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Město se dočkalo první větší sněhové nadílky

První větší sněhové nadílky se do-
čkal Šumperk během minulého týdne 
a o uplynulém víkendu. Zimní údržbu 
místních komunikací má v současnos-
ti na starosti společnost Podniky města 
Šumperka. Prostřednictvím mapových 
aplikací, jež jsou přístupné na  webo-
vých stránkách města a zmíněné spo-
lečnosti, mohou lidé vyznačit místo, 
kde jsou problémy se sněhem, a zaslat 
správci komunikace připomínku.

Podniky města, stejně jako v minu-
lých letech, sestavily ve  spolupráci se 
společností SUEZ Technický servis 
s.r.o., jež zimní úklid zajišťuje, seznam 
pořadí důležitosti místních komunika-
cí a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti 
a schůdnosti, technologii údržby a ná-
sledný odvoz sněhu. Oproti minulosti 
došlo v  případě chodníků k  zásadní 
změně, neboť bylo zrušeno čtvrté po-
řadí s  tzv. nepravidelným úklidem. 
Některé chodníky tak byly přeřazeny 
do  jiných pořadí podle frekventova-

nosti jejich využití a  tras zasahující 
techniky, další změny pak navázaly 
na připomínky občanů i dodavatelské 
firmy. Cyklostezky se přitom i  nadále 
sypou drtí jako chodníky, s  výjimkou 
stezky na Bludoveček, jež se neudržu-
je. Stejně tak se neudržují cyklopruhy, 
které jsou součástí komunikace.

Úklidová firma letos opět zajišťuje 
nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou 
dispečerskou službu. Všechny pod-
něty, které budou na  telefonním čís-
le 604  920  123 nahlášeny, pak musí 
odpovědný pracovník zaznamenat 
do  dispečerské knihy s  poznámkou 
o způsobu řešení.

Plán zimní údržby a  jeho grafická 
část zobrazující zařazení komuni-
kací a  chodníků jsou zpřístupněny 
na  stránkách města www.sumperk.cz 
v sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a Komunikace a na webu PMŠ 
www.pms-spk.cz v  sekci Mapy. Pro-
střednictvím těchto aplikací mohou 

lidé vyznačit problematické místo a za-
slat správci komunikace připomínku 
k údržbě či jiný podnět. -zk-

Ze sněhové nadílky se radovaly především děti. Sáňkovaly a bobovaly například i v Sadech B. Martinů.  Foto: P. Kvapil
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Vážení občané Šumperka,

dostává se vám do rukou první číslo rozší-
řené přílohy Šumperk – Živá brána Jeseníků, 
zaměřené na kulturní, sportovní a společen-
ský život v našem městě. Navázat by měla 
na měsíčník Kulturní život Šumperka, který 
vycházel neuvěřitelných devětapadesát let. 
Vzhledem k vysokým nákladům a velmi 
nízké prodejnosti se ale šumperská radnice 
rozhodla jeho vydávání od letošního roku 
ukončit.

Věřím, že rozšířená příloha Šumperk – Živá 
brána Jeseníků na zmíněný měsíčník dů-
stojně naváže. Nabídne vám nejen přehled 
kulturních a sportovních akcí, ale také ob-
líbený seriál Šumperské proměny a články 
vztahující se k historii města a jeho okolí, 
rozhovory se zajímavými osobnostmi, šum-
perskými rodáky a mnohé další. Přáním mým 
a celé redakční rady je, aby vás oslovila. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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Známý písničkář, 
moderátor, spisovatel, 

básník, publicista, 
cestovatel a průvodce 

Jan Burian vystaví 
v únoru v Galerii J. Jílka 

své „Ostrovy“. Současně 
přiveze do Šumperka 

i pořad Ekologie duše, jenž 
se odehraje v rámci cyklu 

Poezie a hudba v knihovně. 
Foto: archiv J. Buriana

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků
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Nové parkoviště vyrostlo loni při ulici Okružní, 
v místech, kde v minulosti příležitostně stávaly cirku-
sové stany. Vybudovala ho zábřežská firma EKOZIS, 
spol. s  r.o. a městskou kasu přišlo na 1,434 milionu 
korun. 

Na ploše vzniklo jedenatřicet parkovacích stání pro 
osobní automobily se dvěma sjezdy. Součástí zakázky 
bylo i vybudování komunikace a dešťové kanalizace 

pro odvodnění zpevněných ploch. Veřejné osvětlení 
pak zrealizovaly Podniky města Šumperka.

Ulice Okružní a Ztracená prošly první etapou re-
konstrukce před sedmi lety. V roce 2011 zde plynaři 
vyměnili své sítě a město vybudovalo dešťovou kana-
lizaci. O  rok později následovalo uložení optického 
kabelu firmy Select systém a položení nové zámkové 
dlažby. -kv-

Od  července si bude komunální služby zajišťovat 
město Šumperk ve své režii prostřednictvím oddělení 
komunálních služeb. Podniky města Šumperka, které 
je doposud místní radnici „dodávají“ na základě man-
dátní smlouvy, tak budou nadále spravovat sportoviště, 
vlastní kmenový majetek a také městské lesy. Součas-
ně s  projednáváním této změny byly přepracovány 
a schváleny stanovy zmíněné akciové společnosti, jež 
od 1. ledna letošního roku funguje na tzv. monistické 
bázi. Řídí ji tak nově statutární ředitel a správní rada.

Nové stanovy Podniků města Šumperka, které mění 
způsob vedení akciové společnosti na monistický sys-
tém, schválila rada města v působnosti valné hromady 
loni 30. listopadu. Posledním dnem loňského roku 
tak svoji činnost ukončilo představenstvo společnosti 
a rovněž dozorčí rada. Pět jejich členů přitom usedlo 
v nově zvolené správní radě, jež zmíněné orgány na-
hradila. 

Na  svém prvním jednání v  úterý 2. ledna zvoli-
la správní rada nejen svého předsedu, kterým se stal 
někdejší předseda dozorčí rady Luboš Cekr, ale také 
statutárního ředitele. Tím zůstává Patrik Tomáš Pavlí-

ček. Ostatními členy správní rady jsou Martin Janíček, 
Michael Kohajda, Jan Přichystal a Josef Sedláček.

A  co všechno budou mít od  1. července Podniky 
města Šumperka na starosti? Kromě zimního stadio-
nu, krytého plaveckého areálu a Bratrušovského kou-
paliště, které spravují prostřednictvím Šumperských 
sportovních areálů, budou obstarávat sportoviště, 
vlastní kmenový majetek, mezi ním například kotelny 
a teplovody, a také městský a hospodářský les. Hlav-
ním úkolem společnosti v  nejbližších letech pak je 
dokončení rekonstrukce zimního stadionu a moder-
nizace plaveckého areálu na Benátkách.

Místní komunikace, parkovací automaty, chodníky, 
zeleň, veřejné osvětlení, hřbitovy, vodní toky, městský 
informační systém, veřejná služba, veřejně prospěšné 
práce a  obecně prospěšné práce budou od  července 
spadat pod nové oddělení komunálních služeb, jež 
vznikne v rámci majetkoprávního odboru místní rad-
nice. Ten má ve své gesci místostarosta Tomáš Spurný, 
který byl předsedou představenstva PMŠ do  konce 
loňského roku a nyní se bude zmíněnou agendou za-
bývat v rámci odboru města.  -kv-

Při Okružní ulici vyrostlo nové parkoviště

PMŠ mají nové stanovy a správní radu   

     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 rozhod-
nout o držitelích cen města v jednotlivých katego-
riích. 

Chybět nebude ani řada majetkoprávních a také 
finančních záležitostí města. První letošní zasedá-
ní Zastupitelstva města Šumperka začíná zítra v 15 
hodin v zasedací místnosti městské úřadovny v Ro-
oseveltově ulici.  -kv-

     Šumperská organizace 
nevidomých a slabozrakých 
hledá dobrovolníky

Sjednocená organizace nevidomých a  slabo-
zrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní 
odbočka Šumperk přijme do svých řad nové dob-
rovolníky, kteří budou ve svém volném čase smy-
sluplně pomáhat těžce zrakově postiženým lidem 
na akcích odbočky (výlety, exkurze, kluby, tvořivé 
kroužky a další aktivity). 

Dopomoc je často žádaná v  dopoledních ho-
dinách, proto hledáme časově flexibilní a  zodpo-
vědné pomocníky (např. aktivní seniory, studenty, 
schopné invalidní důchodce). Jelikož se jedná o na-
prosto dobrovolnou činnost, je jen na vás, kdy a jak 
se budete chtít dobrovolné dopomoci lidem s těž-
kým zrakovým postižením věnovat. 

Pro více informací kontaktujte koordinátor-
ku dobrovolníků (pro Šumperk) Libuši Skálovou 
na tel. 778 768 387 nebo na skalova@sons.cz.

 S. Bezděková, SONS Šumperk
 

     V Rytířském sále muzea 
ukáží, jak semena 
putují krajinou

Výstava nazvaná Jak semena putují krajinou, jež 
bude od čtvrtku 1. února k vidění v Rytířském sále 
šumperského muzea, představí mechanizmy, je-
jichž pomocí se rostliny šíří do svého blízkého okolí 
i na velmi vzdálená území. Její autorkou je Ludmila 
Harčariková z Krkonošského národního parku.

Rostliny v  rámci přežití druhu obsazují nová 
vhodná stanoviště, kam se dostávají náhodně  
(pasivním přenosem vodou, vzdušnými prou-
dy, živočichy) nebo aktivním samošířením (např.  
vymrštěním semen rostlinou). Na příkladech chrá-
něných a ohrožených rostlin Krkonoš budou před-
staveny způsoby šíření semen a plodů. Rozmanitost 
jejich tvarů, barev a velikosti i způsobů šíření rost-
lin přiblíží návštěvníkům makro i mikrofotografie 
semen a jejich matečných rostlin a také vzorky se-
men a  plodů a  další herbářový materiál. Pro děti 
od  předškolního věku a  studenty i  dospělé bude 
připraven doprovodný program. Výstava potrvá 
do 8. dubna. -eš-

Nové parkoviště při Okružní ulici přišlo městskou kasu na necelého půldruhého milionu korun.  Foto: -pk-

Hlavním úkolem PMŠ v nejbližších letech je modernizace plaveckého areálu na Benátkách.

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu 
najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Volba prezidenta republiky

O víkendu zvolíme prezidenta, do druhého kola postoupili Zeman a Drahoš
V pátek 26. a v sobotu 27. ledna čeká 

naši republiku již druhé kolo přímé 
volby prezidenta republiky. Budoucí 
hlavu státu přitom budou lidé vybírat 
mezi stávajícím prezidentem Milošem 
Zemanem a  fyzikálním chemikem 
a  bývalým předsedou Akademie věd 
Jiřím Drahošem.

Do  kandidatury na  post prezidenta 
republiky se v  letošních volbách za-
pojilo celkem osmnáct přihlášených 
kandidátů, podmínky ovšem splnila 
polovina z nich. Podle vylosovaných čí-
sel šli do volby někdejší premiér Mirek 
Topolánek, podnikatel, spisovatel, tex-
tař a sociální antropolog Michal Horá-
ček, bývalý velvyslanec Pavel Fischer, šéf 
Asociace obranného a  bezpečnostního 
průmyslu Jiří Hynek, producent Petr 
Hannig, někdejší šéf mladoboleslav-
ské automobilky Škoda Auto Vratislav 
Kulhánek, současný prezident Miloš 
Zeman, vědec, lékař, vysokoškolský pe-
dagog a aktivista Marek Hilšer a fyzikál-
ní chemik a bývalý předseda Akademie 
věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole se pak 
utkají Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

V  samotném Šumperku zvítězil 
v prvním kole voleb stávající prezident 
Miloš Zeman se ziskem 43,52%. Druhý 
skončil s 22,49 procenta hlasů Jiří Dra-
hoš. Třetí Pavel Fischer získal 11,89%, 
Michal Horáček 8,52%, Marek Hilšer 
pak 7,91% a  šestý Mirek Topolánek 
3,46% hlasů. Těsně nad jednoprocentní 
hranicí se umístil Jiří Hynek s  1,09%, 
Petr Hannig obdržel 0,59% a Vratislav 
Kulhánek 0,48% hlasu.

Více než pětapadesátiprocentní pod-
poru měl ve čtyřech volebních okrscích 
Miloš Zeman, v  sedmi pak překročil 
padesát procent. Naopak nejméně příz-
nivců měl v okrscích číslo 23 (31,15%), 
25 (35,49%) a 19 (35,55%). Akademik 
Jiří Drahoš bodoval nejvíce v  okrsku 
číslo 15, v  němž získal 29,73% hlasů, 
v  těsném závěsu za  ním zůstal okrsek 
číslo 14 se ziskem 28,75% hlasů. V pře-
vážné většině okrsků dala hlas Jiřímu 
Drahošovi pětina voličů, nejmenší 
podporu, 9,68%, pak měl v  okrsku 

číslo 30, do  něhož spadá místní do-
mov důchodců. V  něm naopak Miloš 
Zeman získal 56,45% hlasů. A bodoval 
zde i s 25,81% hlasů Pavel Fischer, kte-
rý měl v  dalších devatenácti okrscích 
více než desetiprocentní podporu vo-
ličů. Michal Horáček pak překročil 
desetiprocentní hranici v pěti okrscích 
(nejvíce 12,14% v okrsku č. 1) a Marek 
Hilšer ve dvou (nejvíce 11,23% v okrs-
ku č. 19).

Zatímco volební účast byla v celé re-
publice 61,92% a v Olomouckém kraji 
60,35%, v Šumperku se zastavila na čís-
le 58,38%. Šedesátiprocentní hranice 
byla překročena v  patnácti ze třiceti 
okrsků, do jedenácti okrsků pak zamíři-
lo více než dvaašedesát procent voličů. 
Naopak nejmenší zájem byl o  volby 
v  okrsku č. 1 (26,78%) a  v  okrscích  
č. 26 a  30 se nedostavila ani polovina 
voličů.

Druhé kolo prezidentských voleb se 
uskuteční o  tomto víkendu, tedy v  pá-
tek 26. a v  sobotu 27. ledna. „Hlasova-
cí lístky pro druhé kolo voleb již voliči 
nedostanou předem, ale obdrží je pří-

mo ve  volební místnosti v  den voleb,“ 
upřesnila vedoucí správního oddělení 
šumperské radnice Olga Breitzetelová 
a dodala, že prezidentem republiky bude 
zvolen kandidát, který v  druhém kole 
dosáhne vyššího počtu platných hlasů. 

Volební místnosti budou v  pátek 
26. ledna otevřeny od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. 
Město bude stejně jako před dvěma 
týdny opět rozděleno na  třicet voleb-
ních okrsků. „Oproti podzimním vol-
bám 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 
Breitzetelová. -zk-

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

V prvním kole prezidentských voleb přišlo do volebních místností v Šumperku více než dvanáct a půl tisíce lidí. Svého voleb-
ního práva tak využilo 58,38% voličů.  Foto: P. Kvapil
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Česká republika 38,56% 
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(29 228)

0,47% 
(24 442) 61,92%

Olomoucký kraj 45,15% 
(139 192) 

22,66% 
(9 852)

10,50% 
(32 369)

7,59% 
(23 427)

 8,12% 
(25 058) 

 3,69% 
(11 394)

1,22% 
(3 761)

0,59% 
(1 847)

0,43% 
(1 351) 60,35% 

Okres Šumperk 45,76% 
(27 206)

22,06% 
(13 113)

10,88% 
(6 471)

8,21% 
(4 880) 

7,74%
(4 605) 

3,13% 
(1 861)

1,11% 
(663)

0,59% 
(356)

 0,48% 
(286) 60,16% 

Šumperk 43,52% 
(5 441)

22,49% 
(2 812)

11,89% 
(1 487)

8,52% 
(1 066)

7,91% 
(990)

3,46% 
(433)

1,09% 
(137)

0,59% 
(74)

0,48% 
(61) 58,38%

2017  Volební účast 58,38% 58,38
58,38

116,76

Miloš Zeman 43,52
Jiří Drahoš 22,49
Pavel Fischer 11,89
Michal Horáček 8,52
Marek Hilšer 7,91
Mirek Topolánek 3,46
Jiří H k 1 09Jiří Hynek 1,09
Petr Hannig 0,59
Vratislav Kulhánek 0,48
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Prezidentské volby v Šumperku v roce 2018 Volební 
účast58,38%
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Informace/Personální inzerce

Město Šumperk se dlouhodobě sna-
ží oživit prostor na náměstí Míru pro-
střednictvím pořádání nejrůznějších 
akcí. Z tohoto důvodu podporuje i jiné 
subjekty, jež chtějí u radnice uspořádat 
kulturní, společenskou, charitativní či 
jinou akci.

Se zájemci je město připraveno 
jednat a  nabízí i  pomoc při zajištění 
vhodných podmínek (např. bezplatný 
pronájem prostranství, zajištění ome-
zení parkování, zajištění veřejného WC 
apod.). Akce musí vyhovovat technic-
kým možnostem náměstí a  musí být 
pořádána v  souladu s platnou legisla-
tivou, obecně závaznými vyhláškami 
města (noční klid, konzumace alko-
holu, používání zábavní pyrotechniky 
apod.) a  s  ohledem na  parkující vozy 
a  rezidenty žijící na  náměstí a  v  při-
lehlém okolí. Město nabízí rovněž 
bezplatnou propagaci akce v tištěných 
i internetových médiích města.

Žádost je vhodné doručit co nejdříve 
s ohledem na stanovení termínu a orga-
nizační zajištění potřebných náležitostí 
pro konání akce. Žádosti můžete zasílat 
písemně na  MěÚ Šumperk, oddělení 

kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, 
Šumperk 787  01 nebo elektronicky 
na  e-mailovou adresu: bohuslav.von-
druska@sumperk.cz tel: 583  388  609 
nebo olga.hajdukova@sumperk.cz. tel: 
583 388 519. O. Hajduková

V  polském městě Nysa, které je již 
od  roku 1996 partnerským městem 
Šumperka, se v pátek 29. prosince 2017 
uskutečnilo slavnostní otevření nové 
sportovní haly, na niž město čekalo více 
než čtyři desetiletí. Slouží zejména volej-
balovému klubu AZS PWSZ Stal Nysa, 
ale také k pořádání nejrůznějších kultur-
ních akcí. 

Kapacita haly je až 2  505 míst pro 
sportovní zápasy a  až 3  286 osob pro 
kulturní akce. Náklady na  její výstavbu 

dosáhly v přepočtu asi 160 milionů ko-
run. Přilehlé parkoviště čítá 346 míst. 
Slavnostnímu otevření přihlíželo téměř 
zaplněné hlediště, postupně vystoupi-
li nejmenší nysští fotbalisté, karatisté, 
tamní roztleskávačky i populární polská 
rocková skupina Horyzont, jež vloni vy-
stoupila i na Slavnostech města Šumper-
ka. Vrcholem večera byl exhibiční zápas 
polských volejbalových hvězd a  legend 
s profesionálními volejbalisty Stal Nysa 
s výsledkem 1:2 na sety. B. Vondruška

Město chce podpořit pořádání 
akcí na náměstí u radnice

V partnerské Nyse otevřeli 
novou sportovní halu

Nová sportovní hala v polské Nyse byla otevřena koncem loňského roku. 
 Foto: A. Babiński

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

strážníka Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk  min. 18 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, � exibilita * 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: realizace zákona č.359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, 
v platném znění

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  nařízení  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. 5. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 28. 2. 2018. 
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.
Město Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky 
uchazeč souhlasí s tím, že Město Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho 
osobními údaji. 

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-

Město nabízí stavební pozemek v Krameriově ulici

V minulosti místní radnice podpořila 
například akci nazvanou Den zábavy 
a veteránů v srdci města.  Foto: -zk
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Informace/Zpravodajství

Tříkrálová sbírka skončila letos 
na  území děkanátu Šumperk rekord-
ním výsledkem. Sto čtyřiadevadesát 
skupinek koledníků vybralo ve dvaceti 
čtyřech městech a  obcích do  kasiček 
s  logem Charity 833  452 koruny, což 
je téměř o sto tisíc více než loni. V sa-
motném Šumperku vynesla Tříkrálová 
sbírka téměř více než sto devatenáct 
tisíc. Výtěžek podpoří především pro-
jekty místní Charity.

„Tato suma zatím není konečná, ješ-
tě se připočítají finance z dárcovských 
DMS zpráv,“ uvedla Zuzana Nedvě-
dová, šumperská koordinátorka Tří-
králové sbírky. Ta odstartovala v pátek  
5. ledna na  tzv. Točáku. Zde nabízeli 
pracovníci Charity kolemjdoucím vý-
tečnou zelňačku a  nechyběli ani zpě-
váci ze Šumperského dětského sboru 
Motýli a  místní gymnazisté, kteří se 
první den již tradičně zhostili role ko-
ledníků. Do deseti kasiček přitom vy-
brali třicet tisíc korun. V dalších dnech 
je pak vystřídali místní farníci.

Během několikadenního putování 
ulicemi Šumperka vykoledovaly tro-
jice v  převlecích biblických mudrců 
Kašpara, Melichara a  Baltazara do  je-
denatřiceti kasiček 119  127 korun, 
což je o  téměř osmadvacet tisíc více 
než v  loňském roce. „Velmi nás těší, 
že jsme opět veřejnost oslovili. Děku-
jeme všem koledníkům a  dobrovol-
níkům za  jejich nasazení a  obětavost 
a místním asistentům za organizování 
sbírky. Hlavní poděkování pak patří 

všem, kteří jakýmkoliv darem do sbír-
ky přispěli,“ zdůraznila koordinátorka 
sbírky. Vzápětí připomněla, že výtěžek 
sbírky každoročně podporuje přede-
vším projekty Charity v  jednotlivých 
regionech, pomáhá však také rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 

„Osmapadesát procent z  celkové  
vykoledované částky se vrací zpět 
na  území, kde byly peníze vybrány. 
Po  schválení návrhu jejich využití Tří-
královou komisí Arcidiecézní charity 
Olomouc se tato částka rozdělí na jed-
notlivé projekty,“ vysvětlila Nedvědová. 

Částí vykoledovaných peněz chce po-
dle ní Charita podpořit činnost Centra 
pro rodinu a Poradny pro ženy a dívky 
-ochrana nenarozeného života. Další 
darované peníze pomohou rozšířit sor-
timent rehabilitačních a  kompenzač-
ních pomůcek v půjčovně. Pravidelně je 
pak část výtěžku určena na přímou po-
moc lidem, kteří se ocitnou v  hmotné 
nouzi. „Informace o  dalších záměrech 
zveřejníme během roku na  našich in-
ternetových stránkách www.sumperk.
charita.cz,“ podotkla koordinátorka 
Tříkrálové sbírky.  -kv-

Tříkráloví koledníci vybrali rekordní sumu

Šumperská radnice pronajme tři obecní byty

První den Tříkrálové sbírky se role koledníků zhostili šumperští Motýli. Foto: -pk-

Tři obecní byty nabízí k  pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 38 
se nachází v  domě v  ulici Čsl. armá-
dy 445/22 v 9. NP a sestává z jednoho 
pokoje s  kuchyňským koutem, před-
síně, koupelny a  WC. Celková plocha 
činí 23,18 m², součástí je sklep o  vý-
měře 2,01 m². Vytápění a  ohřev vody 
je ústřední. Měs. nájemné je 1136 Kč 
+ měs. nájemné za zařiz. předměty asi 
200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vod-
né/stočné, společná elektřina, výtah, 
STA, úklid) na 1 osobu činí asi 1400 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Platby 
dodavatelům za  elektrickou energii 
jsou hrazeny nájemcem samostatně. 

Druhý byt č. 44 se nachází ve stejném 
domě v 10. NP a sestává ze tří pokojů, 
kuchyně, předsíně, koupelny a  WC. 
Celková plocha činí 62,70 m², součástí 
je sklep o výměře 4,11 m² a tři balkony 
o  výměře 12,43 m². Vytápění a  ohřev 
vody je ústřední. Měs. nájemné je 
3335 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a  měs. zálohy na  služ-
by spojené s  užíváním bytu (vytápění, 
TUV, vodné/stočné, společná elektřina, 

výtah, STA, úklid) na  1 osobu činí asi 
1740 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 
Platby dodavatelům za elektrickou ener-
gii jsou hrazeny nájemcem samostatně. 

Třetí byt č. 53 se nachází rovněž 
v domě v  ulici Čsl. armády 445/22, a to 
ve  12. NP, a  sestává z  jednoho pokoje 
s kuchyňským koutem, předsíně, koupel-
ny a WC. Celková plocha činí 23,18 m², 
součástí je sklep o výměře 1,98 m². Vy-
tápění a  ohřev vody je ústřední. Měs. 
nájemné je 1135 Kč + měs. nájemné 
za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zá-
lohy na služby spojené s užíváním bytu 
(vytápění, TUV, vodné/stočné, společná 
elektřina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu 
činí asi 1400 Kč (každá další osoba asi 
600 Kč). Platby dodavatelům za  elek-
trickou energii jsou hrazeny nájemcem 
samostatně.

Pro dům Čsl. armády 445/22, byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy, budova patří do  ener-
getické třídy D, měrná roční spotřeba 
energie je 129 MWH/(m²-rok). Před-
pokládaný počátek nájmu u  všech tří 
bytů: od  1. 4. 2018. Byty v  ulici Čsl. 
armády si lze prohlédnout ve  středu 

31. ledna v 15 hod. (po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města a  na  majetkoprávním odboru 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budo-
va radnice), oddělení správy majetku, 
dveře č. 410 v přízemí. Na  toto oddě-
lení se žádosti rovněž zasílají do středy 
14. února do 16 hodin a zde také získají 
zájemci bližší informace (K. Bezdíčko-
vá, tel. 583  388  410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v  majetku Šum-
perka se řídí platným „Opatřením“. 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na ma-
jetkoprávním odboru v budově radni-
ce na nám. Míru 1 po schválení v radě 
města 12. března. Žadatel s  nejvyšším 
počtem bodů bude písemně vyzván 
k  uzavření nájemní smlouvy. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu s žádným ze žadatelů o přidě-
lení bytu.  H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

  

     PMŠ rozprodávají 
vybavení AQUACENTRA

V  souvislosti s  blížící se rekon-
strukcí plaveckého areálu AQUA-
CENTRUM na  Benátkách rozpro-
dávají Podniky města Šumperka 
původní vybavení interiéru, napří-
klad skříňky, židle a  další nábytek. 
Zvolily formu elektronické aukce 
na  aukru. Ti, kteří mají zájem o  ja-
kékoliv z  nabízeného vybavení, se  
mohou do  aukce přihlásit na  inter-
netové adrese https://aukro.cz/uziva-
tel/reditelPMS/nabidky.

Aukce bude zahájena dnes, tedy 
ve středu 24. ledna, ve 12 hodin a bude 
trvat deset dnů, tedy do pátku 2. úno-
ra. Během těchto dnů si mohou zá-
jemci nabízené vybavení prohlédnout 
přímo v prostorách AQUACENTRA, 
stačí jen kontaktovat M. Jurčíčka, tel. 
č. 731 523 552, který rovněž poskytne 
případné bližší informace. -red-

     Žádosti o dotace 
se přijímají 
do 21. února

Dotace na  podporu neziskových 
akcí a  na  celoroční činnost nezisko-
vých organizací letos opět rozdělí šum-
perská radnice. Několik let tak již tímto 
způsobem podporuje ze svého rozpoč-
tu pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času a ve zdravotně sociální oblasti. Ty 
se pohybují od třiceti tisíc do půl mi-
lionu korun. Celkem vyčlenilo město 
ve  svém letošním rozpočtu na  tuto 
oblast 4,44 milionu korun s tím, že žá-
dosti se přijímají od dnešní osmé ho-
diny ranní do středy 21. února. V pří-
padě výkonnostního sportu, na  který 
je v  rozpočtu pamatováno částkou 
1,1 milionu, se pak žádosti začnou při-
jímat od 9. dubna.

Šanci získat „dotační“ peníze mají 
všichni žadatelé, kteří splní konkrét-
ní podmínky, jež v  loni v  listopadu 
schválili zastupitelé. Podrobné znění 
podmínek a také formuláře žádostí na-
jdou zájemci na stránkách města www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci 
Dotační programy. Žádosti se podá-
vají v písemné podobě, včetně příloh, 
ve  formátu A4, nesešité, na  podatel-
nách městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Termín 
pro podávání žádostí vyprší ve středu 
21. února ve  12 hodin. Poté se jimi 
bude zabývat komise pro přidělování 
grantů a  dotací, která žádosti do  pa-
desáti tisíc korun předloží ke schválení 
radě města 12. dubna, žádosti přesa-
hující tuto částku pak zastupitelům 
na jejich jednání 26. dubna. -kv-
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Městská společnost Podniky města Šumperka 
a.s. (PMŠ) je vlastníkem městského tepelného hos-
podářství, které je na základě dlouhodobé nájemní 
smlouvy provozováno společností SATEZA a.s. Obě 
společnosti se v  uplynulých pěti letech společně 
vydaly cestou hledání úspor a  optimalizace výroby 
a  distribuce tepelné energie tak, aby byla i  nadále 
konkurenceschopná. 

Jednou z prvních takovýchto investic byla realiza-
ce propojení soustav kotelen Temenická -Prievidzská 
a Anglická -Finská -Pod Senovou, kdy kotelny Prievi-
dzská a Pod Senovou jako samostatné tepelné zdroje 
zanikly, čímž se zvýšila účinnost zachovaných kote-
len.  Další významnou akcí, která je velkým přínosem, 
byla na přelomu roků 2014/2015 instalace kogenerač-
ní výrobny o výkonu 1,0 MW na zdroji Erbenova, a to 
ve spolupráci s  investorem ČEZ Energo, s.r.o. Nain-
stalovaná kogenerační jednotka prioritně vyrábí elek-
trickou energii, kdy vedlejším produktem je teplo. 
Toto je pak dodáváno do soustavy za významně nižší 

cenu, než je výroba z kotlových jednotek. Následným 
propojením do  soustavy kotelny Šumavská (tímto 
byl zrušen i tento tepelný zdroj) tak vznikla největší 
soustava v Šumperku. Obdobné řešení je plánováno 
i  v  souvislosti s  rekonstrukcí plaveckého Aquacent-
ra na  Benátkách s  využitím stávajícího zdroje K14 
Uničovská. Díky těmto investicím do  optimalizace 
a modernizace výroby, ve kterých oba partneři hod-
lají i nadále pokračovat, se daří se společnosti SATE-
ZA, provozovateli soustavy centrálního zásobování 
teplem (CZT), držet cenu tepelné energie ve srovnání 
s  velikostně stejnými městy na  dobré konkurenční 
úrovni. Za poslední tři roky vykázala společnost SA-
TEZA těmito opatřeními a dobrým nákupem zemní-
ho plynu i  její postupný pokles ceny tepla, který se 
týká i letošního roku 2018. Toto je možné ovšem jen 
při udržení celistvosti odběratelské základny a přízni-
vých cenách primárních energií v budoucích letech.

V  této souvislosti chceme upozornit občany 
na v  současné době celorepublikový problém nájez-
du firem nabízejících „výhodné“ alternativní zdroje 
v podobě tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů 
či plynových domovních kotelen. Tyto nabídky oby-
čejně obsahují významně zavádějící technické a eko-
nomické údaje s  výsledkem nereálné výsledné ceny. 
Z  tohoto důvodu se vedení PMŠ, které jsou vlastní-
kem celé soustavy CZT, rozhodlo touto cestou učinit 
nabídku odběratelům připojených k  CZT na  zpro-
středkování bezplatného posouzení takovýchto nabí-
dek autorizovaným energetickým specialistou tak, aby 
občané měli možnost odborného posouzení od  ne-
závislého subjektu, a  to před učiněním případným 
nevratných kroků (podepsáním smlouvy, složením 
zálohy apod.). Kontakt PMŠ: Patrik Tomáš Pavlíček, 
tel. 583 212 261, e-mail: reditel@pms-spk.cz.

 P. T. Pavlíček

PMŠ a SATEZA investují do modernizace výroby tepla

Informace ze společnosti VHZ Šumperk: Valná hromada VHZ je za dveřmi
Na konci února se bude konat valná hromada spo-

lečnosti VHZ, na  které budou její akcionáři (města 
a obce) rozhodovat o budoucím způsobu provozová-
ní majetku VHZ po roce 2020.

VHZ zajistila zpracování odborné studie, která ob-
sahuje posouzení a vyhodnocení jednotlivých variant 
budoucího provozování. Tento důležitý podklad pro 
rozhodování obdrželo představenstvo a všichni akci-
onáři již v dubnu minulého roku.

Podle této studie byla do budoucna vyhodnocena 
jako nejvýhodnější varianta odkoupení celé ŠPVS, 
těsně za ní skončila jako druhá varianta zajištění pro-
vozovatele veřejným výběrovým řízením (tzv. kon-
cesním řízením). Jako nejnákladnější a nejrizikovější, 
a tedy nejhorší, byly ve studii vyhodnoceny varianty 
vybudování zcela nové provozní společnosti nebo no-
vého provozního úseku VHZ, tzv. „na zelené louce“.

Představenstvo VHZ rozpracovalo všechny va- 
rianty, aby zajistilo co nejkvalitnější podklady pro svá 
doporučení a pro rozhodování svých akcionářů.

Ve druhé polovině roku 2017 vedl vyjednávací tým 
VHZ jednání se zástupci francouzské skupiny SUEZ 
o odkoupení celého jejího obchodního podílu v pro-
vozní společnosti ŠPVS. Skupina SUEZ však odmítla 
VHZ celý svůj podíl v ŠPVS odprodat. Při jednáních 
její zástupci opakovaně nabídli odprodej části svého 
podílu, a tím zajištění účasti VHZ na řízení a kontrole 
společnosti ŠPVS, podíl na zisku, atd. Tato možnost je 
však do roku 2026 kvůli podmínkám dotace pro VHZ 
velmi riziková a neproveditelná. Varianta odkoupení 
ŠPVS se tedy ukázala jako nereálná.

Jako druhý nejvýhodnější způsob budoucího 
provozování byl vyhodnocen výběr provozovate-
le na  další období ve  veřejném výběrovém říze-
ní (v  tzv. koncesním řízení). Jeho účelem je získat 
na trhu v konkurenčním soutěžním prostředí pro-
vozovatele, který podá nejvýhodnější nabídku. 
Může proto přinést snížení současných provozních 
nákladů a cen vodného a stočného pro konečné uži-
vatele. Je to jediný způsob provozování, který není 

spojen s nutnou investicí a zadlužením VHZ, resp. 
měst a obcí. Všechny podmínky provozování (např. 
výkonové ukazatele, spolehlivost a  kvalitu služeb, 
způsob kontroly provozovatele, atd.) stanoví závaz-
ně v podmínkách soutěže zadavatel (VHZ). Veškerá 
provozní rizika nese provozovatel. VHZ v současné 
době pracuje na  zajištění rovných podmínek pro 
všechny zájemce. V  případě schválení této varian-
ty by bylo nutno zajistit optimální nastavení para-
metrů soutěže a  kvalitní návrh závazné provozní 
smlouvy do soutěže. I tato varianta má samozřejmě 
svá rizika, podobně jako každá veřejná soutěž. 

 Pokr. na str. 7

V loňském roce vyměnila společnost VHZ například kanalizační řad ve Vančurově ulici.  Foto: archiv VHZ

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

* Povinnost původců odpadů zaslat Hlášení 
o  produkci a  nakládání s  odpady za  rok 2017 
do 15. února 2018 v případě, že produkovali nebo 
nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů 
nebo s  více než 100 t ostatních odpadů a  opráv-
něných osob v  případě, že v  roce 2017 nakládaly  
s  odpadem. Uvedená povinnost se plní prostřed-
nictvím Integrovaného systému plnění oznamo-
vacích povinností v  oblasti životního prostředí  

(ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován. 
* Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování 

uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzdu-
ší podat poplatkové přiznání do 31. března 2018 
a povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní 
evidence za  rok 2017 do  31. března 2018. Po-
platkové přiznání není povinen podat poplatník, 
u  něhož celková výše poplatků za  provozovnu za   
poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Uve-
dené povinnosti se plní prostřednictvím Integro-
vaného systému plnění oznamovacích povinností 
v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel 

musí být registrován. 
Podrobnější informace a  odkazy: https://www.

odpady.cz; www.ispop.cz a  zákony č.25/2008 Sb., 
č.201/2012 Sb. a  č. 185/2001 Sb. v  platném znění 

a předpisy související. 
R. Křížová, vedoucí oddělení odpadů 

a ovzduší MěÚ Šumperk

Městské tepelné hospodářství provozuje na základě 
dlouhodobé nájemní smlouvy společnost SATEZA. 
 Foto: archiv
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Informace ze společnosti VHZ Šumperk: 
Valná hromada VHZ je za dveřmi

Dar Gerharda Wanitscheka bude sloužit studentům Olomouckého Kraje

Spolek Jokes&Games hledá nové tváře

   Pokr. ze str. 6
Může se např. stát, že se do výběro-

vého řízení nepřihlásí dostatečný počet 
kvalitních uchazečů nebo že soutěž vy-
hraje uchazeč, který nebude schopen 
plnit závazné podmínky provozování.

Varianta budování nové provozní 
společnosti tzv. „na  zelené louce“ je 
organizačně a  časově nejnáročnější 
a  nejnákladnější. Proto je v  odborné 
studii vyhodnocena jako nejrizikověj-
ší a  nejméně výhodná. Znamenalo by 
to nově pořídit nebo zajistit provozní 
majetek, který získal v privatizaci před 
pětadvaceti lety současný provozovatel 
ŠPVS, průběžně jej obnovuje, moder-
nizuje a stále jej používá ke své činnos-
ti. Jedná se o  budovy, garáže, sklady, 
laboratoře, dispečink, speciální i běžná 
vozidla a  stavební stroje, speciální vy-
bavení pro kamerové zkoušky, zásoby 
materiálu, cisterny, zákaznický systém, 
grafický informační systém, speciální 
řídící programy, atd. Odborná studie 
odhaduje náklady na  zajištění této 
varianty na  min. 290 mil. Kč. Ekono-
micky by tedy tato varianta znamenala 
významné zadlužení společnosti VHZ, 
resp. jejích akcionářů. Navíc by taková 
investice podle odborných propočtů, 

které jsme zajistili, přinesla okamžitý 
nárůst cen vodného a stočného pro ko-
nečné uživatele asi o 15 Kč/m3. Jedná se 
o časově nejnáročnější a nejrizikovější 
variantu. Její realizace by si vyžáda-
la nejméně dva a  půl roku s  nejistým 
výsledkem, něco takového doposud 
v naší zemi nikdo nerealizoval.  

V  prosinci VHZ uspořádala v  Zá-
břehu pracovní jednání, na  němž byli 
zástupci akcionářů seznámeni s výsled-
ky jednání o odkupu společnosti ŠPVS. 
Na tomto jednání byly dále projednány 
ekonomické aspekty varianty tzv. „zele-
né louky“, a to na základě předložených 
analýz a  výpočtů, a  rovněž koncese. 
Vedení VHZ nabídlo starostům indivi-
duální konzultace, včetně účasti na za-
stupitelstvech před únorovou valnou 
hromadou. P. Suchomel, předseda 

 představenstva VHZ Šumperk

Město Šumperk uzavřelo smlouvu s Vědeckou kni-
hovnou v  Olomouci, že daruje do  vlastnictví VKOL 
titul Der Spiegel: das deutsche Nachrichtenmagazin 
z  let 1947 -2016 z  pozůstalosti šumperského rodáka 
Gerharda Wanitscheka. 

Vědecká knihovna Olomouc projevila o tuto kom-
pletní sbírku velký zájem. Proběhlo jednání mezi  
ředitelkou Městské knihovny Šumperk Kamilou Šeli-
govou a ředitelkou VKOL Jitkou Holáskovou, kde byly 
dohodnuty všechny podmínky způsobu darování. 

4. 1. 2018 byl tento dar převezen ze Státního okres-
ního archivu Šumperk do  Vědecké knihovny v  Olo-
mouci. Po  zapsání a  řádném zkatalogizování bude 
tato kompletní sbírka sloužit studentům Olomoucké-
ho kraje. Studenti ji budou moci využívat v Německé 
knihovně VKOL. 

Ze vzpomínky Jana Přichystala (místostarosty měs-
ta Šumperka), který dar od  Gerharda Wanitscheka 
převzal: 

S  Gerhardem jsem se blíže seznámil v  roce 2014 
a v roce 2015 seznámení přerostlo v přátelství, které 
umocňoval náš zájem o  historii, včetně regionální. 
Gerhard, jako náš rodák, navíc patřil k  regionálním 
vlastivědným badatelům a  horlivým nadšencům 
s  rozsáhlou publikační činností. Úzce spolupraco-
val s  městským historikem Drahomírem Poláchem 
a  Hanou Jarmarovou ze Státního okresního archivu 
v  Šumperku. Během roku 2015 si mně Gerhard po-
steskl, že vlastní kompletní sbírku všech čísel časopisu 
„Der Spiegel“ až po současnost (poprvé vyšel 4. ledna 
1947), přičemž v jeho nové vlasti o ni jeví jen vlažný 
zájem. Projevil přání, že by ji rád věnoval naší uvažo-
vané nové městské knihovně, a poprosil mě, zda bych 
se celé záležitosti neujal. Slíbil jsem mu, že udělám vše, 
co bude v mých silách, a podali jsme si na to ruce. 

Kontaktoval jsem katedru germanistiky UP v Olo-
mouci, zda by pro studijní účely měli o  některá čís-
la ze sbírky také zájem, a  obdržel jsem kladnou  
odpověď. Po konzultaci s tehdejší ředitelkou městské 
knihovny Zdeňkou Daňkovou jsme došli k závěru, že 
sbírku rozhodně převezmeme. Vzhledem k tomu, že 
v obou dvou objektech městských knihoven však ne-
šel materiál dlouhodobě uskladnit (nedostatek místa 
či vlhkost sklepních prostor) a  nová knihovna bude 
po rekonstrukci hotova až v roce 2018, začal jsem se 
dotazovat v různých institucích s prosbou o dočasné 
uskladnění celé sbírky (váží přes tunu a  v  součas-
nosti je uskladněna na  třech paletách). Vstříc nám 
velmi ochotně vyšli až ve  Státním okresním archivu 
v Šumperku a jeho ředitelka Hana Jarmarová přislíbi-
la dočasné uskladnění až do doby zprovoznění nové 
městské knihovny. Při jednání si posteskla, že okresní 

archiv má velký zájem o  dokumentaci pana Wanit-
scheka, kterou nashromáždil o osudech předválečných 
a  válku přeživších židovských obyvatel Šumperka. 
Byl jedním z nemnoha německých obyvatel, který si 
velmi záhy uvědomil hrůzy napáchané za II. světové 
války nacismem. Dohodl jsem se s  Gerhardem, že 
v roce 2016 sbírku převezeme.

Začátkem roku 2016, při jednom z  telefonických 
rozhovorů, mně paní Wanitscheková sdělila, že Ger-
hard má zdravotní problémy a  byl hospitalizován 
v  nemocnici, kde po  určité době prodělal složitou 
operaci. Po jeho návratu z nemocnice se Gerhard již 
trvale necítil příliš dobře, přesto jsme vše dohodli 
v souvislosti s přepravou sbírky časopisu a přislíbil, že 
zauvažuje i  o  poskytnutí dokumentace o  židovských 
spoluobčanech. 

Mezitím odešly do  důchodu jak paní ředitelka 
knihovny, tak i  paní ředitelka archivu. Novou ředi-
telkou knihovny se stala Kamila Šeligová a ředitelem 
archivu Ladislav Míča. Oba dva jmenovaní naprosto 
plynule převzali závazky svých předchůdců a zvláště 
paní Kamila Šeligová se na práci doslova těšila. Vlastní 
přeprava s naložením a přepravou do ČR (spojená s pra-
covním pobytem našich pracovníků Josefa Maši a Bo-
huslava Vondrušky u Wanitscheků) se uskutečnila od  
7. do 9. srpna 2016. Gerhard daroval kromě kompletní 
sbírky časopisů „Der Spiegel“ našemu městu také do-
kumentaci o židovských spoluobčanech našeho měs-
ta okresnímu archivu. Nedlouho po převezení sbírky 
pan Gerhard Wanitschek zemřel. Za  jeho nesporné 
zásluhy pro česko-německé porozumění schválilo dne  
15. 9. 2016 na  svém zasedání zastupitelstvo města 
udělení čestného občanství města Šumperka panu 
Gerhardu Wanitschekovi, nar. v roce 1932 ve Vikýřo-
vicích. K. Šeligová, J. Přichystal

Již podruhé nabízí Spolek Jokes&Ga-
mes všem klukům i dívkám zajímavou 
náplň volného času. Hledá totiž nové 
členy.

„Také letos otevíráme dveře všem 
klukům a holkám od patnácti let, kteří 
by rádi dělali zábavu pro děti a podíleli 
se na  našich akcích,“ říká Jakub Glo-
za, zakladatel spolku. Ten nabízí nejen 
podporu a zázemí pro zajímavé nápady, 
ale také spoustu zábavy. „Vítáme chuť 
k tvoření a zájem věnovat trochu svého 
času,“ podotýká Jakub a zdůrazňuje, že 
spolek ctí dobrovolnost. Jeho členové 
tak nemají žádné povinnosti a je pou-
ze na nich, do kterých aktivit a akcí se 

zapojí. „Účastní se jen toho, o co mají 
zájem,“ dodává Jakub a připomíná, že 
Spolek Jokes&Games už více než deset 
let pořádá v Šumperku zábavu, soutěže 
a  akce pro děti. Mnohé z  nich, napří-
klad Yoyoshow, BubbleMánie či Přijde 
letos Mikuláš, se setkávají s  velkým 
ohlasem veřejnosti. 

Energii členům spolku „dobíjejí“ 
hlavně rozesmáté děti. „Během roku 
rovněž pořádáme různé výlety a  zá-
bavné akce přímo pro členy, na  nichž 
dobíjíme baterky a  poznáváme se na-
vzájem,“ uzavírá Gloza. Zájemci se tak 
mohou hlásit na  www.jokesgames.cz, 
kde lze získat i bližší informace. -zk-

Spolek Jokes&Games vymýšlí zábavu pro děti.  Foto: archiv

Gerhard Wanitschek (vpravo) úzce spolupracoval 
s městským historikem Drahomírem Poláchem. 
 Foto: archiv MK

Design manuál
negativní černobílá varianta logotypu
CMYK 0/ 0/ 0/ 100 | PANTONE Process Black | RGB 0/ 0/ 0 | ORACAL 070
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Kulturní servis

Muzeum žádá o spolupráci letecké modeláře
Vlastivědné muzeum Šumperk chystá výstavu věnovanou leteckým modelům 
všeho druhu, jež potrvá od 5. 7. do 7. 10. Při této příležitosti prosí letecké mo-
deláře o zapůjčení modelů. Návrhy, jaké modely byste byli ochotni poskytnout,  
a informace, jak jsou velké, v jakém měřítku, z jakého materiálu, zda jsou statické, 
či létací, prosím posílejte do 1. 5. na e-maily milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz 

nebo eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz.

Městská knihovna

Pondělí -pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJ-
TE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je ote-
vřen každý den podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat dotované pracovní 
místo u zaměstnavatele podle vašich představ, Šance na podnikání nejen pro neza-
městnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu. 
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775 764 419, e-mail: lucie.spoustova@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.

25. 1. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pletení z pedigu
29. 1. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta se Zdeňkou Daňkovou 
 -čtení ukázek z tvorby D. Fischerové
30. 1. od 14 hod. na Majáku  Bowling na „Majáku“ 
 Pro přihlášené, sraz ve 13.50 před Majákem
2. 2. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně  Pro přihlášené
8. 2. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna -zvířátka z ponožek
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.Charita Šumperk

SONS 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
30. 1. od 16.30 hod. ve „FS“   Manželské večery 
  Nutné závazně se přihlásit.
2. 2. od 15.30 hod. ve „FS“   Duchovní obnova pro maminky na RD 

Téma Žena v Bibli jako zdroj a inspirace 
pro dnešní ženy, součástí programu bude 
společná adorace v kapli a možnost svá-
tosti smíření.

11. 2. od 15 hod. ve „FS“   Maškarní bál pro děti 
Atrakce v  duchu zimních olympijských 
her, rej v maskách a zábavné hry.

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.

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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MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
od 15.ledna do 25.února  nábor nových zájemců o výuku
v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

 nových zájemců o výuku

Akustická kytara
Bicí souprava + perkuse 
Elektrická kytara
Zpěv 
Klavír
Zobcová � étna 
Mandolína
Ukulele

Věk studentů v hudebních 
oborech není omezen. 

Prodej, pronájem 
hudebního vybavení pro 
začátečníky přímo u nás. 

Poradíme s výběrem 
hudebního nástroje.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

Hledá mladé (i zkušenějši:) 

BUBENÍKY S CHUTÍ SE ROZVÍJET 
pro obor bicí nástroje a perkuse 
(cajon, djembe, melodicke perkuse). 
Nabízíme výuku pod vedením pana Zdeňka 
Ševčíka pro začatečníky, středně pokročilé 
a pokročilé se zameřením na zdokonalovaní 
techniky, jak, proč a co cvičit a komplexním 
planem pro ovladnutí nástroje. Výuka skupinová 
nebo individuální – jednou týdně.

Pokud zvládáš hru 
na akustickou kytaru, 
klavír, housle
HLEDÁME UČITELE 
nebo ŠIKOVNÉ LEKTORY 
pro hudební výuku dětí a dospělích

UČITELE NA ZOBCOVOU 
FLÉTNU
Vzdělání a věk nerozhoduje.
Výhodou znalost hudební nauky  
+ řidičský průkaz skupiny B

Sídlo - fa. Agritec  - Zemědělská 2520 /16     tel.č. 725 686 325     www.m-machala.cz

Mimoškolní výchova 
M. Machala
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                                                   VZDĚLÁVACÍ AGENTURA LEGIS ŠUMPERK 

POŘÁDÁ V ŠUMPERKU SEMINÁŘ NA TÉMA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR
Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách 

nové evropské regulace, účinné od 25.5.2018
 Datum konání : 16. února 2018

Přednáší:  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D
Přednášející působí na Právnické fakultě UK Praha, v expertních orgánech České 

advokátní komory, dříve mj.  jako ředitel odboru právní podpory Úřadu pro 
ochranu osobních údajů Praha, autor mnoha odborných publikací

Informace na: www.agenturalegis.cz, e-mail: legis.sumperk@seznam.cz, 
tel.: 583 222 339, 604 603 726, 607 172 229

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

Divize stavební výroby 
přijme pracovníky na pozici:

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké 
bene� ty.

STAVBYVEDOUCÍ
ZEDNÍK

SVÁŘEČ 
- metoda svařování: CO2 

nebo nerez (TIG)

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
 - pro výrobu 
elektromotoru

www.fortex.cz
Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  na stránkách www.fortex.cz
 KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz, VOLEJTE ZDARMA         800 900 015,         

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK               

5000 KČ (dle profese)

Divize strojírenské výroby 
přijme pracovníky na pozici:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 9.2.2018

Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

Našich služeb mohou využít také organizace a � 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

  

 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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Dva páry brýlových 
skel za cenu JEDNOHO

dle Vašeho výběru 
platí pro všechny 

typy skel včetně
MULTIfokálních 

VARILUX 
VŠE v JEDNOM 

/dálka, práce s PC, nablízko/ 

Dopřejte si druhé brýle 
se „SKLÍČKY“ za pouhou 
1,-Kč !!!

OBLÍBENÁ AKCE 1+1

*více info v optice

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

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

S novým rokem 
Vám můžeme 
nabídnout NOVINKU 
v řadě multifokálních
čoček „Varilux X“-čočky
s rozšířenou zónou na PC a nablízko

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.

INZERUJTE 
v Šumperském 

ZPRAVODAJI!
Náklad 14.000 ks * 

20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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XVII. DIVADELNÍ
MAŠKARNÍ PLES

SOBOTA 
24. 3. 2018 
OD 19 HODIN

K POSLECHU A TANCI HRAJÍ: DECHOVKA TROCHU JINAK „KDO MÁ ČAS“ A TANEČNÍ KAPELA „MÉĎA BAND“- SECESNÍ SÁL 
DJ - RESTAURACE OPERA, BOHATÝ PROGRAM, TOMBOLA, VYHLÁŠENÍ NEJHEZČÍCH MASEK

• 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

EPCOS s.r.o. Šumperk

TECHNIK STROJE
ČÍM SE U NÁS BUDETE BAVIT:
• péčí o konkrétní skupinu strojů
• řízením oprav
• spoluprací při plánování 
   a zavádění nových zařízení

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• angličtinu komunikativně
• řidičák skupiny „B“
• SŠ/VŠ technického směru

KROMĚ STANDARDNÍCH BENEFITŮ:
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• káva na pracovišti zdarma
• s námi volá výhodně celá Vaše rodina
• počítáme s Vámi na hlavní pracovní poměr
  na dobu neurčitou
• s námi se vzděláváte a rozvíjíte a to i v zahraničí 

    583 360 315
        katerina.vicianova@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.epcos.info

OJE

STANDARDNÍCH BENEFITŮ:

V ZIMĚ S NÁMI 

VÝHODNĚ 

LYŽUJETE!

Zaujali 
jsme Vás?

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

osvětlení
www.hevos.czZábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh     I


