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Velké výročí: výstavy, 
setkání, koncerty i zasazení 
Stromů svobody

Nejvíc mě těší, že ve městě 
nic „nevyčnívá“, říká končící 
starosta Zdeněk Brož2 3, 5 4, 5

Zastupitelé zvolili 
vedení města, starostou 
je Tomáš Spurný 5

Nejstarší Šumperanka 
oslavila sté druhé 
narozeniny

Festival nabídl několikadenní setkání s tvorbou Jiřího Brdečky

V sobotu večer se na jevišti divadla začetla do Brdečkovy knihy kromě domácích 
herců i šumperská rodačka, herečka Národního divadla Lucie Polišenská. 
 Foto: P. Kvapil

Hostem letošního festivalu byla Tereza Brdečková, novinářka, spisovatelka, filmová 
kritička a redaktorka, jež knihu Kresba slovem, slovo kresbou vydala v nakladatel-
ství Limonádový Joe, které vlastní s manželem Jiřím Dědečkem. Návštěvníci festiva-
lu je potkali nejen na vernisáži výstavy v muzeu a na filmových projekcích, ale mohli 
s nimi besedovat první listopadovou sobotu na divadelním Hrádku.  Foto: P. Kvapil

Milovníci literatury a tištěných knih 
si v uplynulých dnech přišli v Šumper-
ku na své. Již počtrnácté se tu odehrál 
podzimní literární a  filmový festival 
nazvaný Město čte knihu. V hlavní roli 
se letos představila kniha Kresba slo-
vem, slovo kresbou. Čtenáři v ní najdou 
známé i dosud nepublikované texty Ji-
řího Brdečky, kromě jiných i loutkovou 
hru Král a  jeho Žito, kterou Brdečka 
psal a obměňoval v letech 1946 – 1963 
a jež je neprávem zapomenuta.

V  muzeu, v  divadle, v  knihovně, 
v  klášterním kostele či v  Kavárničce 
Lalala se do Brdečkových textů začetli 
herci, studenti a  další osobnosti. Pod-
večerní čtení doplnily stejně jako v mi-
nulých letech hudba a zpěv, nechyběla 
ani filmová představení v  kině Oko, 
zábavné dopoledne na Komíně pro ro-
diče s dětmi na téma Limonádový Joe 
či výstava v muzeu nazvaná Jiří Brdeč-
ka a  jeho svět, která představuje jeho 
tvorbu coby jedné z  nejvýraznějších 

osobností české kinematografie a  vší-
má si ho také jako kreslíře, spisovatele 
a ilustrátora. Výstavu, na níž samozřej-
mě nechybí legendární „Limonádník“, 
si mohou zájemci prohlédnout v Rytíř-
ském sále až do 3. února.

Knihu Kresba slovem, slovo kresbou, 
kterou „zdobí“ ilustrace Jiřího Brdeč-
ky, vydalo nakladatelství Limonádový 
Joe, jež vlastní Tereza Brdečková a  její 
manžel Jiří Dědeček. Právě dcera Jiřího 
Brdečky, novinářka, spisovatelka, fil-
mová kritička a redaktorka, přijala po-
zvání na  letošní festival. Uvedla nejen 
promítání animovaných filmů svého 
otce a  dokument Universum Brdečka, 
ale místní „knihomolové“ s  ní mohli 
v  sobotu večer besedovat na  Hrádku. 
O  dva dny později pak několikadenní 
festivalový maraton uzavřel v  klášter-
ním kostele koncert zpěvačky, textařky, 
skladatelky a pedagožky Ireny Budwei-
serové a  čtení z knihy v podání herců 
místního divadla. -zk-
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V  areálu někdejších šumperských 
kasáren byla poslední říjnový čtvrtek 
slavnostně odhalena pamětní deska 
československým vojákům, příslušní-
kům útvaru pěšího pluku 13, kteří zde 
od  roku 1920 do  mnichovských udá-
lostí sídlili a koncem října roku 1938 se 
účastnili bitvy u  Moravské Chrastové. 
V ní čtyři příslušníci pluku padli. Letos 
od těchto událostí uplynulo osmdesát let. 

Pěší pluk 13 vznikl v  roce 1920 pře-
jmenováním 93. pěšího pluku. Na pod-
zim roku 1938 byl připraven bránit 
severní hranici země před nacistickým 
Německem. „V  důsledku Mnichovské 
dohody musel pluk opustit jak své po-
zice, tak i šumperská kasárna, a byl po-
stupně přemístěn do  vnitrozemí. Pěší 
pluk 13 ale přece jen zasáhl do  bojů 
o republiku. Na rozkaz velitele plukov-
níka Karla Čejky provedla 11. rota spolu 
s rotou doprovodných zbraní protiútok 

na  německými povstalci ilegálně za-
branou Moravskou Chrastovou. Pluku 
se podařilo bitvu vyhrát, v  boji se su-
detoněmeckými jednotkami však padli 
svobodník Antonín Černý a vojíni Bed-
řich Stuchlík, Tomáš Morávek a  Alois 
Žatka,“ připomněl události roku 1938 
Bohuslav Vondruška ze šumperské rad-
nice. 

Slavnostnímu odhalení pamětní 
desky přihlížela i Blaženka Lenochová, 
dcera brigádního generála Františka 
Krátkého. Ten v  době mnichovských 
událostí šumperskému pluku velel. 
Během druhé světové války se zapojil 
do  odbojové organizace Obrana náro-
da, ale v  roce 1942 byl nacisty popra-
ven. Dnes nese jméno tohoto čestného 
občana ulice lemující bývalá kasárna. 
„V Šumperku jsem se svými milovaný-
mi rodiči a  bratrem Jiřím prožila jako 
sedmiletá deset měsíců. Vzpomínám, 

jak tatínek musel po mnichovské zradě 
zorganizovat přesun pluku do  vnitro-
zemí. Jsem ráda, že se zde na českoslo-
venské vojáky nezapomíná a že je na ně 
město hrdé,“ řekla Blaženka Lenochová. 

Mezi pozvanými hosty byli také vá-
lečný veterán podplukovník Jaroslav 
Kulíšek a rovněž starosta obce Brněnec, 
jejíž místní částí je Moravská Chrastová, 
u níž se bitva odehrála.

Čestnou stráž u  odhalení pamětní 
desky držela pěší rota aktivních záloh 
plukovníka generálního štábu Vladimí-
ra Taláška v čele s nadporučíkem Mar-
tinem Pelnářem. „Vzpomínka na  padlé 
vojáky byla pro mne osobně velmi emo-
tivní. Oba moji dědové sloužili v armádě 
první republiky, vojín Josef Pinďák u pě-
šího pluku 27 v Uherském Hradišti a če-
tař Antonín Pelnář u  pěšího pluku 18 
v  Plzni. V  roce 1938 byli mobilizováni 
a  připraveni bránit republiku,“ uvedl 
Martin Pelnář a  připomněl, že během 
roku 1938 padlo při obraně republi-
ky více než sto sedmdesát příslušníků  
československých ozbrojených a pořád-
kových sil. „Jsem hrdý, že jsem u vzpo-
mínky na čtyři z nich mohl být a vzdát 
jim vojenskou čest,“ dodal Pelnář.

Pamětní deska, jejíž výrobu a osazení 
financovala místní radnice, se nachází 
v  areálu bývalých kasáren na  budově 
někdejšího velitelství pluku, v  níž byly 
umístěny důstojnické kanceláře. Dnes 
tu sídlí společnost Pontis. S  myšlenkou 
pořízení desky přišel loni šumperský ob-
čan a amatérský historik Petr Možný. Její 
slavnostní odhalení bylo součástí oslav 
stého výročí založení samostatného čes-
koslovenského státu.                     -oh, zk-

Různými akcemi si v  uplynulých 
říjnových dnech připomínala sté vý-
ročí založení samostatného státu nejen 
šumperská radnice, ale i řada místních 
organizací a  škol. Nechyběly výstavy, 
vzpomínková setkání, koncerty či zasa-
zení Stromů svobody. Na některé z nich 
zavítal i samotný první československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Hlavní oslavné akce se „pod taktov-
kou“ místní radnice odehrály ve čtvrtek  
25. října. Po dopoledním slavnostním 
odhalení pamětní desky vojákům pě-
šího pluku 13 v areálu někdejších ka-
sáren se zástupci města, politických 
stran, organizací, ale také studenti 
gymnázia a občané sešli u památníku 
T. G. Masaryka. Ten byl letos přesu-
nut na  velkoryse pojaté prostranství 
u  vchodu do  nového sídla knihovny, 
jež rovněž nese jméno prvního česko-
slovenského prezidenta. Před čestnou 
stráží členů Junáku a Sokola zde kon-
čící místostarosta Jan Přichystal ve své 
řeči připomněl další muže domácího 
odboje a  Československého národ-

ního výboru, kteří 28. října vyhlásili 
samostatný stát, především pak An-
tonína Švehlu, jenž byl významným 
organizátorem pražského převratu 
a následně výraznou postavou začína-
jící republiky. 

Setkání, které doprovodil dechový 
orchestr místní „ZUŠky“ a  na  němž 
promluvil i  „sám“ T. G. Masaryk, za-
končila čestná salva z  kanonu Krupp. 
Vyvrcholením oslav pak byl večerní 
koncert Moravské filharmonie Olo-
mouc v domě kultury, na němž zazněla 
Smetanova Má vlast.

Velkému výročí bude věnován mi-
mořádný koncert ještě v neděli 11. listo-
padu. V hlavní lodi klášterního kostela 
vystoupí od  18 hodin houslista Václav 
Hudeček, klavírista Jan Schulmeister 
ml., cembalista Martin Hroch a  Wi-
hanovo kvarteto v  rámci projektu Má 
vlast. Koncert je volně přístupný.

Vznik republiky si připomněly 
i  šumperské školy. Projektové dny vě-
nované uplynulým sto letům proběhly 
na „Hlucháku“ a ve škole v Šumavské 

ulici, kde zasadili rovněž Strom svobo-
dy. Ten zdobí i prostranství před ško-
lou ve Vrchlického ulici a před Střední 

školou železniční, technickou a služeb. 
Školáci ze Sluneční pak vystoupali 
k rozhledně na Háji. Více na str. 7. -zk-

Ohlédnutí/Noc divadel

Pamětní deska připomíná vojáky pěšího pluku 13

Velké výročí: výstavy, setkání, koncerty i zasazení Stromů svobody

Společně se zástupcem města Janem Přichystalem položil k památníku před knihov-
nou kytici i T. G. Masaryk (uprostřed).  Foto: P. Kvapil

Pamětní desku odhalili bývalý starosta Zdeněk Brož a amatérský historik Petr Mož-
ný. Slavnostnímu aktu přihlížela Blaženka Lenochová, dcera brigádního generála 
Františka Krátkého.  Foto: P. Kvapil

  

     Noc divadel: 
Sto let republiky
Třetí listopadová sobota již tradičně 
patří Noci divadel, jež je součástí ev-
ropského projektu European Theatre 
Night, který prezentuje divadlo tvo-
řivým způsobem v netradiční formě. 
Letošní termín přitom vychází sym-
bolicky na den, kdy si připomínáme 
Den boje za svobodu a demokracii, 
a na rok, v němž slavíme sté výročí 
vzniku Československa. To vše urči-
lo i téma nadcházející Noci divadel, 
během níž ožijí divadla v celé repub-
lice. Chybět mezi nimi nebude ani 
to šumperské, které se do  projektu 
Noci divadel zapojilo hned v prvním 
ročníku. Letos chystá nejen pro své 
diváky atraktivní celovečerní pro-
gram.
Na  ty, kteří v  sobotu 17. listopa-
du do  divadla přijdou, čeká od  19 
do 20.45 hodin večer pro celou rodi-
nu. Zahájí jej úderem sedmé večer-
ní společný potlesk v prostoru před 
šatnami pro diváky. Připraveny bu-
dou soutěže, výstava fotografií, vy-
rábění hraček, oblíbený fotokoutek 
a  vystoupí rovněž taneční oddělení 
místní „Zušky“ a  kouzelník, mani-
pulátor a  Talent roku 2014 Adam 
Kotinský Magician. Po celý večer si 
budou moci zájemci koupit předmě-
ty s logem divadla a od 21.15 hodin 
se mohou vydat na noční prohlídku 
divadla s prezidenty ČR, během níž 
nahlédnou i  do  prostor divákům 
běžně nepřístupných. Vstup na  ce-
lou akci je volný. -zk-
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Ke  svému ustavujícímu zasedání se 
první listopadový den sešlo Zastupi-
telstvo města Šumperka. Jeho členo-
vé v  tajné volbě zvolili vedení místní 
radnice, radní a  také předsedy výborů 
finančního a  kontrolního. Výsledek 
navázal na  složitá třítýdenní povoleb-
ní koaliční vyjednávání, během nichž 
se na spolupráci dohodla vítězné hnutí 
Ano 2011, hnutí Šumperáci a uskupení 
křesťanských demokratů a  nezávislých 
kandidátů nazvané Pro Šumperk, které 
svým jediným mandátem podpořila zá-
stupkyně sociální demokracie. 

„Rád bych poděkoval za práci v uply-
nulých čtyřech letech nejen všem 
zastupitelům, kteří zodpovědně pra-
covali pro město, a  radním, ale také 
předsedům komisí a  výborů a  jejich 
členům, neboť také oni se výrazně po-
díleli na  rozvoji Šumperka. Nesmím 
zapomenout ani na  všechny úředníky, 
kteří odvedli skvělou práci, takže dnes 
předáváme tomuto novému zastupi-
telstvu město ve  velmi dobré finanční 
i  investiční kondici,“ zahájil ustavující 
jednání zastupitelstva končící starosta 
Zdeněk Brož a zmínil, že hotový je již 
návrh rozpočtu na příští rok s částkou 
kolem sto pětasedmdesáti milionů ko-
run na  straně investic bez započítání 
přebytku hospodaření. „Lze tedy po-
čítat s  investicemi opět přesahujícími 
dvě stě milionů korun. Je jen na novém 
zastupitelstvu, jak s tímto návrhem na-
loží, stejně jako s dokumenty určujícími 

rozvoj města na příští roky,“ zdůraznil 
Brož, do jehož rukou po kontrole man-
dátů nově zvolených zastupitelů složil 
slib Květoslav Vykydal, nejstarší člen 
zastupitelského sboru. Ten se poté již 
popáté v  historii ustavujících zasedání 
ujal řízení schůze a do svých rukou při-
jal slib ostatních kolegů.

V  následující tajné volbě byl zvolen 
starostou města Tomáš Spurný, dosa-
vadní místostarosta a  lídr kandidát-
ky Pro Šumperk. Hlasovalo pro něj  
šestadvacet ze sedmadvaceti zastupite-
lů. „Tato volba mi dává neuvěřitelně sil-
ný mandát a  je pro mě velkou poctou. 
Rád bych za  ni poděkoval, stejně jako 
téměř patnácti stům občanům tohoto 
města, kteří mi dali ve  volbách svoji 
důvěru,“ řekl bezprostředně po  zvole-
ní Tomáš Spurný a  vzápětí přiznal, že 
spíše než radost cítí především zodpo-
vědnost. „Čeká mě obrovské množství 
práce, protože je před námi investičně nejsložitější období v  dějinách města. 

Cítím ale, že by mi vaše důvěra mohla 
velmi pomoci,“ zdůraznil Spurný, jenž 
by si přál, aby město udrželo směr, kte-
rým se vydalo v  předchozích letech. 
„Mám ještě neskromné přání. Chtěl 
bych být starostou, jenž bude zastu-
pitelstvo spojovat a  stane se svorní-
kem všech politických uskupení, která 
ve městě máme. Těch úkolů je totiž to-
lik, že pokud bychom se čtyři roky há-
dali, tak bychom je asi nesplnili,“ dodal 
nově zvolený starosta.

Zastupitelé poté rozhodli, že do  ve-

dení města poprvé v  historii usedne 
žena. Jedenadvaceti hlasy zvolili první 
místostarostkou sociální demokratku 
Irenu Jonovou. „Chci poděkovat voli-
čům a kolegům zastupitelům, kteří mě 
podpořili, i  těm, kteří mi svůj hlas ne-
dali. Doufám, že je přesvědčím o  tom, 
že tuto práci budu vykonávat se vší 
úctou a vážností,“ uvedla Irena Jonová.

Do  křesla druhého místostarosty 
usedne Jakub Jirgl, který kandidoval 
za hnutí ANO 2011 a jenž obdržel pod-
poru sedmnácti zastupitelů. 

 Pokr. na str. 5

Ustavující zasedání zastupitelstva

Zastupitelé zvolili vedení města, starostou je Tomáš Spurný

Na  ustavujícím zasedání se sešlo všech sedmadvacet nově zvolených zastupitelů. 
Ve velkém sále domu kultury si vyzkoušeli hlasování „postaru“.  Foto: -zk-

Tomáš Spurný, starosta, 57 let, po ab-
solvování Gymnázia Šumperk vystu-
doval Právnickou fakultu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně Brno, po-
stupně byl zaměstnán v  Pozemních 
stavbách Olomouc, na Okresním úřa-
du Šumperk - živnostenském referátu, 
v Komerční bance Šumperk, na OSSZ 
Šumperk, v  letech 2014 - 2018 místo- 
starosta města Šumperka. Je ženatý 
a má dospělého syna.

Irena Jonová, 1. místostarostka, 53 let, 
po  absolvování Střední ekonomické 
školy Šumperk pracovala v  různých 
ekonomických pozicích. Při zaměst-
nání vystudovala Filozofickou fakultu 
Masarykovy univerzity Brno, obor čes-
ký jazyk, literatura a historie. Působila 
postupně jako vychovatelka v dětském 
domově, jako učitelka na ZŠ a SŠ, nyní 
je ředitelkou Střední školy železniční, 
technické a služeb, Šumperk. Je rozve-
dená a má dvě dospělé děti.

Jakub Jirgl, 2. místostarosta, 33 let, 
absolvent Ekonomického lycea (OA 
Šumperk), poté vystudoval Evropská 
hospodářská, správní a kulturní studia 
(Ekonomicko-správní fakulta Masa-
rykovy univerzity Brno), postupně byl 
zaměstnán ve  Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým, v  Grant Advi-
sor, na Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže, v Partners, v JIRGLcare. Je 
ženatý a má malou dceru.

Zastupitelstvo města Šumperka

ANO 2011
Martin Janíček, Radan Volnohradský, 
Jana Rybová Kunčarová, Jakub Jirgl, 
Martin Hoždora, František Porteš

Šumperáci
Ondřej Polák, Vít Rozehnal, Radovan 
Auer, Kamil Navrátil

Sdružení Pro-region a nezávislí
Zdeňka Dvořáková Kocourková, Petr 
Blažek, Jiří Berka, Jiří Vozda

Nezávislá volba
Zdeněk Brož, Martin Kuchtík, 
Květoslav Vykydal

Pro Šumperk - KDU-ČSL 
a nezávislí kandidáti
Tomáš Spurný, Michael Kohajda, 
Dušan Ščambura

SPD
Jaroslav Horák, Jaroslav Horák
ODS
Tomáš Potěšil, Roman Macek

KSČM
Alena Hlavešová, Ivana Jordová

ČSSD
Irena Jonová 

Rada města Šumperka

Radan Volnohradský (ANO 2011)
Jana Rybová Kunčarová (ANO 2011)
Jakub Jirgl (ANO 2011)
Martin Hoždora (ANO 2011)
Ondřej Polák (Šumperáci)
Radovan Auer (Šumperáci)
Tomáš Spurný (Pro Šumperk)
Michael Kohajda (Pro Šumperk)
Irena Jonová (ČSSD) 
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Rozhovor

Do  komunální politiky jste vstou-
pil hned po Sametové revoluci. Co vás 
k tomu tehdy vedlo?

V roce 1990 mě kolega Jan Havlíček 
oslovil, zda bych nechtěl v  podzim-
ních volbách kandidovat za  Občanské 
fórum. Souhlasil jsem, ale s  podmín-
kou, že budu figurovat někde na konci 
seznamu. Vůbec jsem nečekal, že díky 
preferenčním hlasům „přeskočím“ 
na  přední místo, a  než jsem se stačil  
zorientovat, proběhlo první památné 
zasedání zastupitelstva v  „hasičárně“. 
Najednou jsem byl do komunální poli-
tiky zatažený a hned mi tehdejší starosta 
Ctirad Medlík přidělil funkci předsedy 
komise pro školství. Brali jsme to s ko-
legy s nadšením, o sobotách na kole ob-
jížděli školy a školky a vymýšleli, co by 
se dalo zlepšit.

 
V  následujících volbách v  letech 

1994 a  1998 jste získal nejvíc prefe-
renčních hlasů ze všech kandidátů. 
Situace ale zpočátku příliš jednodu-
chá nebyla, že?

Snažil jsem se věci pojmenovávat pra-
vými jmény, tím pádem jsem byl v ně-
kterých momentech nežádoucí a  ocitl 
se v opozici. Nakonec se ale situace sta-
bilizovala, a  když se v  roce 1997 uvol-
nilo místo zástupce starosty, byl jsem 
osloven, zda bych tuto funkci nepřijal. 
Po  nelehkém rozhodování jsem sou-
hlasil a půldruhého roku současně „ře-
diteloval“ na  Hlucháku a  působil jako  
místostarosta. Nebylo to vůbec jedno-
duché a odnášela to samozřejmě rodina, 
která o  mně prakticky rok a  půl nevě-
děla. Když jsem pak v roce 1998 znovu 
vyhrál volby, předal jsem školu Radku 
Pavelkovi a nastoupil na radnici naplno.

Jako zástupce starosty jste měl už 
od  roku 1997 na  starosti investice 
do rozvoje města. V čem byla správa 
financí jiná než dnes?

Především v  tom, že tehdy úplně 
chyběly finanční zdroje. Velká investi-
ce té doby, kterou byla oprava divadla, 
se děla především z dotací, za které se 
jezdilo orodovat do Prahy. V roce 1998 
jsme po  rozdělení rozpočtu na  opera-
tivní a kapitálovou část zjistili, že na in-
vestice vlastně nemáme skoro žádné 
peníze - pouze ty pocházející z prodejů 
a pronájmů majetku. Touto cestou jsme 
se vydat nechtěli, takže po dohodě s fi-
nančním výborem jsme příspěvkové 
organizace města připravili na  to, že 

v  následujících čtyřech letech nemo-
hou počítat s žádným nárůstem finan-
cí z  rozpočtu města, ale pokud budou 
dobře hospodařit, nikdo jim zlepšený 
hospodářský výsledek nevezme. A ono 
to fungovalo. 

Do té doby totiž bylo naprosto běž-
né, že se přebytky hospodaření staho-
valy do  městské kasy, což organizace 
„motivovalo“ k  tomu, aby na  konci 
roku peníze za  každou cenu utratily. 
Díky tomuto kroku se v  následujících 
letech podařilo držet provozní náklady 
na  stejné úrovni a  s  tím, jak se začaly 
zvyšovat daňové výnosy, se začal vy-
tvářet investiční prostor, jenž postupně 
narůstal. 

Snaha optimalizovat provozní výdaje 
provází Šumperk posledních dvacet let 
a dnes se může zdát dvousetmilionový 
investiční prostor jako samozřejmost. 
Tak to ale pochopitelně není, stojí 
za  tím trvalá snaha o vyváženost pro-
vozních výdajů a  investic do  jednot-
livých oblastí, ale i  jejich přiměřenost 
městu naší velikosti. 

V  roce 2002, kdy váš předchůd-
ce Petr Krill odešel do  Poslanecké 
sněmovny, jste byl zvolen starostou 
a  v  čele města jste stál i  následující 
tři volební období. Co považujete 
za největší úspěch šumperské radnice 
v uplynulých šestnácti letech?

To je poměrně častá otázka. Nejvíc 
mě těší, že ve  městě nic „nevyčnívá“. 
Nestavěli jsme žádné velké akvaparky, 
žádné „superstavby“ s následně drahý-
mi provozními náklady. Za největší de-

vizu těch šestnácti let považuji už zmí-
něnou vyrovnanost finančních toků 
do všech oblastí života a pokrytí všech 
potřeb obyvatel města. 

V této souvislosti se častý spor ode-
hrával mezi kulturou a sportem. Dnes, 
když se podíváte do rozpočtu, jde díky 
systému grantů, dotací a podpoře růz-
ných aktivit, o  finančně naprosto vy-
rovnané oblasti. To je velmi důležité 
a je třeba tuto „spravedlnost“ udržet. 

Vždycky jsem říkal, že by mě nic ne-
těšilo více, než budovat a rozvíjet školy 
a  školská zařízení. Z  dnešního stavu 
základních a  mateřských škol mám 
opravdu radost. Podařilo se rovněž 
vyřešit mnohé dopravní situace - dnes 
už jsme zapomněli, že například v uli-
ci J. z  Poděbrad bylo téměř nemožné 
odbočit na křižovatce v ranní i odpole-
dní špičce doleva… Těší mě investice 
do  sportovní infrastruktury a  pak sa-
mozřejmě i to, co není vidět, tedy nová 
kanalizační a vodovodní síť. Těch věcí 
je opravdu mnoho a nemá smysl je zde 
vyjmenovávat. Kdo je chce vidět, ten je 
vidí.

Musím ale ještě zmínit, že za  velký 
úspěch uplynulých let považuji kolek-
tiv lidí, kteří na  radnici v  současnos-
ti pracují na  jakékoliv pozici. Jejich 
kvalita je velmi vysoká. Přes všechny 
„zaručené zvěsti“ o  protekcích při vý-
běru pracovníků jsme byli vždy vedeni 
snahou ve výběrovém řízení na každou 
pozici získat toho nejlepšího. Dnes jsou  
vedoucí odborů odbornými partnery 
vedení města, oni přicházejí s  návrhy, 
společně s  nimi hledáme nejlepší ře-
šení. Paradoxně to přináší situace, kdy 
problém je před předložením k  roz-
hodnutí zastupitelstvu tak propraco-
ván, že to některým zastupitelům občas 
vadí. 

Podklady pro rozhodnutí jsou při-
pravovány systematicky - nejdřív 
po  odborné stránce, poté procháze-
jí přes místostarostu, vedení města 
a radu. Do zastupitelstva je předkládán 

„suchý“ materiál s důvodovou zprávou, 
návrhem řešení a  usnesení. Zajímavé 
v této souvislosti je, že materiály týka-
jící se rozpočtu, hospodaření, investic 
a investičních a rozpočtových výhledů 
v  součtu za  miliardy prošly v  uplynu-
lém volebním období během několika 
desítek vteřin a nikdo o nich nedisku-
toval, naprosto marginální věci se často 
diskutovaly velmi dlouho a kompliko-
vaně.

Vaše poslední slova vybízejí k otáz-
ce, jak se změnila komunální politika 
v Šumperku za těch osmadvacet let?

Je diametrálně rozdílná a  měnila se 
v každém období. V prvním volebním 
období po revoluci to sice navenek vy-
padalo, že jednotlivé zvolené bloky stojí 
proti sobě, ale i přes velké spory a deba-
ty v zastupitelstvu ve mně zůstal velmi 
silný pocit, že se všichni snažili udělat 
pro město to nejlepší, ať byli na které-
koliv straně. První čtyři volební roky 
tak pro mě jsou velmi zajímavou labo-
ratoří demokracie v  Šumperku, která 
položila do budoucna dobré základy.

Ve  druhém období to bylo o  dost 
složitější, neboť část zastupitelů chtě-
la rozhodování uchopit více ve  svůj 
prospěch, což mi nebylo příliš blízké 
a kritizoval jsem to. Navíc tehdy nebyly 
úplně dostatečné právní a  ekonomic-
ké zkušenosti, takže některé investiční 
projekty doprovázely poměrně dra-
matické okolnosti. Podle současných 
měřítek by musela být „popravena“ 
většina radních a  zastupitelů. Všichni 
ale nakonec měli vůli napravit chybu 
ve prospěch města a vůbec nikoho ne-
vedla touha po kriminalizaci a  stínání 
hlav, protože chybu nikdo neudělal 
naschvál, udělal ji z nezkušenosti, z ne-
znalosti. 

V  posledních letech se obecně cho-
vání lidí mění, roste kritičnost geo- 
metrickou řadou a  to se projevilo 
i  v  šumperském zastupitelstvu. De- 
taily asi není třeba podrobně popisovat. 
Uvidíme, zda bude tento vývoj pokra-
čovat, nebo zda lidé konečně přijdou 
na to, že rozhodování v samosprávě je 
někdy opravdu velmi složitá záležitost, 
že není lehké ze dvou nebo tří špatných 
řešení vybrat to nejméně špatné, při-
čemž nejhorší řešení je nerozhodnout 
vůbec. Často se stává, že vám na stole 
„přistane“ problém, který už prošel 
reálným časem pro řešení… Každý by 
si měl uvědomit, s  jakými informace-
mi mohlo zastupitelstvo či jiný orgán 
v dané době pracovat, že mohly být dia-
metrálně odlišné od těch, které se obje-
ví na stole po osmi nebo deseti letech. 

Změnil byste zpětně některá svá 
rozhodnutí?

Nad tím se v poslední době zamýš-
lím hodně často. 

 Pokr. na str. 5

Nejvíc mě těší, že ve městě nic „nevyčnívá“, říká končící starosta Zdeněk Brož 

Zdeněk Brož přijal během svého „starostování“ na radnici desítky osobností a spor-
tovců. Mezi nimi byl i hendikepovaný výborný plavec Lukáš Čermák. Foto: P. Kvapil

Jedenadvacet let procházel Zdeněk Brož téměř denně kolem pamětních de-
sek se jmény šumperských starostů, jež zdobí čelní stěnu v prvním patře his-
torické budovy radnice. V nejbližší době na jedné z nich přibyde i jeho jméno. 
Po Friedrichu von Terschovi, který „vedl“ Šumperk na přelomu 19. a 20. století 
neuvěřitelných pětadvacet let, je právě on druhým nejdéle sloužícím starostou. 
V čele města stál čtyři volební období. Minulý týden předal starostenské „křes-
lo“ svému nástupci Tomáši Spurnému. „Dnes, když ve funkci starosty končím, 
se cítím lehce osvobozen, a  uvidím, co život dál přinese,“ říká Zdeněk Brož 
v následujícím rozhovoru.
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Sto dva let. Téměř nepředstavitelný 
věk pro většinu z nás. Ne tak pro paní 
Alžbětu Sedmíkovou, jež toto život-
ní jubileum oslavila v  úterý 23. října 
v místním domově důchodců, v němž 
pobývá téměř čtrnáct let. 

Alžběta Sedmíková zažila první re-
publiku, obě světové války, komunistic-
ký režim, Sametovou revoluci, rozpad 
Československa a  vznik České repub-
liky. Narodila se v  Ostravě a  na  Os-
travsku strávila velkou část života.  
Pracovala na  dráze, kde měla na  sta- 
rosti úsek mezi Studénkou a Hranice-
mi. Do Šumperka přišla spolu se synem 
a  jeho rodinou, ale vazbu na  rodný 
kraj nezpřetrhala - často totiž pobývala 
na chalupě ve Vítkově.

Paní Alžběta celý život preferovala 

pohyb. „Chodila jsem cvičit do dělnic-
ké tělovýchovné jednoty. Sport jsem 
měla moc ráda, hlavně plavání, lyžo-

vání a  bruslení. Hrála jsem i  volejbal 
a  cvičila na  dvou spartakiádách,“ za-
vzpomínala stále vitální seniorka. -zk-

   Pokr. ze str. 4
Zejména když je mi vytýkáno, že 

jsem rozhodl v  některém momentu 
špatně. Spočítal jsem si, že za šestnáct 
let v čele města jsem musel udělat ně-
kolik desítek tisíc malých či velkých 
rozhodnutí. Na  každé poradě vedení 
je nutné vyřešit množství záležitostí 
a problémů a mnohdy se oči zúčastně-
ných obracejí právě ke  starostovi, aby 
jako poslední instance rozhodl. Není 
možné, aby všechna rozhodnutí byla 
správná. I já jsem určitě udělal rozhod-
nutí dobrá, horší i špatná. 

Zklamala vás v něčem nejen komu-
nální politika?

Nikdy si nebudu stěžovat na  jediný 
den, který jsem mohl odpracovat pro 
Šumperk. Byl to pro mě obrovský dar, 
který jsem si před třiceti lety vůbec ne-

uměl představit. Nemám v sobě ambici 
být na nějakém piedestalu. Neměl jsem 
ji ani ve škole, ani v politice. Přinesly to 
události a doba. Nakonec jsem asi ani 
nebyl dobrým politikem. Příliš jsem se 
věnoval práci a málo její propagaci.

Mnozí si myslí, že se starostenskou 
funkcí získáte velkou moc. Pokud ale 
máte sebereflexi a  rodiče se na  vás 
„provinili“ výchovou ke slušnosti a re-
spektu k druhým, naopak o ni přijdete. 
Víte totiž, že nesmíte ono křeslo zne- 
užít k  osobnímu prospěchu a  už vů-
bec ne k pomstě. Je vám jasné, že máte 
z toho křesla pomáhat a nacházet řeše-
ní. Byla to moje první myšlenka při po-
hledu na starostovskou židli. Dodnes si 
to živě pamatuji, jak se mi trochu zasta-
vil dech. Dnes, když ve funkci starosty 
končím, se od toho cítím lehce osvobo-
zen, a uvidím, co život přinese dál.

Z komunální politiky ale úplně ne-
odcházíte, neboť budete pokračovat 
v  práci zastupitele. Co pro vás bude 
prioritou?

Možná se vrátím na  samý začá-
tek v kruhu, po  jehož obvodu jsem se 
v roce 1990 vydal. Pokud budu mít čas 
a  prostor, rád bych se znovu věnoval 
oblasti školství, kde vidím jednu velkou 
výzvu - dostat do základních škol větší 
rozsah výuky robotiky a  práci s  pro-
gramovatelnými stavebnicemi. Vybavit 
školy potřebnými pomůckami a mate-
riálem by nemělo být pro město drahé 
ve srovnání s výsledkem. Myslím, že je 
to velmi důležitá věc, která by výraz-
ným způsobem posunula technické 
dovednosti školáků a  jež nám v  Šum-
perku trochu chybí. 

Prozradíte, kam budou po předání 

funkce starosty směřovat vaše kroky? 
To dnes ještě nevím. Pokud by se mi 

naskytla příležitost v  oblasti školství, 
rád se jí chopím.

Vaším nástupcem ve  vedení města 
je Tomáš Spurný. Co mu pro následu-
jící čtyři roky popřejete?

Tomáše budu podporovat ze všech 
sil, pokud to bude třeba. Jeho zvolení 
mě moc těší a přeji mu hlavně to, aby 
byl obklopen dobrými lidmi a  nikdy 
neztrácel vůli řešit situace, které jsou 
zdánlivě ztracené. Je jich v  životě sta-
rosty dost. Ale těch skvělých lidí také, 
jak jsem měl možnost v  posledních 
dnech poznat. A  všechno dobré chci 
popřát i tomuto úžasnému městu jmé-
nem Šumperk a lidem v něm.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová

Nejvíc mě těší, že ve městě nic „nevyčnívá“, říká končící starosta Zdeněk Brož 

Nejstarší Šumperanka oslavila sté druhé narozeniny

Zastupitelé zvolili vedení města, starostou je Tomáš Spurný

K  životnímu jubileu poblahopřáli Alžbětě Sedmíkové někdejší místostarosta Jan 
Přichystal a ředitel domova důchodců Jiří Gonda.  Foto: -zk-

   Pokr. ze str. 3
„Poslední čtyři roky se v  rámci te-

rapeutické praxe intenzivněji věnuji 
lidem a jejich problémům. Myslím, že 
jsem schopen empatie a  porozumění 
a právě tato práce, stejně jako vzdělání 
by mi mohly v  nadcházejícím neleh-
kém úkolu pomoci,“ řekl Jakub Jirgl 
a dodal, že zvolení vedení města uká-
zalo, že členové koalice jsou schopni se 
dohodnout. „Chci poděkovat voličům 
a  věřím, že budeme město v  dalších 
čtyřech letech obstojně vést,“ dodal.

Z koaličních jednání již vzešlo i roz-
dělení působnosti členů vedení místní 
radnice. Starosta Tomáš Spurný bude 
odpovědný za oblast finanční a pláno-
vací a  také majetkoprávní, na  starosti 
bude mít i  odbor živnostenský, kri-
zové řízení a  interní audit a kontrolu. 
Místostarostka Irena Jonová bude mít 
ve  své působnosti kancelář tajemníka 
a  odbory školství, kultury a  vnějších 
vztahů, sociálních věcí, správních 

a vnitřních věcí a odbor dopravy. Pod 
druhého místostarostu Jakuba Jirgla 
budou „spadat“ odbory výstavby, ži-
votního prostředí a strategického roz-
voje, územního plánování a investic.

Vedle starosty a jeho zástupců used-
nou v radě města Radan Volnohradský 
(ANO 2011), Jana Rybová Kunčarová 
(ANO 2011), Martin Hoždora (ANO 
2011), Ondřej Polák (Šumperáci), Ra-
dovan Auer (Šumperáci) a  Michael 
Kohajda (Pro Šumperk). Své kandidáty 
navrhlo i Sdružení Pro-region a nezá-
vislí. Potřebnou nadpoloviční většinu 
hlasů však Jiří Vozda a Petr Blažek ne-
získali.

Předsedou finančního výboru byl 
zvolen občanský demokrat Roman 
Macek, jemuž dalo hlas dvacet zastu-
pitelů. Jeho protikandidát Petr Blažek 
(Pro-region a  nezávislí) obdržel šest 
hlasů. Post „šéfky“ kontrolního vý-
boru bude zastávat Alena Hlavešová 
(KSČM), pro kterou se vyslovilo dva-

advacet členů zastupitelstva. Zdeň-
ka Dvořáková Kocourková navržená 
za Sdružení Pro-region a nezávislí ob-
držela ve volbě pět hlasů.

Územní plán města Šumperka 
a úkony s ním spojené bude mít na sta-
rosti jako dosud Tomáš Spurný. Říze-
ním městské policie pak zastupitelé 
pověřili Michaela Kohajdu.

„Dnešní jednání ukázalo, že vzni-
kající koalice prokázala solidní sou-
držnost. Jako politici se musíme zcela 
zásadním způsobem opřít o své „kole-
gy“ - úředníky na  radnici. Vzhledem 
k  připraveným složitým projektům si 
nedovedu představit, že bychom měli 
dospět k  nějakým palácovým revolu-
cím. Svou osobou chci zajistit konti-
nuitu fungování úřadu, plně navázat 
na  předchozí čtyřleté období a  snad 
i  zlepšit styl práce v  zastupitelstvu. 
Rád bych, abychom maximálně využili 
pravomocí a možností, které nám na-
příklad dává jednací řád zastupitelstva. 

Máme možnost zřídit odborné komise 
a na odborné úrovni řešit všechny pro-
blémy, které nás čekají,“ nastínil nově 
zvolený starosta svou představu fun-
gování města v  následujících čtyřech 
letech.

Na svém historicky prvním zasedá-
ní ve čtvrtek 1. listopadu schválili noví 
zastupitelé rovněž zastupování staros-
ty v  době jeho nepřítomnosti prvním 
místostarostou a  stanovili odměny 
za  výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva a členů komisí a výborů. 
Současně schválili časový a  obsahový 
plán svých zasedání do poloviny příš-
tího roku a  uložili předsedům výbo-
rů finančního a  kontrolního, aby do   
30. listopadu navrhli ve  spolupráci se 
všemi volebními uskupeními složení 
obou výborů, které budou devítičlen-
né. Do  téhož data mohou jednotlivá 
volební uskupení předkládat návrhy 
na zřízení konkrétních komisí.   

 Z. Kvapilová

  

     Nominujte 
na Ceny města 
za rok 2018
Město Šumperk vyhlašuje Ceny 
města Šumperka za  rok 2018. Máte 
tak jedinečnou možnost aktivně se 
zapojit a  nominovat občany města 
Šumperka, šumperské organiza-
ce, firmy a  další na  toto významné 
ocenění. Zasláním nominace se 
automaticky zapojíte do  slosování 
o  vstupenky na  tuto prestižní akci. 
Nominovat lze do 31. prosince pro-
střednictvím formuláře elektronic-
kého i tištěného, který je k dispozici 
v  informačním centru na  Hlavní 
třídě v budově divadla.  -red-
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Pronájem bytů/Personální inzerce

Šumperská radnice pronajme tři obecní byty
Tři obecní byty nabízí k pronájmu šumperská rad-

nice. První byt č. 5 se nachází v domě v Banskobystric-
ké ulici 1275/43 ve 2. NP a sestává z jednoho pokoje, 
kuchyně, předsíně, koupelny a  WC. Celková plocha 
činí 38,80 m², součástí je půda o  výměře 3,01 m². 
Vytápění je plynové lokální, ohřev vody - elektrický 
ohřívač. Měs. nájemné je 2172 Kč + nájem za  půdu 
(42 Kč/měs.) + měs. nájemné za  zařiz. předměty asi 
200 Kč a  měs. zálohy na  služby spojené s  užíváním 
bytu (vodné/stočné, společná elektřina, STA, vývoz 
nádob na odpad před dům) na 1 osobu činí asi 350 Kč 
(každá další osoba asi 300 Kč). Platby dodavatelům 
za elektrickou energii a plyn jsou hrazeny nájemcem 
samostatně.

Pro dům Banskobystrická 1275/43 byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy F, měrná roční spotřeba energie 
je 304 MWh/(m²-rok).

Druhý byt č. 10 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2722/33 ve 4. NP a sestává ze dvou pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plocha činí 43,28 m², 
součástí je sklep o výměře 2,29 m². Vytápění a ohřev 
vody je ústřední. Měs. nájemné je 2424 Kč + ná-
jem za  sklep (32 Kč/měs.) + měs. nájemné za  zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s  užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu činí asi 
1600 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Platby doda-
vatelům za elektrickou energii a plyn jsou hrazeny ná-
jemcem samostatně.

Třetí byt č. 15 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2708/37 v 6. NP a sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a  WC. Celková plocha činí 66,37 m², 
součástí je sklep o výměře 2,87 m² a balkon o výmě-
ře 2,35 m². Vytápění a  ohřev vody je ústřední. Měs. 
nájemné je 3740 Kč + nájem za  sklep (33 Kč/měs.)  
+ nájem za balkon (40 Kč/měs.) + měs. nájemné za za-
řiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spo-
jené s  užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, 

společná elektřina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu činí 
asi 1800 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Platby do-
davatelům za elektrickou energii a plyn jsou hrazeny 
nájemcem samostatně.

Pro domy Zahradní 33 a  37 byly zpracovány prů-
kazy energetické náročnosti budov, budovy patří 
do energetické třídy C, měrná roční spotřeba energie 
je 92 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu u  všech tří bytů: 
od února 2019. Byt v Banskobystrické ulici si lze pro-
hlédnout ve  středu 21. listopadu v 16 hod. (po  tom-
to termínu bude hlavní vchod do  domu uzamčen). 
Byt v Zahradní ulici 37 si lze prohlédnout v pondělí  
19. listopadu v  15.30 hod. (po  tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen), byt v Zahradní uli-
ci 33 pak ve stejný den, tedy v pondělí 19. listopadu,  
v  16 hod. (po  tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města a  na  majetkoprávním odboru MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v  přízemí. Na  toto od-
dělení se žádosti rovněž podávají osobně do  středy  
28. listopadu do 16 hodin a zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, referent oddělení do-
movního majetku, tel. 583  388  410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podat lze pouze jednu žá-
dost na zveřejněné byty v daném období! Podmínky 
pro přidělování bytů v  majetku města Šumperka se 
řídí platným „Opatřením (k  dispozici na  stránkách 
www.sumperk v sekci BYTY).

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou. Informace o  termínu zveřejnění výsledků 
budou k  dispozici nejspíše 16. ledna 2019 na  MěÚ 
Šumperk, na majetkoprávním odboru v budově radnice 
na nám. Míru 1. Město si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu se žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

 H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

  

     Nájemné v městských 
bytech podraží

O  devět korun za  metr čtvereční podlahové 
plochy více zaplatí občané bydlící v  městských 
bytech. Ze stávajících čtyřiceti sedmi korun mě-
síčního nájemného se cena zvýší na  šestapade-
sát korun. Ke zvýšení ceny nájemného od ledna 
příštího roku přistoupila místní radnice po devíti 
letech. Důvodem jsou především rostoucí ceny 
stavebních prací a  materiálů a  také nízká výše 
stávajícího nájmu ve  srovnání s  nájmy tržními. 
Změna se postupně dotkne dvou set osmdesáti 
čtyř bytů. Finanční prostředky, které město tím-
to způsobem získá, použije na  opravy a  údržbu 
domů. 

Současně se zvýšením ceny nájmu za byt do-
jde od příštího roku ke snížení nájmu za sklepy, 
půdy, balkony a  další prostory, jež se nacházejí 
mimo obytnou část bytu. Tyto prostory budou 
nájemcům započteny nově pouze jednou čtvrti-
nou plochy. 

Opatření se netýká bytů v  domech s  pečova-
telskou službou, v  domech zvláštního určení 
a  v  domech s  budoucími kupními smlouvami. 
Upravovat se od  příštího roku nebude ani ná-
jemné u nebytových prostor, prostor k podnikání 
a pronajatých budov, jež město vlastní. -zk-

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

referenta oddělení silniční dopravy, SH a dopravních 
přestupků odboru dopravy Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * 
znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, 
v  platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v dopravě vítána * komunikační schopnosti * samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: práce na úseku silničního hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. 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. 1. 2019, 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 16. 11. 2018. Informace k pozici podá Radek Novotný, vedoucí 
odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 223.

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

referenta oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků odboru dopravy 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * 
znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, 
v  platném znění * znalost zákona č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel na  pozemních 
komunikacích a  o  změně zákona č. 168/1999 Sb., o  pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou 
provozem vozidla a  o  změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění * znalost zákona  
č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky a  řízení o  nich * znalost zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v dopravě vítána * komunikační schopnosti 
* samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * 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) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: řešení dopravních přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a v provozování silničních vozidel
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. 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. 1. 2019, 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 16. 11. 2018. Informace k pozici podá Radek Novotný, vedoucí 
odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 223.

Charita Šumperk pořádá benefiční koncert
v pondělí 19. listopadu od 19 hodin 

v kostele sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí
Vystoupí Schola od sv. Jana Křtitele 

a v programu zazní duchovní hudba českých 
i světových autorů napříč staletími. 

Vstupné dobrovolné
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Ohlédnutí za říjnovými oslavami

Sto let samostatného státu Čechů a Slováků, to už je 
opravdu úctyhodné jubileum, a to si pak zaslouží po-
řádnou oslavu. Z televize i rozhlasu se na nás hrnou 
připomínky všeho, co se během té stovky let v  naší 
republice přihodilo. Bohužel, teenageři těmto médiím 
příliš neholdují a youtubeři významnou stovku oká-
zale ignorovali.

Proto vyučující základní školy v  Šumavské ulici 
připravili 24. října pro své žáky velký projektový den, 
který v 19 blocích mapoval jak běžný život uplynulých 
100 let, tak i okamžiky stinné. Žáci se učili dobové tan-
ce, seznamovali se s vývojem hudby i elektroniky, hrá-
li hry našich babiček. Jiní zase vyhledávali významné 
události oněch 100 let, aby jimi pak v  dalším bloku 
vyzdobili 101 lampion - jeden za každý rok. Proběhly 
módní přehlídky akcentující eleganci první republiky. 
Podařilo se zapůjčit kolekce knih - pro děti a dospělé, 
z nichž každá kniha odkazovala na jeden rok století. 
Velký zájem byl i  o  návštěvu soukromého vojenské-
ho muzea pana Hlavatého. Chlapci se pochopitelně 
zajímali o  vojenskou techniku a  systém pohranič-
ních opevnění. Děti se seznámily i s těmi temnějšími 
 stránkami naší historie - při besedách s  pamětníky  
holocaustu či komunistických represí panovalo 
v učebnách ohromené ticho. 

Netroufám si určit, které dílny či bloky byly nej- 
úspěšnější - všechny však splnily svůj účel: připo-
menout, jaká ta léta byla - v čem byla naše republika 
úspěšná, kde zase naopak někdo zklamal. 

Ve čtvrtek 25. října žáci, rodiče i učitelé na školním 
hřišti společně zasadili Strom svobody, u jehož koře-
nů zakopali časovou schránku se vzkazy pro příští ge-
nerace. V následném lampionovém průvodu pak děti 
přinesly oněch symbolických 101 lampionů do měst-
ské knihovny TGM, a  tím pro většinu z  nich večer 
skončil. Pro deváťáky však pokračoval při zážitkovém 
programu „Cesta časem“, kdy na vlastní kůži prožili 
slavné i kruté okamžiky naší historie.

 Z. Bendová, zástupkyně ředitele ZŠ
 

Na  mnoha místech a  mnoha způsoby si občané 
České republiky v  uplynulých dnech připomněli sté 
výročí vzniku samostatného státu. Žáci Sluneční ško-
ly spojili v pátek 26. října slavnostní aspekt této udá-
losti s rozměrem turistickým a společně vyšli na Háj, 
kde zazpívali nejprve oblíbenou píseň T. G. Masary-
ka Ach, synku, synku… a posléze také českou státní 

hymnu. Pod rozhlednou uprostřed lesa měl tento mo-
ment svou nepopiratelnou atmosféru. Po cestě zpátky 
ještě ti neúnavní sbírali odpadky a plnili jimi plasto-
vé pytle, takže se dokonale podařilo ono příslovečné 
prolnutí příjemného s užitečným.

 J. Stuchlý, učitel ZŠ Sluneční

Základní škola ve Vrchlického ulici se letos zapojila 
do mediálního projektu Staleté kořeny, který si klade 
za cíl připomenout a oslavit sto let založení Českoslo-
venska. V neděli 28. října jsme společně zasadili před 
školou lípu, jež pevně zakoření před budovou školy 
a  bude připomínat výročí ČSR. Kořeny české stát-
nosti jsou spojeny se čtyřmi základními hodnotami: 
pravdou, svobodou, důstojností a křesťanskou vírou, 
a na tom chceme nadále stavět. 

Během slavnostního setkání, které proběhlo vzhle-
dem k nepříznivému počasí ve školní jídelně, se děti 
mohly zapojit do doprovodného programu v budově 
školy a  v  tělocvičně. Překvapením pak bylo nepo-
chybně setkání se živou „kopií“ T. G. Masaryka.

 P. Málek, ředitel školy

Také na „Hlucháku“ jsme se rozhodli připomenout 
si 100. výročí založení naší republiky. Tomuto téma-
tu jsme se věnovali v  projektovém týdnu od  22. do   
26. října zejména v hodinách dějepisu (pod vedením 
L. Sembolové, I. Pavlíkové a M. Fišerové), v nichž žáci 
získávali a  zpracovávali informace z  naší novodobé 
historie.

Na  2. stupni jsme vycházeli z  tradičních milníků 
s osmičkou na konci a z roku 1989, přičemž výstupem 
byly obvykle plakáty, které představují nejen události 
těchto význačných let, ale také osobnosti a  zajíma-
vosti jednotlivých dekád formou srozumitelnou také 
žákům 1. stupně.

Zajímavou doprovodnou akci představuje výstava, 
vzniklá z  předmětů běžné potřeby, jež obklopovaly 
naše rodiny v průběhu posledních sta let. Exponáty 
ochotně získávali mnozí naši žáci z  rodinných po-
kladů svých rodičů i  prarodičů. Výstava je k  vidění 
v  učebně dějepisu až do  21. listopadu, aby ji mohli 
zhlédnout i návštěvníci konzultačního dne. Prohléd-
nout si zde můžete i  část sbírky milovníka historie 
Josefa Václavíka, doplněné řadou často unikátních 
fotografií, mapujících historii Šumperka v posledních 
sto letech.

Josef Václavík se rovněž zasloužil o zprostředková-

ní zajímavé prezentace originální výzbroje a výstroje 
československé armády z období 1. republiky, kterou 
zajistil Petr Adamus, člen KVH 1. prapor Ostrava 
a pracovník Areálu čs. opevnění Hlučín -  Darkovičky 
Slezského muzea v Opavě.

Žáci se svými vyučujícími také využili nabídky vý-
stav a akcí muzea a městské knihovny, žáci 9. tříd se 
pak 25. října zúčastnili slavnostního odhalení pamět-
ní desky československým vojákům - příslušníkům 
pěšího pluku 13 v areálu bývalých kasáren.

 M. Fišerová, J. Václavík, učitelé ZŠ

Do  letošní kampaně Stromy svobody 1918-2018, 
kterou pořádá Nadace Partnerství s podporou orga-
nizace Post Bellum, firmy Arboeko a dalších partne-
rů, se kromě jiných zapojila i Střední škola železniční, 
technická a služeb v Šumperku. Slavnostní přestřižení 
pásky u  zasazené lípy srdčité proběhlo před školou 
minulý pátek. 

Stromy svobody symbolizují vznik Českosloven-
ské republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili 
tisíce. A sázely se i v pozdějších letech vždy, když si 
lidé chtěli připomenout a  oslavit význam svobody 
a  demokracie. „Na  několika dobových fotografiích 
Šumperka je zachycena lípa v  areálu dnešní Střední 
odborné školy v Zemědělské ulici. Dnes má bezmá-
la sto padesát let a je zařazena mezi památné stromy 
republiky,“ řekla během slavnostního setkání ředitel-
ka školy Irena Jonová a připomněla, že stejnou dobu 
vzdělává zmíněná škola své žáky. „Budova naší školy 
si připomíná padesát let a  mým velkým přáním je, 
aby si za  sto let pod touto lípou připomněli učitelé 
a žáci stopadesátiletou tradici naší školy jako kvalit-
ního vzdělávacího zařízení,“ zdůraznila Irena Jonová.

 -red-

Velké výročí: ohlédnutí za říjnovými oslavami na šumperských školách

Na výstavě je k vidění i část sbírky milovníka historie 
Josefa Václavíka.  Foto: -pk-

Slavnostní přestřižení pásky u  zasazené lípy srdčité 
proběhlo před školou minulý pátek.  Foto: -pk-

26. října zněla u rozhledny na Háji píseň Ach, synku, 
synku… i česká státní hymna.  Foto: -js-

Žáci školy ve Vrchlického ulici se mohli setkat se živou 
„kopií“ T. G. Masaryka.  Foto: -ih-

Školáci ze Šumavské zasadili 
Strom svobody a vyzdobili knihovnu

Žáci školy ve Vrchlického ulici 
se zapojili do projektu Staleté kořeny

Sto let republiky oslavili 
ve Sluneční škole netradičně

Jak jsme na „Hlucháku“ 
oslavovali republiku

U střední školy železniční, technické 
a služeb roste Strom svobody 
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení 
 pracovního místa a  zkušeností v  Šum-
perku - PRACUJTE JINAK A  SVO-
BODNĚJI! Prostor je otevřen každý den 
podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní 
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kva-
lifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - 
možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ * 
Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané - 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, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

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

9. 11. od 18 hod.   Setkání členů v Pizzerii spojené se zpě- 
   vem a hrou na kytaru  Sraz u hl. pošty 
13. 11. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
14. 11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří 
v prostorách budovy SONS
15. 11. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - vánoční přání 
20. 11. od 10 hod. v „K“  Klub sebeobsluhy pro osoby se zrakovým 
  postižením - vaření s pomůckami
23. 11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
23. 11. od 14 hod. v G klubu DK   Oslava Dne nevidomých 
24. 11. od 9 hod. v „K“   Turnaj v showdownu O šumperský pohár 
  Pro přihlášené hráče
 Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny 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-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, tel. č. 583  216  747 nebo na  www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o  Modlitby 
za umírající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291.

Charita Šumperk

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

„Ponurý“ měsíc listopad je tu 
a  s ním další akce spolku Jokes&Ga-
mes. Festival plný strašidel a  duchů 
pro každého, který se chce alespoň 
trochu bát, se blíží!

„Na  všechny strašpytle i  hrdiny se 
těšíme v sobotu 17. listopadu. Přípra-
vy na Strašidelný festival jsou v plném 
proudu,“ říká zakladatel spolku Jakub 
Gloza. Vzápětí prozrazuje, že na men-
ší děti čeká v  sídle spolku ve  dru-
hém patře v budově České spořitelny 
na  Hlavní třídě od  desáté dopolední 
řada stanovišť s úkoly. Celodenní akci 
zakončí v  18 hodin „hrůzostrašná“ 
stezka a soutěž o nejstrašidelnější his-

torku, během nichž si na své přijdou 
i ti starší třinácti let.

„Právě pro starší připravuje tým 
v  tyrkysových tričkách program 
od osmé večerní. Kromě stezky chys-
táme i promítání strašidelného filmu. 
Na  Facebook jsme vyvěsili anketu, 
v níž mohou hlasovat, který film bu-
deme promítat,“ popisuje Jakub a vy-
světluje, že výjimečnost akce spočívá 
v  tom, že se bude odehrávat ve  třech 
patrech budovy, do  níž se vchází 
z boku, a také v parku za spořitelnou. 
„Počítáme s tím, že promítat budeme 
až do jedenácti hodin večer,“ uzavírá 
Gloza. -red-

Strašidla zavítají 
do Šumperka! Již brzy!  
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V centru najdete kompletní sortiment čistící a úklidové techniky KÄRCHER  pro domácí i profesionální účely.

Otevírací doba: 
Po - Čt  7.30 - 17.00, Pá 7.30 – 16.00

KÄRCHER CENTER REA | Zábřežská 596/40 | 787 01 Šumperk
       583 215 479 |       731 107 811 |         sumperk@rea-cz.cz | www.rea-karcher.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ

Gen. Krátkého 30, Šumperk

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Den otevřených dveří 
a Den zaměstnavatelů

 Čtvrtek 6. 12 2018 od 9:00 - 18:00

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, certi�kát 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 
9. 11. 2018  od 13 do 17 hod.

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

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

″PO LÁVCE II″
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009192

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

Projekt „PO LÁVCE II.“ je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaných v OLK (především na Šumpersku a Jesenicku). Bude otevřen uchazečům o zaměstnání, 
kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje 
v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především ze Šumperska a Jesenicka).

Projekt má několik klíčových aktivit, které budou probíhat v učebnách
AJAK, nám. Míru 4, Šumperk. Kromě kontaktování cílové skupiny je to:

1.  Kontaktování – „Na okraji“
2.  Motivační kurz – „Přes závrať“
3.  Kurz základů trhu práce – „První krok“
4.  Pracovní diagnostika a poradenství – „Hledání rovnováhy“
5.  Rekvali� kační kurzy (obsluha osobního počítače, řidičské 

 oprávnění B, kurzy s praxí u zaměstnavatelů)

6.  Zprostředkování zaměstnání formou tréninkových pracovních
 míst celkem pro 32 lidí (dotace na 3 měsíce, 22 000 kč / měsíc na
 refundaci mzdy) po dobu 3 měsíců – tj. 66 tis. Kč na osobu)

SVČ Doris zve

VIA LUCIS: 
Česká Antarktida
Host Pavel Kapler, zaměstnanec 

Geografického ústavu Masarykovy 
univerzity v Brně, manažer projektu VI 
CzechPolar2 a správce České vědecké 

stanice J. G. Mendela v Antarktidě

Úterý 20. listopadu 
od 18.30 hodin v sále vily Doris

Rezervace a prodej vstupenek: 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, 

e-mail konupcik@doris.cz
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

zpravodaj_112018_final_tisk.indd   1 31.10.18   11:58

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz
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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

*více informací v optice
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

PROGRESIVNÍ

TAK JAKO MILIONY SPOKOJENÝCH 
NOSITELŮ PŘED VÁMI, ZVOLTE SI I VY 

BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

Varilux®, první progresivní 
brýlové čočky na světě, které 
udávají směr dalšího výzkumu 

a vývoje na tomto poli.

Viditelný rozdíl pro váš zrak 
ve vašem každodenním životě

se na celém světě prodá jeden pár 
brýlových čoček Varilux®**

1 BRÝLOVÁ ČOČKA
= AŽ 

30 PATENTŮ

KAŽDÉ 
4 SEKUNDY 

LÍDR NA TRHU 
OD ROKU 1959

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 
celém světě podle tržních výpočtů společnosti Essilor.

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 

Dl_varilux2018_cz.indd   1 29.06.2018   9:13:50
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Brýle na Všechny vzdálenosti
Akce 1+1 POKRAČUJE

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM 

Multifokální 
brýlové 

čočky 
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Další dvě kogenerační jednotky 
v  systému CZT, provozovaném šum-
perskou společností SATEZA, do-
dávající teplo a teplou vodu do šum-
perských domácností, škol i  firem, 
vybuduje ČEZ Energo ze skupiny 
ČEZ ESCO. Ta ponese jako investor 
také všechny náklady na vybudování 
kogeneračních jednotek, z nichž kaž-
dá bude mít výkon 1MWe, a přispějí 
tak k dlouhodobé stabilizaci cen tepla 
pro koncové odběratele.

Levnější teplo vyrobené v  koge-
neračních jednotkách umožní snížit 
produkci plynových kotlů, což přinese 
snížení nákladů pro Satezu a  globál-
ně také úlevu pro životní prostředí. 
V kogenerační jednotce se totiž vyrábí 
zároveň teplo i elektřina: zatímco v kla-
sických elektrárnách se teplo vznika-
jící při výrobě elektřiny vypouští bez 
užitku do  okolí, kogenerační jednot-
ka uvolněné teplo využívá k  vytápění 
nebo přípravě teplé vody. Šetří tím pa-
livo i peníze a navíc garantuje vysokou 
účinnost využití energie, která přesa-
huje 90 procent.

ČEZ Energo už v Šumperku pro Sa-
tezu jednu kogenerační jednotku vybu-
dovalo. „Máme s jejím provozem velmi 
dobré zkušenosti. V  době rostoucích 
cen plynu a  elektrické energie stabili-

zovala naše výrobní náklady a přinesla 
další zvýšení spolehlivosti dodávek tep-
la. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci 
s  ČEZ Energo a  městskou společností 

PMŠ výrobu tepla v  Šumperku pro-
střednictvím kogenerace ještě rozšířit. 
Důležité také je, že to pro nás nebude 
znamenat žádné náklady, celou inves-

tici hradí dodavatel,“ vysvětlil ředitel 
Satezy Roman Macek.

Elektřina vyrobená v kogeneračních 
jednotkách půjde vedle vlastní spotřeby 
přímo do  distribuční sítě ČEZ Distri-
buce. „Zákazníkovi díky tomu můžeme 
dodat levnější teplo, město navíc získá 
peníze z nájmu, který budeme Podni-
kům města Šumperka platit 15 let,“ 
vysvětlil ekonomický systém fungování 
kogeneračních jednotek generální ředi-
tel ČEZ Energo David Bauer.

Společnost ČEZ Energo provozu-
je v  Česku celkem 118 kogeneračních 
jednotek s  celkovým instalovaným 
elektrickým výkonem 95 MWe a tepel-
ným výkonem přesahujícím 195 MWt.

Vladislav Sobol, 
mluvčí Skupiny ČEZ

ČEZ Energo vybuduje v Šumperku další kogenerační 
jednotky, jež umožní dlouhodobě stabilizovat ceny tepla

ČEZ ESCO (Energy Service Company)  je dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, 
obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, vý-
stavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich 
energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb sou-
visejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří kromě ČEZ Energo a EVČ také firmy AirPlus, AZ 
KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA,  
Hormen, KART a ČEZ Slovensko.   Více na: www.cezesco.cz

SATEZA je od roku 1996 provozovatelem tepelného hospodářství v Šumperku. Soustavu centrálního zásobování teplem 
tvoří 11 blokových zdrojů a 13,6 km primární teplovodní sítě. Jako palivo slouží především zemní plyn a částečně odpadní 
teplo z bioplynové stanice. Kromě toho Sateza provozuje v Šumperku několik domovních kotelen a také tepelná hospodářství 
v Hanušovicích, v Jeseníku, ve Velkých Losinách a v Loučné nad Desnou. Více na: www.sateza.cz
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EPCOS změnil jméno.

www.tdk.cz

Nově jsme 
TDK Electronics s.r.o.

• 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

Caddy uveze až 945 kg.

Naložit na sebe 
víc než ostatní.
Moje cesta.

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Caddy: 4,3–6,3 l/100 km, 
113–151 g/km. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Caddy skříň GO 1,2 TSI v ceně 345 228 Kč při financování s Volkswagen 
Financial Services v ceně 345 228 Kč: splátka předem 103 568 Kč (30 %), výše úvěru 241 660 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 
0 Kč, celkové platby za úvěr 276 359 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 323 759 Kč, RPSN vč. pojištění 10,497 %, délka úvěru 
60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 69 046 Kč, měsíční splátka úvěru 3 455 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 245 Kč, 
úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za 
bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta do 50 let 
a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Měsíční splátka úvěru již

4 250 Kč.

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92  Šumperk, tel.: 583 301 511 
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.czVěci, které umíme

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz


