu 
„Cyklostezka Bratrušov“ mezi Šumperkem a Bratrušo-
vem s tím, že Bratrušov podá žádost o dotaci z prostřed-
ků Státního fondu dopravní infrastruktury, zajistí výběr 
zhotovitele stavby mostu a uzavření smlouvy o dílo. 

Město Šumperk přitom uhradí poměrnou část sku-
tečně vynaložených nákladů za část stavby nacházející 
se v k. ú. Horní Temenice.

Celkové náklady na  zhotovení mostu vyčíslil pro-
jektant na necelých sedm milionů korun, Šumperk by 
z této částky zaplatil asi 2,4 milionu. Dotace by přitom 
mohla pokrýt až pětaosmdesát procent nákladů stavby. 

* schválilo vstup města Šumperka do  Sdružení 
místních samospráv ČR. Jde o  nevládní apolitickou 
organizaci, která sdružuje a hájí zájmy obcí a menších 
měst v celé republice a svým členům poskytuje rovněž 
poradenské, odborné, vzdělávací a informační služby.

 Zpracovala -kv-

Začátkem roku 2018 chceme opět připomenout naše 
akce v  uplynulém roce. Tou nejvýraznější byl Český 
den proti rakovině, který proběhl ve středu 10. května. 

Spolu se žlutým kvítkem a  modrou stužkou jsme 
během akce předávali letáčky, jež upozorňova-
ly na  nádory hlavy a  krku. Za  kytičky jsme utržili 
v Šumperku 88 261 Kč, v Zábřehu 54 432 Kč a v Mo-
helnici 15  759 Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci a prodeji kytiček a letáků a všem obča-
nům, kteří tuto akci podpořili.

Pokračovaly i  rekondiční pobyty našich žen 
po  operaci prsu - letos se konaly v  Luhačovicích 
a  v  Novém Jičíně. Cena těchto pobytů přesáhla sto 
šedesát tisíc korun a mohli jsme je uspořádat jen díky 
finanční podpoře města Šumperka, Zábřehu a závodu 
Metra-Apator v Šumperku, kterým touto cestou ještě 
jednou děkujeme.

V říjnu, měsíci, který je tradičně vyhlášen měsícem 
boje proti rakovině prsu, se v  šumperské nemocni-
ci prodávaly růžové stužky. Akci zorganizovala opět 
vedoucí sestra chirurgického oddělení a členka LPR 
Olga Davidová. Akce vynesla 6 092 Kč, které byly pře-
dány naší organizaci.

Děkujeme všem, jež nás podporují - našim spolu-
občanům, kteří každoročně přispívají během ČDPR 
a také našim členům za řádné placení členských pří-
spěvků. Přejeme všem čtenářům v novém roce 2018 
stálé zdraví a spokojenost. J. Koutná, LPR Šumperk

Budoucím provozováním domu kultury se zabývali 
na svém prosincovém jednání šumperští zastupitelé. 
Po  delší diskuzi odsouhlasili formu odkoupení sto-
procentního obchodního podílu stávající společnosti 
Dům kultury Šumperk, s. r. o., a to za částku do tří set 
padesáti tisíc korun, jež zahrnuje i veškerý inventář.

S  nabídkou na  převedení obchodního podílu 
ve společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o., na měs-
to Šumperk přišli loni v  červenci jednatelé společ-
nosti Vladimír Rybička a  Hana Čunderlová, kteří 
plánují provozování místního „kulturáku“ do konce 
letošního roku. Problematikou se několikrát zabý-

vala rada města a  po  zvážení všech okolností a  dů-
kladném benchmarkingu, jenž byl proveden, dospěla 
k závěru, že pro město je v současné době nejvýhod-
nější odkoupení společnosti Dům kultury Šumperk, 
s. r. o. Výhodami jsou mimo jiné možnost odpočtu 
DPH při rekonstrukci objektu, zachování stávajících 
nájemních a  dalších smluv, odkoupení současného 
zařízení domu kultury a penzionu a rovněž možnost 
pokračovat se současným zkušeným pracovním tý-
mem v produkci a dramaturgii. Stávající jednatelé se 
navíc zaváží, že budou minimálně dalších deset let 
v Šumperku pořádat festival Blues Alive a jsou ochot-
ní jednat o budoucím přednostním právu odkoupení 
značky Blues Alive pro město. 

Odkoupení objektu domu kultury od odborového 
sdružení Kovo Pramet schválili šumperští zastupitelé 
v září roku 2016. Za kulturní stánek, který se nachází 
v Sadech 1. máje, zaplatí město v několika splátkách 
rozložených do  deseti let osmnáct milionů korun. 
V  ceně jsou zahrnuta i  umělecká díla a  veškeré vy-
bavení. Okolní nemovitosti, takzvané jižní křídlo, 
v  nichž sídlí provozovatel domu kultury, penzion, 
galerie či muzeum, jsou od  devadesátých let majet-
kem města. Pozemky pod objektem vlastního domu 
kultury, které vlastní stát, chce letos město odkoupit.

Letem šumperským zastupitelským světem

Liga proti rakovině bilancuje

Místní „kulturák“ pořádá desítky kulturních akcí. 
 Foto: -pk-

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, jež 
„spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, mo-
hou využít nabídky obou fakult, jež ve městě působí, 
a  přijít se koncem ledna v  rámci tzv. Informačních 
dnů seznámit s možnostmi studia v Šumperku.

Informační den Fakulty strojní proběhne v pondělí 
29. ledna od 15 do 17 hodin v místním Centru ba-
kalářských studií, jež sídlí v  areálu Střední odborné 
školy v  Zemědělské ulici 3. V  rámci tříletého baka-
lářského studijního programu strojírenství si mohou 
zájemci zvolit prezenční nebo kombinovanou formu 
studia oboru Strojírenská technologie. Od 1. září při-
tom bude výuka probíhat v nově zrekonstruovaných 
prostorech městské knihovny v ulici 28. října. V příš-
tím školním roce chce fakulta přijmout na prezenční 
formu studia maximálně šedesát zájemců, o  deset 
méně pak na formu kombinovanou. Termín pro po-
dání přihlášek pro první kolo vyprší 29. dubna. Bližší 
informace na www.fs.vsb.cz.

Informační den Ekonomické fakulty, jež zde ote-
vřela obor nazvaný Veřejná ekonomika a  správa, se 
pak uskuteční ve  středu 31. ledna od  14 do  16 ho-
din v  budově Obchodní akademie a  Jazykové školy 
na Hlavní třídě 31, 3. patro, učebna č. 304. Do kom-
binované formy studia přijme fakulta ve školním roce 
2018/2019 šedesát studentů. Ke studiu se mohou zá-
jemci hlásit do  15. května. Více informací na  www.
ekf.vsb.cz. -kv-

Fakulty VŠB zvou na informační dny

Město odkoupí stoprocentní obchodní podíl stávající 
společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o.
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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.

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 jedi-
ným kritériem pro výběr budoucího 
kupujícího. Ten musí zaplatit kupní 
cenu do  třiceti dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy, před podáním návrhu 
na  vklad vlastnického práva do  katas-
tru.

Žádost na odkoupení pozemku je nut-
né doručit nejpozději do středy 31. le- 
dna 2018 na  Městský úřad Šumperk, 
nám. Míru 1, Šumperk. V  žádosti je 
nutné 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-

   Pokr. ze str. 3
„Novou technologii za  3,4 milionu 

korun, na  kterou jsme dostali dvou-
settisícovou dotaci od  Státního fondu 
kinematografie, nám dodá společnost 
AudioMaster CZ,“ prozrazuje Kamil 
Navrátil a  připomíná, že šumperské 
Oko se drží na  špici návštěvnosti tzv. 
jednosálových kin. I proto si podle něj 
diváci zaslouží jen to nejlepší.

Projekt interiéru kina Oko, který 
zpracovali architekti Ivo a  Jan Skou-

malovi, řeší nové podlahy, úpravy stěn, 
návrh podhledů a  rozmístění svítidel, 
vybavení nábytkem a  další interiérové 
prvky. Obnova se přitom ponese v re-
tro stylu a měla by připomínat atmosfé-
ru prvorepublikového biografu.

„Od  rekonstrukce v  sedmdesátých 
letech proběhly v  interiéru jen malé 
dílčí úpravy,“ konstatuje architekt Ivo 
Skoumal, který ve  svém návrhu zvolil 
jednotný koncept barevného a  mate- 
riálového řešení hlavních interiérových 
prvků použitím přírodního dubové-
ho dřeva zasazeného do  antracitového 
pozadí. Stěny vstupní haly a kavárny se 
zázemím, stejně jako všechny sádrokar-
tonové podhledy, budou vymalovány 
bíle, foyer bude naopak „intimní“ díky 

antracitové barvě, kterou v  obloucích 
oživí bílý text nejslavnějších citátů z fil-
mů. „Svou troškou do  mlýna mohli 
v  této souvislosti přispět samotní di-
váci. V kině jsme nainstalovali plachty, 
na  které mohli psát své příspěvky. Ty 
budou použity při realizaci návrhu,“ 
zdůrazňuje ředitel kina.   

Boční chodby vedoucí k sálu dosta-
nou světle šedohnědou výmalbu. Pod-
lahy ve  foyer a  bočních chodbách by 
pak měl pokrývat tmavě šedý koberec, 
pouze ve  vstupní hale a  kavárně bude 
položena tmavě šedá dlažba. 

„Interiér chceme vybavit stolky, žid-
lemi, křesly a věšáky s dubovou dýhou 
od  firmy TON. Dubové prvky se pak 
ve  větší míře objeví v  celém řešeném 

prostoru, včetně celého šatnového blo-
ku, který bude nosným interiérovým 
prvkem vstupní haly,“ popisuje ar-
chitekt. Vzápětí dodává, že výraznou 
proměnou projde rovněž předprodej 
vstupenek. „Tvoří jej předsazený du-
bový modul, podsvícený LED páskem 
na  antracitovém soklu, se skleněnou 
přepážkou s otočnou miskou v parapet-
ní dubové desce. Počítáme i s osazením 
LCD monitoru a  kruhových hodin,“ 
naznačuje budoucí podobu Skoumal. 
Stěny vstupního prostoru, kavárny 
a foyer podle něj oživí barevné plakáty 
s filmovou tematikou a chybět nebudou 
dubové police na propagační materiály. 
Osvětlení je pak řešeno závěsnými svíti-
dly, LED pásky a LED bodovkami. -kv-

Město nabízí stavební pozemek v Krameriově ulici

Šumperská základní škola v Šumavské ulici uspořádala koncem listopadu již tra-
diční charitativní jarmark v rámci akce „Žirafa pomáhá“, která je součástí projektu 
Světové školy. Výtěžek z prodeje výrobků, jež vytvořili žáci, jejich rodiče a pra-
rodiče, učitelé a zaměstnanci školy či je darovali sponzoři, ve výši 20 739 korun 
věnovala škola Amálce Ježkové, trpící vzácným kožním onemocněním zvaným 
ichtyóza. To Amálku výrazně omezuje v pohybu, její kůže je velmi citlivá, náchylná 
k popraskání a k infekci. Předání finančního daru proběhlo v pondělí 18. prosince. 
 Foto: P. Štětinová Buxbaumová

Vstup do kina s posezením.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

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. 

Oko čeká rekonstrukce, promítat se nebude do konce března

Obnova interiéru 
navodí atmosféru 

prvorepublikového biografu
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Zpravodajství

Medaile ze světových her korunovala úspěšnou sezonu orientačního běžce Vojtěcha Krále
Deset let usiloval Vojtěch Král o zís-

kání další individuální medaile z  vr-
cholné světové akce. Když se v  roce 
2007 vrátil z  Austrálie s  titulem juni-
orského mistra světa ve  sprintu, jistě 
nepředpokládal, jak náročná a  dlouhá 
cesta k další medaili ho čeká.

Absolvoval stovky hodin tréninků, 
závody a  tréninkové pobyty v  nároč-
ných zahraničních terénech, získal čtyři 
tituly mistra České republiky, umístil se 
několikrát v první desítce na mistrov-
stvích světa a Evropy v závodě jednot-
livců. Podílel se na stříbrné a bronzové 
medaili ve  štafetách na  mistrovstvích 
Evropy a na akademickém mistrovství 
světa finišoval smíšené sprintové štafe-
tě pro bronz. 

Za svoje úspěchy byl oceněn jako nej-
lepší orientační běžec České republiky 
v  juniorské kategorii, v  loňském roce 
se mu téhož ocenění dostalo i v katego-
rii dospělých. Jelikož je po celou svoji 
sportovní kariéru členem klubu orien-
tačního běhu Severka Šumperk, dva-
krát obdržel Cenu města Šumperka, 
za  rok 2007 v kategorii sport a  za  rok 
2014 za přínos městu.

Jako každý sportovec však musel 
také překonat zklamání z  neúspěchu 
a také se vyrovnat se zraněními a zdra-
votními komplikacemi, jež vrcholový 
sport provázejí. V neposlední řadě také 
dokončil vysokou školu a stal se karto-
grafem. Mapoval terény doma i  v  za-
hraničí a vytvořil mapy pro orientační 
běh.

Do letošní závodní sezony vstupoval 
devětadvacetiletý běžec velmi dobře fy-
zicky připraven a s čistou hlavou, s vě-
domím, že v přípravě udělal maximum. 
Od roku 2017 dostala Vojtěchova spor-
tovní kariéra punc profesionality, stal 
se sportovcem z povolání a může se své 
disciplíně věnovat s plným nasazením.

První konfrontace sil světové špičky 
se letos konala na konci května ve Fin-
sku. Úvodní série závodů světového 
poháru měla tři individuální části, 
závod ve  sprintu, na  krátké a  klasic-
ké trati. Ve  sprintovém závodě Král 
přesvědčivě vyhrál kvalifikaci, ve finá-
lovém závodě bral šesté místo. Skvělý 

výsledek, ovšem, jak se říká, trochu 
za očekáváním. Poté dvě třináctá mís-
ta, na krátké a klasické trati, byla potvr-
zením jeho výborné formy a přidávala 
na  optimizmu celému českému týmu 
před červencovými vrcholnými klání-
mi orientačních běžců.

Prvním z nich bylo hned na začátku 
července mistrovství světa v Estonsku, 
s  centrem ve  městě Tartu. Kvalifika-
ce sprintu byla první soutěží, Vojtěch, 
s tíhou odpovědnosti na bedrech, do ní 
nevstoupil podle svých plánů. Pouze 
těsně se kvalifikoval do hlavního finá-
le, což znamenalo nevýhodnou pozici 
na začátku startovní listiny samotného 
finále. Mělo to výhodu v tom, že si mohl 
běžet koncentrovaně svůj závod, ale 
i  nevýhodu, čekat pak v  cíli a  počítat, 
kolik soupeřů ho překoná. Pouze pět! 
Vojtěch se znovu prodral mezi světo-
vou špičku a umístil se na šestém mís-
tě! Mimochodem stejně jako na  loň-
ském mistrovství světa. Výsledky:  
1. D. Hubmann, Švýcarsko, 14:30,6 min.; 
2. F. Tranchand, Francie, 14:33,5 min.; 
3. J. Lysell, Švédsko, 14:35,8 min.;  
4. M. Kyburz, Švýcarsko, 14:36,3 min.; 
5. J. Leandersson, Švédsko, 14:43,3 min.; 
6. V. Král, ČR, 14:49,5 min.

Další závod na  krátké trati, v  rovi-
natém, ale technicky náročném teré-
nu s  bujnou vegetací, byl opravdovou 
výzvou pro všechny minulé i současné 
šampiony. Vojtěch zde podal vyrovna-
ný běžecký i navigační výkon a umístil 
se na výborném 12. místě, jako nejlepší 
z českých reprezentantů.

Do historického města Viljandi byly 
situovány smíšené  sprintové štafety. 
Zřícenina, rozvaliny, zbytky hradního 
příkopu a úzké uličky starého města sli-
bovaly napínavý zážitek sportovní i di-
vácký i  proto, že český tým vstupoval 
do tohoto klání s nemalými ambicemi. 
Vojtěch Král se prezentoval bojov-
ným výkonem, posunul českou štafetu 
na  druhé místo průběžného pořadí. 
Bohužel, na posledním dámském úse-
ku náš tým těsně přišel o medaili. Čtvr-
té místo za  štafetami Švédska, Dánska 
a  Švýcarska bylo přesto pro českou 
reprezentaci úspěchem a radostí přiná-

šející chuť a sílu prosadit se příště ještě 
výše.

Sotva odezněly zážitky a odplavila se 
únava z mistrovství světa, byl čas zno-
vu se připravit a koncentrovat na dru-
hý červencový vrchol, což znamenalo 
účast na  tzv. olympijských hrách ne- 
olympijských sportů, World Games. 
Orientační běžci měli na programu her 
tři soutěže, závod ve sprintu, na krátké 
trati a  závod smíšených štafet. Sprint 
byl situován do centra WG, do Wroc-
lavi. S nástrahami uliček, historického 
rynku a parků se Vojtěch Král vyrovnal 
dobře, ale na výbornou to nebylo. S de-
vátým místem spokojen nebyl, jak sám 
říkal, prostě mu to netáhlo.

Trzebnica - Zdroj, lázeňské městeč-
ko, přivítalo závodníky startující v zá-
vodě na krátké trati. V českém týmu se 
proslýchalo, že terén je hodně podobný 
našim typickým terénům a  tudíž, že 
by mohl českým běžcům vyhovovat. 
A  stalo se. Vojtěch hned od  začátku 
běžel vyrovnaně, když při průběhu 
veřejným úsekem měl druhý nejlepší 
mezičas, na trati bylo jen málo adeptů 
na  to, aby ho ohrozili. S  vědomím, že 
běží na  medaili, proběhl závěrečnou 
část, a  poté za  velkého jásotu českých 
fanoušků a  celého týmu si finišoval 
pro bronzovou „olympijskou“ medaili.  
Splněný sen pro Vojtěcha, radost 
a  zadostiučinění pro celou českou re-
prezentaci. Výsledky: 1. M. Kyburz, 
Švýcarsko, 34:05 min., 2. F. Howald, 
Švýcarsko, 34:43 min., 3. V. Král, Česká 
republika, 35:20 min.

Třetí závod WG, čtyřčlenné smí-
šené sprintové štafety, se vrátil opět 
do Wroclavi, běžel se v parcích a v při-
lehlé zoologické zahradě. Česká štafeta 
nezačala dobře, Král vybíhal na  třetí 
úsek až na  dvanáctém místě. Potvrdil 
však i  zde svou formu a pověst sprin-
tového specialisty a  předával štafetu 

na  sedmém místě. Finišmanka týmu 
umístění ještě vylepšila, doběhla 
na místě šestém.

V druhé části sezony čekala na elit-
ní běžce ještě dvě kola světové poháru. 
Lotyšsko bude příští rok pořádat mis-
trovství světa, a  tak na  „svěťák“, který 
byl generálkou na  MS 2018, se sjela 
celá světová špička, aby náležitě pro-
zkoumala terény a prostředí. Čekaly je 
tzv. lesní disciplíny, krátká trať a štafety, 
a  sprint v okolí hradu ve městě Césis. 
Krátká trať v  terénu se sníženou vidi-
telností a s nevýraznými tvary prověři-
la celé startovní pole, Král i s několika 
drobnými chybami doběhl jedenáctý 
a  naznačil slušnou běžeckou formu. 
Závod ve  sprintu byl pořádán jako 
dvoukolový. V  rozběhové kvalifika-
ci bral Vojtěch páté místo, za  vítězem 
pouhých 12 vteřin. Ve finálovém závo-
dě běžel vyrovnaně a  bezchybně s  cí-
lem po  rychlém začátku ještě tempo 
vystupňovat. Postupně se opravdu pro-
tlačoval na přední pozice, od 15. kon- 
troly vedl, a  když po  proběhnutí  
23. kontroly finišoval do cíle, bylo jas-
né, že to konečně bude první místo. Ví-
tězství v závodě světového poháru pro 
českého závodníka! Určitě nejmocnější 
zážitek celé sezony pro Vojtěcha, ale 
i  pro celý reprezentační tým. Nestává 
se to často, naposledy se na  stupínek 
nejvyšší postavil český závodník před  
19 lety. Výsledky: 1. V. Král, Česká  
republika, 15:08 min., 2. J. Lysell, Švéd-
sko, 15:13 min., 3. M. Kyburz, Švýcar-
sko, 15:15 min.

Finálová série Světového poháru 
v  orientačním běhu se běžela ve  Švý-
carsku o posledním zářijovém víkendu. 
Začala pěkně zostra závodem na  kla-
sické trati, jež by mohl mít v  názvu 
i  adjektivum vysokohorský, běželo 
se v  nadmořské výšce okolo 1900 m. 
Mužská trať o  délce 12 km měla pře-
výšení téměř 800 m a závodníci museli 
proběhnout 24 kontrolami v náročném 
alpském polootevřeném terénu s  těž-
kou kamenitou podložkou. Vojtěch 
Král i v tomto závodě běžel vyrovnaně, 
s nejlepšími specialisty se sice o před-
ní příčky nepral, přesto doběhl v  čase 
1:33:21 na výborném 12. místě se ztrá-
tou 9:46 minut na vítěze, a to jako nej-
lepší z českých závodníků.  

Krátká trať, poblíž městečka Grin-
delwald, byla postavena v nižších par-
tiích lesa, závěrečná pasáž závodu se 
běžela uličkami tohoto města, cíl byl 
umístěn přímo na  náměstí. Král začal 
závod skvěle, na  mezičase byl druhý, 
ale pak se nevyvaroval technické chy-
by, což v  praxi znamená, že se pře-
hlédl při realizaci postupu a  běžel na   
12. místo na 11. kontrolu, chybu si včas 
uvědomil, ale stála ho minutovou ztrá-
tu. V  konečném pořadí to znamenalo  
7. místo, 3:15 min. za vítězným Švýca-
rem Kyburzem. Pokr. na str. 7

V  Estonsku si Vojtěch Král doběhl 
pro šesté místo.  Foto: archiv

V Lotyšsku se Vojtěch Král postavil na stupínek nejvyšší.  Foto: archiv
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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 
podobným způsobem, jakým volí se-
nátory.

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 zapojilo celkem osmnáct 
přihlášených kandidátů, podmínky 
ovšem splnila polovina z  nich. Po-
dle vylosovaných čísel jdou do  volby 
někdejší premiér Mirek Topolánek, 
podnikatel, spisovatel, textař a  sociál-
ní antropolog Michal Horáček, bývalý 
velvyslanec Pavel Fischer, kandidát Re-
alistů a šéf Asociace obranného a bez-
pečnostního průmyslu Jiří Hynek, 
producent a předseda strany Rozumní 
Petr Hannig, bývalý šéf mladoboleslav-
ské automobilky Škoda Auto Vratislav 
Kulhánek, současný prezident Miloš  
Zeman, vědec, lékař, vysokoškolský 
pedagog a aktivista Marek Hilšer a fy-
zikální chemik a bývalý předseda Aka-
demie věd Jiří Drahoš.

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. „Opro-
ti posledním volbám došlo pouze 
ke změně volební místnosti u volební-
ho okrsku číslo 1. Volba bude v tomto 
okrsku probíhat v Geschaderově domě 
v Kladské ulici 1, naproti klášternímu 
kostelu,“ uvedla vedoucí správního od-
dělení odboru správního a  vnitřních 
věcí šumperské radnice Olga Breitze-
telová.

Do volebních místností mohou ob-

čané zamířit s již vybraným hlasovacím 
lístkem. „Pokud někdo volební lístky 
nedostal nebo je například nějakým 
způsobem znehodnotí, budou samo-
zřejmě k dispozici přímo ve volebních 
místnostech, stejně jako úřední obál-
ky. Do ní vloží volič hlasovací lístek se 
jménem kandidáta na prezidenta, pro 
něhož se rozhodl hlasovat,“ vysvětlila 
vedoucí oddělení a zdůraznila, 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 
obdrží 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. Vzápětí připomněla, že neplat-
né budou hlasovací lístky, jež nebudou 
na předepsaném tiskopise, lístky přetr-
žené a ty, které nejsou vloženy do úřed-
ní obálky. „Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv na  jeho 
platnost, pokud jsou z něho patrny po-
třebné údaje. O neplatný způsob hlaso-
vání jde, je-li v úřední obálce několik 
hlasovacích lístků,“ podotkla vedoucí 
oddělení. -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.

Ve čtvrtek 14. prosince se v Prostějově 
uskutečnila charitativní akce s  názvem 
Krajský sportovní festival Olomoucké-
ho kraje aneb Sportovní hvězdy dětem 
2017. Sportovní akce v netradičním šes-
tiboji se zúčastnilo šest desetičlenných 
týmů základní škol z Olomouckého kraje 
a Dětské domovy. Šumpersko reprezen-
toval tým složený z mladých sportovců 
ze škol ve Vrchlického ulici a v ulici Slu-
neční. Každý tým měl svého patrona, 
pro Šumpersko jím byla volejbalová re-
prezentantka ČR Julie Kovářová. 

Během dne týmy poměřily síly 
v  turnajovém klání, které podporova-
la velká jména českého tenisu, kopané 
a juda. Fandit přišli například tenistka 
Karolína Plíšková a  tenista Jiří Vese-
lý. Mezi patrony jednotlivých týmů se 
objevil nejlepší střelec české fotbalové 
reprezentace Jan Koller, skvělý atletic-
kých reprezentant ČR Jakub Holuša, 
volejbalová reprezentantka ČR Andrea 
Kossányiová, olympijský vítěz Lukáš 
Krpálek, vynikající basketbalista Mi-

chal Křemen a další sportovní hvězdy.
V rámci akce proběhly divácké sou-

těže a  předání charitativních šeků. 
Vítězem se stalo domácí družstvo 
Prostějova, na  2. - 6. místě se umísti-
ly ostatní týmy. Cílem této charita-
tivní akce bylo získat peníze pro děti 
z  dětských domovů a  hendikepované  
sportovce. Akci finančně podpořil Olo-
moucký kraj. 

„Naše družstvo si vedlo více než 
dobře a  jejich výkony byly úžasné. 
Odměnou pro mne bylo nadšení dětí, 
jejich zářící oči a  radostný pocit, že 
mohly potkat takové hvězdy ze spor-
tovní a  kulturní oblasti. Rád bych sr-
dečně poděkoval všem organizátorům, 
Olomouckému kraji a městu Šumperku 
za podporu, výběru šumperských škol 
za skvělou reprezentaci města a regio-
nu, patronům za  jejich přínos jednot-
livým týmům a  dalším sportovcům 
za  jejich spolupráci,“ poděkoval kapi-
tán šumperského týmu Ladislav Sebök.
 -oh-

Víkend se nese ve znamení volby prezidentaSportovní hvězdy pomáhaly dětem

Šumperský tým skvěle reprezentoval.  Foto: archiv

Zpravodajství/Prezidentské volby

Medaile ze světových her korunovala úspěšnou sezonu orientačního běžce Vojtěcha Krále
   Pokr. ze str. 6
Do Světového poháru v orientačním 

běhu 2017 byly započítávány čtyři série 
závodů, v  květnu ve  Finsku, mistrov-
ství světa v Estonsku a lotyšská a švý-
carská série závodů. Celkový součet 
bodů a uzavření celkového hodnocení 
vyznělo pro Vojtěcha Krále víc než li-
chotivě, páté místo! Konečné pořadí: 
1. M. Kyburz, Švýcarsko, 588 bodů,  
2. O. Lundanes, Norsko, 468 bodů,  
3. D. Hubmann, Švýcarsko, 463 body, 
4. M. Regborn, Švédsko, 384 body,  
5. V. Král, Česká republika, 361 bod. 
Stejně jako v ostatních sportech i v ori-
entačním běhu se sestavuje ranking, 

průběžné světové pořadí závodníků. 
I v  tomto žebříčku si vede šumperský 
závodník a  český reprezentant výbor-
ně. V  celkovém pořadí za  výsledky 
v tzv. lesních disciplínách je v součas-
nosti na 14. místě a ve „své“ sprintové 
disciplíně na místě 4.

Kde lze hledat kořeny úspěšného 
roku 2017? „Když se podívám do po-
zadí letošního tréninku, mohu zmínit 
jednu velmi zásadní věc a tou je pře-
chod na  profesionální úroveň. Být 
zaplacen za běhání, je velmi příjemná 
situace, v  níž můžete opravdu dělat 
jen to, co vás baví. Velmi si této příle-
žitosti vážím a dělám vše pro to, abych 

i  nadále dobře reprezentoval. Tento 
přechod mi umožnil soustředit se sto-
procentně nejen na  plnění tréninko-
vých plánů, ale hlavně na odpovídající 
odpočinek, aby tělo mohlo všechny 
tréninkové jednotky důkladně vstře-
bat.  Kromě objemového a  intenziv-
ního běžeckého tréninku jsem opět 
poctivě zařazoval jeden z pilířů mého 
tréninku, posilování ve  „fitku“ a  bě-
žecká koordinační cvičení, neboť se 
dlouhodobě snažím o docílení maxi-
mální efektivity pohybu. V této oblas-
ti poměrně intenzivně spolupracuji se 
šumperským trenérem J. Anderlem,“ 
zhodnotil Vojtěch Král.

A  co cíle a  plány do  budoucna? 
„Rok 2018 bude náročný, reprezentaci 
čekají fyzicky náročné terény mistrov-
ství Evropy ve  Švýcarsku, technicky 
a  navigačně složité lesy mistrov-
ství světa v  Lotyšsku. Jako třešnička 
na  dortu bude pro nás finálová série 
světového poháru na  závěr sezony 
v  České republice. Nejen reprezenta-
ce, ale i všichni čeští orientační běžci 
se na  tuto událost velmi těší. Sprint 
a sprintové štafety v historickém cent-
ru Prahy budou tou nejlepší propagací 
orientačního běhu,“ zakončil své úva-
hy o letošním roce Vojtěch Král. 

 Z. Králová 

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

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
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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
30. 1. od 16.30 hod. ve „FS“   Manželské večery 
  Nutné závazně se přihlásit.
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. 

15. 1. od 14 hod. v „S“   Žena v Indii  Poutavé vyprávění o tom, 
  co všechno vás může v Indii potkat.
17. 1. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů
19. 1. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi
Bližší informace k akcím: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, simono-
va.pavla@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svo-
body 68. Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

24. 1. od 17.30 hod. v „AT“ na „K“   Sedánky pro mamky  Tvoření všeho 
  druhu pro ženy každého věku
26. 1. od 14 hod. v „AT“ na „K“   Mozaikové lampy 
  Tvorba skleněné mozaikové lampy
28. 1. od 17.30 hod. v „AD“ na „K“   Ušij si medvídka 

Kurz šití pětikloubového medvídka z kva-
litního mohéru podle autorského střihu

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.

Pontis Šumperk 
- Kavárnička Lalala

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

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 
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Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

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

SETKÁNÍ 
S ŘEDITELEM ŠKOLY  

ve dnech 22. 1. nebo 23. 1. 2018 
vždy v 16.00 hodin

Program setkání:
- informace o škole a jejím programu vzdělání
- seznámení s kritérii pro přijetí ke studiu – informace

 o přijímací zkoušce 
- diskuse

Informace podá: 
Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, 

e-mail: opatovska@vsps-su.cz

KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
Agropodnikání 
– tradiční obor v novém pojetí,  řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
Cestovní ruCh 
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz   
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certifikát průvodce cestovního ruchu
ekologie A životní prostředí 
– široké zázemí pro  obor - školní arboretum, botanická zahrada, sad původních ovoc-
ných odrůd, učebna v přírodě, praxe u Lesů  ČR a ve veřejné  správě
Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
veřejnosprávní  činnost 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DeN OTevřeNých Dveří 
v pátek 9.2.2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Představíme jednotlivé  obory, ukážeme  školu 
a seznámíme vás s podobou přijímací  zkoušky.

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

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

na obsazení místa  

administrativního pracovníka/asistenta 
kanceláře tajemníka 

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

jazyka * min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * velmi 
dobrá znalost práce na  PC (MS Office) * rychlost psaní na  PC (státní zkouška ze psaní na  klávesnici 
výhodou) * dobrá znalost českého pravopisu * příjemné vystupování, rozhodnost, mlčenlivost 
o pracovních záležitostech * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 

bezúhonnost * dobrý zdravotní stav   

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

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

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

Hlavní zaměření činnosti: zajišťování administrace schůzí rady města a  zasedání zastupitelstva 
města, příprava materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města, vedení agendy tajemníka 

úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 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  19. 1. 2018 včetně. Informace k  pracovní pozici podá Marie Dvořáčková, 
vedoucí kanceláře tajemníka, tel. 583 388 520.

9
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 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru strojní mechanik) výroba Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů Stavebnictví

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:
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Den otevřených dveří školy a  Den 
zaměstnavatelů, jenž se uskutečnil 
ve  Střední škole železniční, technic-
ké a služeb, Šumperk, s sebou přinesl 
i konferenci s názvem Kvalitní odbor-
né vzdělávání = spolupráce školy a za-
městnavatelů.

Škola v rámci odborného vzdělávání 
žáků spolupracuje s  více než padesát-
kou zaměstnavatelů. Na  hledání a  vy- 
užívání různorodých forem spolupráce 
má jistě vliv i  skutečnost, že nejpočet-
nější skupinou žáků školy jsou ti, kteří 
navštěvují tříleté či čtyřleté strojírenské 
obory. Žáci oborů obráběč kovů, stroj-
ní mechanik, mechanik strojů a  zaří-
zení, mechanik kolejových vozidel, 
strojírenství - obsluha CNC získávají 
prací u  zaměstnavatelů nejen praktic-
ké dovednosti, ale svým vystupováním 
a chováním spoluvytvářejí firemní kul-
turu, učí se žít v  reálném pracovním 
prostředí, v  různorodém kolektivu. 
Za  svou práci ve  společnosti jsou žáci 
tříletých oborů i velmi slušně odměně-
ni a  čerpají  v  průběhu studia zajíma-
vé benefity. Zaměstnavatelé se podílejí 
na  rekonstrukci školních vzdělávacích 
programů, na základě potřeb regionál-
ního průmyslu vznikly ve  škole nové 
obory - elektromechanik, strojírenství 

- obsluha CNC, elektrikář - jednoleté 
kombinované studium… Odborníci 
z  praxe se zapojují do  praktické i  teo-
retické výuky, jsou účastni maturitních 
zkoušek, závěrečných zkoušek. Společ-
ně realizujeme dovednostní soutěže, 
zaměstnavatelé umožňují dokončit žá-
kům potřebné vzdělání,  např. elektri-
kářské zkoušky dle vyhl. 50, poskytují 
příspěvky na dopravu, na obědy, pořá-
dají zajímavé exkurze doma i  v  zahra-
ničí, poskytují různé druhy stipendií… 

Spolupráce školy a  zaměstnavatelů 
je více než dobrá. Přesto si obě strany 

uvědomují, že nastala doba rekapitu-
lovat vše dobré a  stanovit si společný 
regionální  program, cíl. Nový školský 
zákon podněcuje a  dává kompetence 
ke  konkrétnějším krokům ve  spolu-
práci zaměstnavatelů a škol, podporuje 
vznik tzv. poradních sborů škol. Smys- 
lem a  cílem naší společné práce by 
mělo být slaďování vzdělávací nabídky 
s  požadavky trhu práce. Měli bychom 
společně usilovat o  nastavování kapa-
city oborů podle predikce trhu práce, 
je třeba vytvořit systém nových potřeb-
ných dovedností. Kompetence žáků, se 
kterými vstupují do zaměstnání,  musí 
odpovídat současným i  budoucím po-
třebám společnosti. Škola má velké 
zkušenosti ve  vzdělávání dospělých, 
chceme se více podílet na  rekvalifika-
cích stávajících zaměstnanců firem.  
Chtěli bychom, aby učitelé odborných 
předmětů byli více spjati s praxí, a proto 
budeme usilovat o realizace stáží učite-
lů v  průmyslových podnicích, o  usku-
tečnění dalších doplňujících  vzdělání 
našich žáků, přivítáme všestrannou 
konkrétní podporu odborného vzdě-
lávání. My zaměstnavatelům umožní-
me rychlý přenos připomínek, námětů 
směrem  ke kompetentním orgánům. 

Naším společným úkolem je přes-

ně formulovat a  standardizovat kroky, 
úkoly, jež povedou k  cíli. A  náš cíl? 
Vysněná profese dětí a  rodičů musí 
korespondovat s  nabídkou škol, které 
budou reagovat na potřeby společnosti. 
Nechceme poskytovat průmyslu lev-
nou pracovní sílu, nechceme vytvářet 
odborníka pro jedno řemeslo, pro jed-
nu firmu, ale člověka s širokými zájmy, 
rozhledem, který díky výchově a vzdě-
lání, jež získal ve škole a ve  firmě, ví, co 
s nabytými znalostmi a zkušenostmi, je 
si vědom svých kvalit a umí je rozumně  
využít. Mgr. Irena Jonová

Kvalitní odborné vzdělávání 
= spolupráce školy a zaměstnavatelů  
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Redakce 
ŠUMPERSKÉHO ZPRAVODAJE 

děkuje všem inzerentům 
za přízeň v loňském roce 

a těší se na spolupráci v roce 2018.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

FENOMÉN ROBOT A UMĚNÍ 
ve čtvrtek 25. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Host večera – Ing.  Otto Stoupa, učitel odborných předmětů na  SPŠ, SOŠ 
a SOU Hradec Králové, zabývající se robotikou a stavbou mini robotů. 

Beseda bude doplněna projekcí a výstavkou minirobotů.

Otto Stoupa vystudoval ČVUT v  Praze, obor televizní technika. Poté pracoval 
v Československé televizi a po roce 1989 se podílel na vybudování regionální te-
levize v Pardubicích. Od roku 1995 pracoval v Českém Telecomu a od roku 2005 
vyučuje na  střední odborné škole. Od  roku 2015 se amatérsky věnuje svému 
koníčku, kterým je výroba robotů z nejrůznějšího elektroodpadu. Jeho sbírka se 

za dva roky rozrostla na sto padesát vyrobených originálních robotů.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 



Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah
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mob.: 724 845 964, hrouza@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

ROČNÍ VOZY
Prodej mírně ojetých 
vozů značky ŠKODA 
se zárukou, garancí 
původu 
a ujetých 
kilometrů

Věci, které umíme
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Věci, které umíme www.fortexauto.cz

STANOVENÍ 
A KONZULTACE
TRŽNÍ CENY
ZDARMA

CHCETE PRODAT VAŠÍ 
NEMOVITOST A NEVÍTE 
ZA JAKOU CENU ?

www.sumperskereality.cz

Zdeněk Šupina
CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ

+420 737 729 446
REALITY ŠUMPERK

Pf 2018 Přeji Vám krásný 
a úspěšný rok 2018

Více informací na 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme posilu týmu na pozici:

Seřizovač
Výdělek až 
33.000 Kč
v závislosti na praxi, výkonu a odpracovaném časovém fondu.

• 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


