
Tříkrálová sbírka, kterou organizuje 
Charita Šumperk ve spolupráci s dob-
rovolníky, zahájila již tradičně nový 
rok v  Šumperku a  okolí. Až do  pon-
dělí 14. ledna jsou trojice v převlecích  
biblických mudrců Kašpara, Melicha-
ra a Baltazara k vidění nejen na veřej-
ných prostranstvích, ale mnohé míří 
i do jednotlivých domů.

V Šumperku odstartovalo tříkrálové 

koledování v pátek 4. ledna na Točáku. 
A  stejně jako loni nabízeli pracovníci 
Charity kolemjdoucím výbornou zel-
ňačku. Nechyběli ani zpěváci ze Šum-
perského dětského sboru Motýli, kteří 
se první den zhostili role koledníků. 
V dalších dnech je pak vystřídali míst-
ní farníci a gymnazisté.

Tříkrálová sbírka patří mezi největší 
v  republice, jen loni vynesla v  samot-

ném Šumperku více než sto devatenáct 
tisíc korun, v  celém děkanátu pak více 
než osm set třiatřicet tisíc. Výtěžek je 
tradičně určen především na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, lidem v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným skupi-
nám lidí na Šumpersku. Část výnosu pak 
jde na humanitární pomoc do zahraničí. 
S  letošním výsledkem vás seznámíme 
v příštím čísle Zpravodaje.  -kv-
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se zaměřil na vzdělávání

Tříkrálové koledování odstartovalo, výtěžek pomůže potřebným

První den Tříkrálové sbírky se role koledníků v zasněžených šumperských ulicích již tradičně zhostili i nepřehlédnutelní Motýli. 
 Foto: P. Kvapil

Hra Ďábel proti bohu se dočkala uvedení 
v Šumperku.   Strana 3

V našem městě se poběží běžecký závod 
„ŠumpeRUN“.   Strana 3

Dárky ze „Stromu splněných přání“ po-
těšily děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí.   Strana 5

Samé dobré zprávy v roce 
2019, hodně pohody 

a zdraví přeje všem čtenářům
redakční rada a redakce 
Šumperského zpravodaje
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Letem šumperským zastupitelským světem
Rozpočet města na rok 2019 s částkami 610,909 mi- 

lionu korun na  straně příjmů a  683,486 milionu  
korun na  straně výdajů schválili na  prosincovém 
jednání šumperští zastupitelé. Město do svého hos-
podaření zapojí i  přebytek z  minulých let ve  výši 
70,1 milionu korun a  dvacetimilionový kontoko-
rentní úvěr od  Československé obchodní banky, 
který schválili zastupitelé v  roce 2012. Na  úhradu 
splátek jistin úvěrů města pak půjde 17,523 milionu 
korun. Celý rozpočet je zveřejněn na stránkách měs-
ta www.sumperk.cz v sekci Správa města, podsekci 
Rozpočet města.

Součástí schváleného materiálu jsou i  rozpo-
čty Fondu životního prostředí, Sociálního fondu  
a Fondu na úpravu zevnějšku a uvolnění finančních 
prostředků vyjmenovaným právnickým osobám,   
které jsou v  letošním rozpočtu uvedeny. Přebytek  
z hospodaření v minulých letech přitom půjde na in-
vestiční akce města. Na  schválený rozpočet přímo 
naváží první rozpočtová opatření letošního roku, jež 
by měli zastupitelé schválit na svém jednání ve čtvr-
tek 24. ledna.

„Tento rozpočet byl pečlivě zpracován jako vyrov-
naný již v říjnu. Pokud by se jeho sestavením mělo 
zabývat nové zastupitelstvo, bylo by zpracování 
vzhledem k časové tísni velmi problematické. Před-
ložený materiál nebyl ani odsouhlasen finančním 
výborem, neboť teprve dnes budeme schvalovat jeho 
členy. Při zpracování rozpočtu jsme tak vycházeli ze 
zkušeností z předchozího období,“ uvedl šumper-
ský starosta Tomáš Spurný a připomněl, že zásadní 
z hlediska investic bude lednové rozpočtové opatře-
ní, které přesně vyčíslí rozdělení přebytku hospoda-
ření z roku 2018.   

Tajemník šumperského městského úřadu Petr 
Holub vzápětí podotkl, že ke zveřejněnému rozpoč-
tu vznesli připomínku tři občané. První se týkala 

možného poskytnutí dotace útulku Gaia v Kopřiv-
né, druhá pak vybudování malého parkoviště pro 
tři vozy na konci Janáčkovy ulice. Zastupitelé v této 
souvislosti uložili radě města, aby se oběma podně-
ty zabývala. Na další vznesené připomínky, týkající 
se financování cyklostezky do Bratrušova, realizace 
přestupního terminálu, opravy a výstavby chodníků 
v Nemocniční ulici a opravy břehu potoka při ulici 
U Potoka, odpověděli přímo pracovníci příslušných 
odborů. Dotaz vznesl rovněž jeden z  přítomných 
občanů, jehož zajímalo, volební program jaké koa-
lice, hnutí či politické strany rozpočet odráží, zda je 
proinvestiční a jakým způsobem reaguje na dotační 
program ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 
sociálních bytů. „Domnívám se, že došlo ke značné-
mu průniku bodů jednotlivých stran a uskupení této 
koalice. Programové prohlášení bude zpracováno, 
jak jsme předem avizovali, během ledna a  února,“ 
reagoval starosta Tomáš Spurný. Vzhledem k  plá-
novaným investicím, přesahujícím částku dvě stě 
milionů korun, je podle něj předložený rozpočet, 
vzhledem k velikosti města, silně proinvestiční. „Po-
kud se týká sociálního bydlení, uvidíme, jak budou 
dotační tituly nastaveny. Možnosti bydlení v tomto 
městě chtějí rozšířit hned tři subjekty v koalici, noví 
zastupitelé se již sešli se zpracovatelem územního 
plánu města a zatím máme připraveny dvě až tři lo-
kality, v  nichž bychom chtěli bydlení rozvíjet. Tou 
nejvýznamnější je prostor pod domovem důchod-
ců,“ prozradil starosta.

Investiční výdaje jsou v  letošním rozpočtu opět 
rozděleny na  dva díly. Kromě výdajů na  investiční 
akce odboru rozvoje, územního plánování a investic, 
kde se zatím počítá s částkou 166,269 milionu korun, 
se zde již tradičně objevuje kapitola investičních do-
tací. Ty představují sumu 7,4 milionu. Více o investič-
ních akcích přineseme v únorovém čísle zpravodaje

Dotace na podporu neziskových akcí a na celoroční 
činnost neziskových organizací letos opět rozdělí šum-
perská radnice. Několik let tak již tímto způsobem pod-
poruje ze svého rozpočtu pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží 
v oblasti sportu, kultury a volného času a ve zdravotně 
sociální oblasti. Dotace se přitom pohybují od třiceti 
tisíc do půl milionu korun. Celkem vyčlenilo město 
ve  svém letošním rozpočtu na  tuto oblast 4,44 mi- 
lionu korun s  tím, že příjem žádostí odstartoval 
v pondělí 4. ledna. V případě výkonnostního sportu, 
na  který je v  rozpočtu pamatováno částkou 1,1 mi- 
lionu, se pak žádosti začnou přijímat od 8. dubna.

V  rámci programu „Podpora neziskových akcí“ 
chce místní radnice letos rozdělit mezi žadatele rov-
né dva miliony. Dotaci mohou použít na pokrytí části 
neinvestičních nákladů spojených s  realizací jedno-
rázové, ale i  vícedenní neziskové akce, nebo celého 

cyklu akcí se sportovní, kulturní, zdravotně sociální 
nebo jinou veřejně prospěšnou náplní. Podmínkou 
je, že pořádaná akce musí být určena zejména pro 
šumperské obyvatele a musí propagovat město. Ma-
ximální výše dotace, kterou je možno poskytnout 
v  rámci jedné akce jednomu žadateli, je třicet tisíc 
korun, u aktivit regionálního a nadregionálního vý-
znamu s dlouhou tradicí se zaměřením na hudební, 
divadelní, taneční a další kulturní tvorbu pak až půl 
milionu.

Na program „Podpora celoroční činnosti“ je v le-
tošním rozpočtu, který schválili zastupitelé v  pro-
sinci, pamatováno částkou 1,34 milionu. Peníze jsou 
určeny na  spolufinancování neinvestičních nákladů 
spojených s činností organizací, které pracují s dět-
mi nebo ve zdravotně-sociální oblasti. V rámci jedné 
dotace přitom může jeden žadatel získat maximálně 
šedesát tisíc korun. Organizace, jež mají ve své náplni 

systematickou a pravidelnou přípravu dětí (s počtem 
sto registrovaných dětí a více ve věku do 18 let), pak 
mohou na sportovní činnost ve městě Šumperku po-
žádat až o půl milionu.

Šanci získat „dotační“ peníze mají všichni žadatelé, 
kteří splní konkrétní podmínky, jež v loni v prosinci 
schválili zastupitelé. Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na stránkách města 
www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci Dotační 
programy. Žádosti se podávají v  písemné podobě, 
včetně příloh, ve formátu A4, nesešité, v podatelnách 
městských úřadoven na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31. Termín pro podávání přitom vyprší ve čtvr-
tek 21. února ve 12 hodin. Poté se nimi bude zabývat 
komise pro dotace z  rozpočtu města, která žádosti 
do  padesáti tisíc korun předloží ke  schválení radě 
města 11. dubna, žádosti přesahující tuto částku pak 
zastupitelům na jejich jednání o dva týdny později.

ZM na svém zasedání ve čtvrtek 13. prosince 2018
* schválilo dotace z  rozpočtu města Šumperka 

na rok 2019 - individuální žádosti. Společnost Ho-
kej Šumperk 2003, s.r.o., tak dostane na  sportovní 
činnost mužského „A“ týmu a  na  úhradu nákladů 
spojených s  pronájmem ledové plochy 3,45 milionu 
korun, TJ Šumperk, z.s., pak obdrží 1,55 milionu. Je-
seníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s., může počítat 
se stotisícovou dotací, jež půjde na údržbu lyžařských 
běžeckých tras a její koordinaci, na údržbu lyžařského 
značení a na provoz aplikace pro sledování sněžných 
vozidel. Dalších sto tisíc pak dostane na provoz Regio- 
nální filmové kanceláře Jeseníky Film Office. Hoke-
jový klub Mladí Draci Šumperk, z.s., podpoří město 
částkou 4,4 milionu korun. 890 tisíc korun je v  roz-
počtu města vyčleněno pro Fotbalový klub Šumperk, 
z.s., 260 tisíc pro Společnost česko-německého poro-
zumění Šumperk - Jeseníky, z.s., a 615 tisíc pro společ-
nost Ječmínek, o.p.s., na činnost a provoz jeslí. 

Město rovněž podpoří činnost a  provoz místních 
„speciálek“ - Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení a mateřská škola logopedická Scho-
la Viva, o.p.s., dostane letos 670 tisíc, Základní škola 
a střední škola Pomněnka, o.p.s., 258 tisíc korun.

* schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Výše poplatku za svoz odpadu se přitom 

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2019

Město opět rozdělí dotace neziskovým organizacím, žádosti se již přijímají 

nemění. Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí 564 ko-
runy, s pronájmem popelnice pak činí poplatek 612 ko-
run. A stejně jako loni jsou i letos osvobozeny od placení 
místního poplatku za odpad děti do věku jednoho roku, 

jež mají od  data narození trvalé bydliště v  Šumperku. 
Plné znění vyhlášky je zveřejněno na webu města www.
sumperk.cz v sekci Správa města, podsekcích Dokumen-
ty a Právní předpisy města.                          Pokr. na str. 4

Na „velký“ hokej je v rozpočtu vyčleněno 3,45 milionu 
korun.  Foto: -pk-
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Novoroční promluva/Informace

Po premiéře na nádvoří bludovského zámku a repríze na zámku ve Velkých Losinách se 18. prosince, 333 let od upálení děkana 
Kryštofa Aloise Lautnera, dočkal uvedení hry Ďábel proti bohu také Šumperk. Prostory klášterního kostela navíc dodaly celko-
vému vyznění hry na dramatičnosti, z níž mnohdy doslova mrazilo. Za uvedením autorského díla Marie Procházkové v režii 
Michaela Taranta, v němž „ožívají“ skutečné historické postavy inkvizičních procesů odehrávajících se na Šumpersku v druhé 
polovině 17. století, stála místní umělecká galerie Eagle Gallery. V hodinovém představení se na působivé, ale jednoduché dobové 
scéně představili zejména herci šumperského divadla, živě pak během něj zazněla hudba Darka Krále v podání skupiny Collegium 
Festum a jejích hostů.  Foto: P. Kvapil

Městské komunikace jsou rozděleny do kategorií po-
dle priority úklidu. Ty v prvním pořadí musejí být 
uklizené do čtyř hodin po ukončení spadu sněhu.                                           
 Foto: -pk-

Autorem logotypu závodu je Lukáš Ta-
neček.

Ve městě se poběží 
„ŠumpeRUN“

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

„ŠumpeRUN“, běžecký závod pro 
širokou amatérskou veřejnost, by měl 
proběhnout první červnovou neděli 
v centru Šumperka. Jeho první ročník 
chystá místní radnice ve  spolupráci 
s  Tělovýchovnou jednotou Šumperk. 
Internetové stránky s  veškerými in-
formacemi o  této sportovní události 
budou spuštěny během ledna. Již teď 
se ale mohou „nedočkavci“ připojit 
k  facebookové stránce na  www.face-
book.com/sumperun/. -bv, kv-

Vážení spoluobčané, milí Šumperané,

dovolte mi, abych vám do  nového roku popřál především pevné zdraví, rodinnou pohodu a  veselou 
mysl, abyste sklenici vody viděli vždy spíše v půli naplněnou než poloprázdnou a stejným způsobem se 
uměli podívat i naše město a dění v něm.

Za novou politickou reprezentací vzešlou z loňských říjnových voleb chci slíbit, že se budeme snažit vám 
tento optimistický pohled na dění ve městě umožnit. Na druhou stranu jsem si vědom, že přijdou chvíle 
nelehkých rozhodnutí, která bude třeba učinit a jež nemusejí být vždy a všem příjemná. 

V Šumperku bude letos i v příštích letech probíhat čilý stavební ruch, kdy investorem bude jak město, tak 
i privátní subjekty. Nepříjemnosti, které tyto akce přinesou, by nám měly v budoucnu bohatě vynahradit 
nové služby a růst našeho města do krásy. Musím zmínit alespoň některé z nich. V letošním roce by mělo 
proběhnout rozhodující penzum prací při rekonstrukci krytého bazénu. Schválený harmonogram stanoví 
jeho dokončení začátkem roku 2020. Stavbou, jež nejvíce ovlivní život ve městě, bude rekonstrukce auto-
busového nádraží realizovaná v letech 2019 - 2020. V této souvislosti vás chci požádat o shovívavost a tr-
pělivost, protože jsme si vědomi, že bude představovat, vzhledem k rozsahu a technické náročnosti, velký 
zásah především do plynulosti dopravy ve městě.

Velkou pozornost chceme rovněž věnovat rozvoji 
ploch pro bydlení, a  to jak přípravě pozemků pro vý-
stavbu rodinných domů, tak pro stavbu domů bytových. 
Nejvýznamnější lokalitou, která by takto měla vzniknout 
a uspokojit poptávku, jsou pozemky pod domovem dů-
chodců, jež bychom rádi během dvou let připravili pro 
budoucí výstavbu.

Nacházíme se v  časech ekonomické konjunktury 
a všichni si přejeme, aby tento stav vydržel co nejdéle. 
To však přináší i některé obtíže spojené s doslova „vy-
luxovaným“ pracovním trhem. Pro nás konkrétně to má 
dopad především na obtížné doplňování stavu městské 
policie, kterou bychom rádi významně posílili, napjatá 
situace je i  při zajišťování projektové a  inženýrské čin-
nosti a přípravě investic. Přesto věříme, že se podaří tyto 
překážky překonat.

Vážení spoluobčané, přeji si společně s vámi, aby rok 
2019 přinesl další rozvoj našeho města ve všech oblas-
tech života, aby se stávalo stále lepším místem k životu 
všech jeho obyvatel. Tomáš Spurný, starosta města

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, v  níž 
lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednotli-
vých komunikací ve městě, ale také dobu, za kterou 
by měly být uklizené, najdou zájemci na webu www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a  Komunikace. Přímo z  aplikace lze poslat 
e-mail s  dotazem či připomínkou, jež se vztahují 
ke konkrétnímu místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělovat 
i dispečerské službě, která funguje ve dnech nepříz-
nivého zimního počasí. Všechny podněty, jež budou 
na telefonním čísle 604 920 123 nahlášeny, musí od-
povědný pracovník zaznamenat do dispečerské knihy 
s poznámkou o způsobu řešení. 

Pohotovost přitom firma nemusí držet nepřetržitě. 
Záleží na  rozhodnutí oddělení komunálních služeb 
místní radnice, na kolik hodin, případně dnů ji vy-
hlásí. -zk-

Zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka

proběhne ve čtvrtek 24. ledna 
od 15 hodin v zasedací místnosti 

městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici
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Informace ze zastupitelstva

   Pokr. ze str. 2
* schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy a po-

skytnutí dotace ve výši 7,75 milionu korun Divadlu 
Šumperk, s.r.o., na  částečnou úhradu provozních 
nákladů. Současně zastupitelé schválili poskytnutí 
dotace z  městského rozpočtu ve  výši 1,05 milionu, 
kterou divadlo použije na druhou etapu výměny oken 
v  ubytovně herců, na  leasing na  nákup nákladního 
automobilu a na projekt generální opravy restaurace 
Opera. Dalších 1,75 milionu půjde na vybudování di-
vadelního parčíku, jehož realizaci občané loni vybrali 
v rámci tzv. participativního rozpočtu.

* schválilo s účinností od 2. 1. 2019 uzavření do-
datku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
a  o  zajištění kulturně-společenské a  vzdělávací 
činnosti ve  městě. Zmíněná smlouva z  roku 2006, 
jež byla uzavřena mezi městem a  Domem kultury 
Šumperk, s.r.o. na  základě zadání veřejné zakázky, 
sestává ze tří částí - ze smlouvy o nájmu nebytových 
prostor, ze smlouvy o zajištění kulturně-společenské 

a vzdělávací činnosti ve městě a ze společných ustano-
vení ke smlouvám. Dodatek ruší druhou ze jmenova-
ných smluv a původní třetí část mění na „Závěrečná 
ustanovení“ s tím, že je v textu vypuštěn odstavec tý-
kající se navýšení částky za zajištění činnosti kulturně 
společenské a  vzdělávací o  míru inflace zveřejněné 
ČSÚ za  předchozí rok. Zastupitelé současně schvá-
lili uzavření veřejnoprávní smlouvy a  poskytnu-
tí dotace ve  výši 4,8 milionu korun Domu kultury 
Šumperk, s.r.o., na  částečnou úhradu provozních 
nákladů a poskytnutí čtyřsettisícové dotace na nákup 
osobního auta a dovybavení hmotným majetkem.

* schválilo Komunitní plán sociálních služeb 
na  území obce s  rozšířenou působností Šumperk 
na léta 2019-2021. Současně uložilo radě města zapra-
covat plán do Strategie rozvoje města Šumperka na roky 
2014-2020 a následně do Strategie rozvoje města Šum-
perka na roky 2021-2027 a také, počínaje rokem 2019, 
zapracovávat opatření komunitního plánu sociálních 
služeb města Šumperka do jednotlivých akčních plánů. 

* schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 416 tisíc 
korun mateřské škole Pohádka na předfinancování 
části projektu nazvaného „Přírodní zahrada v MŠ 
Pohádka Šumperk“, na  který školka získala dotaci 
z  národního programu Životní prostředí. Ten vy-
hlásilo v  roce 2017 ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím SFŽP. Po přijetí dotace „mateřinka“ 
vrátí nejpozději do konce letošního srpna celý příspě-
vek do městské kasy.

* schválilo rozdělení kompetencí v oblasti samo-
statné působnosti u  uvolněných členů zastupitel-
stva města. Starosta města tak zodpovídá za  oblasti 
finanční a plánovací, majetkoprávní, živností, krizo-
vého řízení, auditu a kontroly a kanceláře tajemníka. 
První místostarosta má „na  starosti“ sociální věci, 
správní a  vnitřní věci, dopravu a  školství, kulturu 
a  vnější vztahy. Pod druhého místostarostu spadají 
oblasti strategického rozvoje, územního plánování 
a investic, životního prostředí a výstavby.    

 Pokr. na str. 5

Dlouhotrvající diskuzi mezi zastupiteli vyvolal dle 
očekávání jeden z posledních projednávaných mate-
riálů. Ten se týkal delegování nových zástupců měs-
ta na  valné hromady společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk a zástupců, kteří usednou v před-
stavenstvu a  dozorčí radě této společnosti. Čtyřleté 
funkční období stávajících zástupců akcionářů totiž 
končí 4. března 2019. Součástí navrženého usnesení 
byly také pokyny, jak mají zvolení zástupci hlasovat, 
zejména pak v otázce dalšího provozování vodohos-
podářské infrastruktury po roce 2020, neboť součas-
né provozní a koncesní smlouvy se společností ŠPVS 
jsou uzavřeny do  konce příštího roku. Předložený 
materiál rovněž obsahoval návrh na  změnu stanov 
společnosti VHZ, kterým se vnitřní struktura spo-
lečnosti mění z dualistického systému, jehož orgány 
jsou valná hromada, představenstvo a  dozorčí rada, 
na  systém monistický s  valnou hromadou, statutár-
ním ředitelem a správní radou.

„Na konci roku 2020 musíme mít zajištěn provoz 
naší vodohospodářské infrastruktury. O dalších kro-
cích, které máme podniknout, by měla rozhodnout 
příští valná hromada v únoru. Instrukce, jak dále po-
stupovat, zatím nemáme. Víme ale, že noví zástupci 
akcionářů mají vůli na  valné hromadě rozhodnout 
v duchu zde předloženého návrhu usnesení, jež pro-
jednávají i zastupitelstva ostatních měst a obcí,“ uvedl 
výkonný ředitel společnosti VHZ Martin Budiš. 
Vzhledem k  časové tísni se podle něj již v  podstatě 
nenabízejí jiné varianty řešení než navrhovaná kon-
cese na pět let nebo přesvědčení vlastníka ŠPVS, aby 
prodal akcie této společnosti a VHZ ji tak majetkově 
ovládla. „Výběr provozovatele formou veřejné soutě-
že, tedy koncesního řízení, je jediným způsobem za-
jištění provozování, který není spojen s významnými 
investičními výdaji a dalším zadlužením společnosti 
VHZ, což potvrzují všechny realizované studie a ex-
pertizy. Koncesní řízení bude na  základě přijatého 
usnesení realizováno tak, aby byly zajištěny pod-
mínky rovné a transparentní soutěže a aby na konci 
realizovaného koncesního období byly vytvořeny ob-
jektivní podmínky pro zajištění možnosti vlastního 
provozování infrastruktury,“ zdůraznil Budiš. Sou-
časně uvedl, že je nevyhnutelné, aby paralelně vedle 
přípravy koncesního řízení probíhala zmíněná jedná-
ní s vlastníky společnosti ŠPVS o možnosti jejího od-

kupu. „Tato varianta musí být dále preferovaná a spo-
lečnost je připravena ji i nadále realizovat,“ dodal.

V  úvodu diskuze navrhl zastupitel Michael Ko-
hajda, aby vzhledem k rozsáhlosti předloženého ná-
vrhu usnesení se nejprve hlasovalo o  provozování  
vodohospodářské infrastruktury a  poté o  personál-
ních otázkách a případné změně z dualistického systé-
mu společnosti na monistický. Jeho kolega Petr Blažek 
naopak navrhl stažení materiálu a jeho projednání až 
po  valné hromadě v  únoru, kdy bude zvoleno nové 
představenstvo společnosti. „Pokud nyní odsouhlasí-
me koncesi, není o čem jednat, protože to Francouze 
uklidní, že koncese bude běžet dál. Navrhuji mate- 
riál stáhnout, aby mohlo stávající představenstvo ješ-
tě s  francouzským majitelem vyjednávat,“ uvedl Petr 
Blažek. Následovala sáhodlouhá diskuze, během níž 
několikrát zaznělo, že konečným cílem je, aby si obce 
provozovaly vodohospodářskou infrastrukturu samy, 
lišily se však názory na  to, za  jakou dobu je tato va-
rianta reálně uskutečnitelná. Výměnu názorů a  řadu 
vzájemných invektiv uzavřel po  téměř hodině návrh 
starosty Tomáše Spurného na ukončení rozpravy.

Poté, co neprošel protinávrh Petra Blažka na stažení 
předloženého materiálu a  jeho projednání na  nej-
bližším zasedání zastupitelstva po  nové volbě před-
stavenstva a dozorčí rady společnosti VHZ, schválili 
zastupitelé nejprve usnesení, že společnost VHZ bude 
po roce 2020 realizovat variantu označenou B1: Kon-
cese, a pověřili představenstvo společnosti k přípravě 
koncesního řízení na  provozovatele vodohospodář-
ské infrastruktury na  dobu pěti let s  následujícími 
podmínkami udělení koncese: stanovení maximál-
ních provozních nákladů, které bude společnost VHZ 
povinna v souvislosti s provozováním své infrastruk-
tury prostřednictvím koncese vynaložit; spolehli-
vost a kvalita dodávek služeb a výrobků společnosti 
VHZ bude minimálně na stávající úrovni; společnost 
VHZ stanoví nediskriminační kvalifikační předpo-
klady pro výběr provozovatele; stanovení podmínek 
k efektivní kontrole činnosti provozovatele ze strany 
společnosti VHZ; vytvoření podmínek k provozová-
ní infrastruktury společnosti VHZ vlastními silami 
po  ukončení platnosti koncesní smlouvy, zejména 
přechod dispečinku a zákaznického systému do vlast-
nictví VHZ ke  konci koncesní smlouvy; všechny 
databáze, manuály a  postupy ke  správě infrastruk-

tury společnosti VHZ, které budou vznikat či budou 
získávány za  dobu trvání koncese, budou nabývány 
do vlastnictví VHZ s tím, že VHZ k nim provozova-
teli poskytne po dobu trvání koncese užívací právo. 
Od zmíněných parametrů koncesního řízení se spo-
lečnost VHZ může odchýlit pouze tehdy, bude-li to 
nezbytné, případně výhodné.

Rovněž hlasování o  personálních otázkách před-
cházela delší diskuze. Někteří zastupitelé nesouhlasili 
s tím, že by měl Šumperk zastupovat v představenstvu 
společnosti VHZ Radim Sršeň, kterého navrhlo usku-
pení Šumperáci a jenž je starostou Dolních Studének, 
které nemají s VHZ nic společného. Návrh na hlaso-
vání o jednotlivých delegátech samostatně ale nepro-
šel, stejně jako návrh Zdeňky Dvořákové Kocourkové 
na snížení počtu zástupců Šumperka a Zábřehu v šesti- 
členném představenstvu ze dvou na jednoho. Poté již 
zastupitelé schválili patnácti hlasy ukončení platnosti 
usnesení z ledna 2015 z důvodu přijetí usnesení no-
vého a delegovali na valné hromady společnosti VHZ 
druhého místostarostu Jakuba Jirgla, kterého bude 
v  případě nepřítomnosti zastupovat starosta Tomáš 
Spurný. Do  představenstva VHZ delegovali zastu-
pitele a  radního Martina Hoždoru a  Radima Sršně 
z  Dolních Studének a  do  dozorčí rady zastupitele 
a radního Michaela Kohajdu. Jakubu Jirgovi a Tomá-
ši Spurnému pak uložili, aby na valných hromadách 
hlasovali pro změnu stanov společnosti VHZ, jež  
spočívá ve  snížení počtu členů představenstva spo-
lečnosti VHZ na šest, ve snížení počtu členů dozorčí 
rady na  tři, dále pro odvolání všech členů předsta-
venstva s účinností k 4. březnu a pro zvolení nových 
členů tohoto orgánu s tím, že Šumperk a Zábřeh bu-
dou mít po dvou zástupcích a Mohelnice s Lošticemi 
po jednom. Obdobně jim uložili postupovat v přípa-
dě členů dozorčí rady, v  níž by měl usednout jeden 
zástupce Šumperka a dva zástupci navržení menšími 
obcemi. Současně jim uložili, aby hlasovali pro pově-
ření představenstva společnosti VHZ valnou hroma-
dou k  tomu, aby představenstvo nejpozději na  další 
valné hromadě, která proběhne nejpozději do konce 
června, předložilo akcionářům k projednání a schvá-
lení návrh na změnu stanov společnosti VHZ, kterým 
se vnitřní struktura společnosti změní z dualistického 
systému na monistický ve smyslu zákona o obchod-
ních korporacích. 

Zastupitelé po sáhodlouhé diskuzi odhlasovali koncesi a delegovali zástupce do VHZ

Letem šumperským zastupitelským světem
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Informace/Informace ze zastupitelstva

Zastupitelé zvolili členy výborů finančního a kontrolního

Letem šumperským zastupitelským světem

Devět desítek dárků se sešlo pod „Stromem splněných přání“, který v prosinci zdobil prostory informačního centra 
v budově divadla na Hlavní třídě. „Ježíšci“ se přitom inspirovali kreslenými přáníčky dětí ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí. Dárky předali ve čtvrtek 20. prosince zástupci vedení města, odměnou jim bylo pětačtyřicet párů 
„rozzářených“ dětských očí.  Foto: P. Kvapil

   Pokr. ze str. 4
* ZM jmenovalo zástupcem města Šumperka 

ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., druhého  
místostarostu Jakuba Jirgla. Ten nahradil ve  funkci 
zastupitele Jiřího Vozdu.

* ZM schválilo prodej pozemků ve  vnitrobloku 
při Komenského ulici společenstvím vlastníků jed-
notek domů s adresou Komenského 14, 16 a 18 a spo-
lečenství vlastníků domu s adresou Dr. E. Beneše 9, 
které slouží jako zázemí ke zmíněným domům. Sou-
časně schválilo prodej nebytového prostoru v  domě 
Komenského 16 v  podobě průjezdu do  vnitrobloku 
všem čtyřem zmíněným společenstvím. 

* ZM schválilo koncepci odprodeje spojovacího 
krčku a pozemku pod ním, jenž je součástí budovy 
v Šumavské ulici 15, v níž sídlí „mateřinka“ Sluníč-
ko, do vlastnictví Centra sociálních služeb Pomněnka 
za symbolických pět tisíc korun s tím, že krček bude 
připojen k budově s adresou Šumavská 11, jež je ma-
jetkem Pomněnky. 

Spojovací krček, který dnes Centrum Pomněnka 
využívá jako sklady a  částečně pro zahradní terapie 
svých klientů, je ve špatném technickém stavu a vy-
žaduje opravu. „Mateřinka“ Sluníčko jeho prostory 
nepoužívá.

* ZM zrušilo své usnesení z loňského června týka-
jící se budoucího prodeje pozemků v  lokalitě plá-

nované průmyslové zóny IV, jež je situována v části 
za Bratrušovským potokem v sousedství průmyslové 
zóny při Jesenické ulici, v níž mají svá sídla a závody 
například společnosti SHM a Platit. Důvodem je, že 
jeden ze zájemců o koupi pozemku od svého záměru 
ustoupil. Současně schválilo budoucí prodej pozem-
ků v této lokalitě společnostem Prumhor ze Šumper-
ka a MT Tapes z Petrova nad Desnou. Kromě těchto 
dvou firem projevila o pozemky zájem také společnost 
BPS Project Management, která již s městem uzavřela 
smlouvu o budoucí smlouvě kupní a uhradila zálohu 
ve výši osmdesáti procent kupní ceny. Za metr čtve-
reční pozemku přitom kupující zaplatí dvě stě padesát 
korun + DPH, na vlastní náklady pak vybudují celou 
technickou infrastrukturu pro dané území a komuni-
kaci v samotné průmyslové zóně. Místní radnice pak 
zrealizuje protipovodňový val, přístupovou komuni-
kaci, most a cyklostezku. Část pozemků potřebných 
pro tyto stavby přitom město koupí od pražské spo-
lečnosti BM Land Česko. Uzavření kupní smlouvy 
s touto společností zastupitelé na svém prosincovém 
jednání rovněž schválili.

* ZM schválilo prodej pozemku a budovy na ná-
městí Míru 20, v níž sídlil Dům dětí a mládeže u rad-
nice. Nová majitelka, jež za objekt zaplatí sedm a půl 
milionu, zde chce provozovat minipivovar s pivovar-
skou restaurací. Více v příštím čísle.

Na  svém prosincovém jednání zvolili zastupitelé 
s platností od 1. ledna 2019 členy finančního a kont-
rolního výboru, jež navrhly jednotlivé strany a hnutí, 
které uspěly v  komunálních volbách. Ve  finančním 
výboru, jehož předsedou je Roman Macek (ODS), 
zvolený na ustavujícím zasedání zastupitelstva v  lis-
topadu, usedli Radan Volnohradský (ANO 2011), 
Zdeněk Utěšený (Šumperáci), Petr Suchomel (Pro 
Šumperk - KDU-ČSL a NK), Jana Barešová (Nezávis-
lá volba), Bronislav Suchý (Pro-Region a NEZ.), Len-

ka Valentová (SPD), Jakub Šnapka (ČSSD) a Jaromír 
Mikulenka (KSČM).

Do  výboru kontrolního, který vede Alena Hlave-
šová (KSČM), pak byli zvoleni Martin Hladil (ANO 
2011), Vít Rozehnal (Šumperáci), Tomáš Bartošek 
(Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK), Luboš Cekr (Ne-
závislá volba), Martina Nimmrichterová (Pro-Region 
a NEZ.), Václav Kopa (SPD), Radovan Vrba (ČSSD) 
a Ludvík Žák (ODS). 

 Zpracovala Z. Kvapilová

  

      Na setkání se bude 
projednávat regenerace 
sídliště SEVER, na dalším 
pak lokalita Karlov
Město Šumperk připravuje celkovou obnovu pane-
lového sídliště severně od centra, zahrnující ulice 
Erbenovu, Fibichovu, Čajkovského, Kmochovu, 
Březinovu a rovněž lokalitu s obytnými domy mezi 
ulicí Šumavskou a  bratrušovským koupalištěm. 
V  této souvislosti proběhne ve  středu 16. ledna 
veřejné projednání celého záměru, jehož součástí 
bude prezentace studie a  projednání připomínek 
občanů, které radnice obdržela. Prostor bude dán 
rovněž dotazům, na  které budou odpovídat zá-
stupci vedení města i zpracovatel studie. Dějištěm 
setkání bude od  16 hodin jídelna základní školy 
v Šumavské ulici. Informace o výsledcích veřejné-
ho projednání bude uveřejněna v únorovém čísle 
zpravodaje. Výsledná podoba studie bude následně 
publikována na webu města.
O  necelý týden později, v  pondělí 21. ledna, pak 
proběhne setkání s občany, jež se týká investičních 
záměrů města v lokalitě Karlov, nacházející se mezi 
ulicemi Blanickou a  Žerotínovou. Uskuteční se 
od 16 hodin v zasedací místnosti v podkroví měst-
ské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

     Kam s vánočním 
stromkem?
Přemýšlíte, jak se nejlépe zbavit vánočního strom-
ku? Odložte ho ke  kontejnerům na  sběrných 
místech tříděného odpadu. Tímto způsobem se 
mohou Šumperané zbavit stromku do  pondělí 
18. února, poté ho již musejí odvézt do sběrného 
dvora v ulicích Anglické nebo Příčné. -red-

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 24. ledna
Ke svému prvnímu zasedání v roce 2019 se sejdou 
šumperští zastupitelé ve čtvrtek 24. ledna. Schvá-
lit by měli první rozpočtová opatření, jež se týkají 
investičních akcí v  letošním roce, a také výsledky 
prvního kola hlasování o udělení Cen města Šum-
perka za  rok 2018. Chybět nebude ani řada ma-
jetkoprávních a  také finančních záležitostí. První 
letošní zasedání Zastupitelstva města Šumperka 
začíná předposlední lednový čtvrtek v  15 hodin 
v  zasedací místnosti městské úřadovny v  Roose-
veltově ulici.  -zk-

     Topolová alej u hřbitova 
půjde k zemi, 
nahradí ji nové stromy
Topoly, které rostou kolem zdí hlavního hřbitova, 
jsou v havarijním stavu. Potvrdil to posudek spe-
cializovaného arboristy. Celá alej tak bude během 
ledna a února vykácena a nahradí ji nové stromy. 
Radnice v této souvislosti upozorňuje občany, aby 
v místě kácení dbali zvýšené opatrnosti. -red-
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Ve velkém sále knihovny 
proběhne karneval

Liga proti rakovině bilancuje

Šumperk hostil závody v krasobruslení

Senioři si užili výlety, 
dobrovolníci koncert

Ve  velkém sále knihovny v  ulici  
28. října proběhne v  pátek 18. le- 
dna karneval. Spolu s  knihovnou ho 
pořádají Centrum sociálních služeb 
Pomněnka, z.ú., a  Vincentinum - po-
skytovatel sociálních služeb Šternberk, 

p.o., kteří srdečně zvou všechny přátelé 
a  příznivce mladých osob s  mentál-
ním postižením. Zábavné odpoledne 
s  kapelou Holátka začíná v  15 hodin 
a vstupné je padesát korun. 

 -red-

Nejvýraznější akcí loňského roku byl 
opět Český den proti rakovině, jehož 
hlavním tématem bylo připomenutí 
vážného onemocnění tlustého střeva 
a konečníku. Tímto nádorem onemocní 
ročně asi 8000 lidí a  4000 nemocných 
umírá. Přestože stále přibývají velmi 
účinné léky, nedovedeme vyléčit nádo-
ry v  pokročilém stádiu. Proto je třeba 
stále připomínat nutnost prevence, díky 
níž lze v časném stádiu nádor odstranit 
a pacientovi navrátit zdraví.

ČDPR proběhl 16. května a  byl 
opět velmi úspěšný. V  Šumperku bylo 
vybráno 97  618 Kč a  v  celém okrese 
180 431 Kč. Děkujeme všem, jež se po-
díleli na  organizaci a  prodeji kytiček 
a  letáků, a  všem občanům, kteří tuto 
sbírku finančně podpořili. 

Přínosná byla rovněž tradiční akce 
na  podporu boje proti rakovině prsu, 
kterou pořádá Liga proti rakovině 
ve  spolupráci se šumperskou nemoc-
nicí. Během října byly za  symbolickou 
dvacetikorunu prodávány růžové stužky 
pacientům i  návštěvníkům nemocnice.  
Celkem naše organizace obdržela 
7 397 Kč. Za akci děkujeme zejména ve-
doucí sestře chirurgie Olze Davidové 
a vstřícnému přístupu vedení nemocnice.

V roce 2018 se konaly tradiční a vel-
mi prospěšné rekondiční pobyty v No-
vém Jičíně a v Luhačovicích, jejichž cena 
přesáhla 70 000 korun. Pobyty význam-
ně finančně podpořily města Šumperk 
a Zábřeh a firma Apator -Metra. Všem 
jmenovaným upřímně děkujeme.

J. Koutná, předsedkyně LPR Šumperk

Závody v krasobruslení o Pohár měs-
ta Šumperka se odehrály druhou pro-
sincovou neděli na  místním zimním 
stadionu. Uspořádal je krasobruslařský 
oddíl, jenž už dva roky působí pod hla-
vičkou hokejového klubu Mladí draci.

Na  závody, které proběhly v  žákov-
ských kategoriích v  rámci projektu 
Bruslička, se sjelo šestasedmdesát dětí 
z  devíti klubů z  celé republiky, přede-
vším pak z Moravy a východních Čech. 
V  nejvíce obsazené kategorii B1 s  vě-
kovým rozpětím od 9 do 11 let, kterou 
vyhrála Kateřina Hudoková ze Dvora 
Králové nad Labem, bodovaly i  šum-
perské krasobruslařky. Jedenáctiletá 

Adleta Laštůvková obsadila šesté místo, 
o  rok mladší Mercedes Šimková skon-
čila sedmá. V  mezioddílovém přeboru 
pak zvítězila „místní“ Elena Jehurno-
vá a  na  druhou příčku dosáhla Nikola 
Matějčková. „Ráda bych všem našim 
děvčatům za  jejich výkony poděkova-
la,“ uvedla trenérka Helena Šimková, 
jež stála u  zrodu šumperského „kraso-
klubu“ a  kterou by potěšilo, kdyby se 
závody v Šumperku konaly každoročně. 
„Rádi bychom měli časem naše dívky 
i  ve  starších žákovských a  juniorských 
kategoriích,“ podotkla Šimková a  do-
dala, že v současnosti dochází do oddílu 
sedmadvacet dětí. -red-

Organizace Sociální služby pro se-
niory Šumperk uspořádala pro své kli-
enty v loňském roce díky grantu města 
oblíbené putování za technickými zají-
mavostmi regionu. Z tipů uživatelů slu-
žeb byly vybrány tři výlety, jež se velmi 
vydařily - do ruční papírny ve Velkých 
Losinách, na  přečerpávací elektrárnu 
Dlouhé Stráně a do vikýřovického Mu-
zea silnic.

V ruční papírně, kam jsme se vydali 
24. května, se našim uživatelům nejvíce 
líbil film, který přiblížil výrobu ručního 
papíru od A do Z, zaujal je i vzorek pa-
píru ze sloního trusu. 20. července jsme 
se vypravili na Dlouhé Stráně, k jejichž 
horní nádrži nás dopravil autobus, kte-
rý zařídil náš průvodce pan Kubíček 
z  Loučné nad Desnou. Umožnil tak 
všem výhled nejen na krásu a velikost 
zcela plné přehrady, neboť dolní nádrž 
se právě opravovala, ale i  na  panora-
mata Jeseníků. 2. října jsme se pak vy-
dali do Muzea silnic. Nejen vystavené 

mosty, ale i auta, která kdysi udržovala 
silnice sjízdné, vyvolaly v našich uživa-
telích vzpomínky na mládí. 

Druhou akcí, kterou jsme zrealizo-
vali díky finanční podpoře města, byl 
tradiční koncert pro dobrovolníky, 
jenž proběhl ve společenském sále so-
ciálních služeb pro seniory poslední 
středu před adventem. Poděkovat jsme 
tak mohli dvaadvaceti dobrovolníkům 
za  skvěle odvedenou práci během ro- 
ku 2018 v rozsahu 550 hodin. Osvědče-
ní o dobrovolnické činnosti pak získali 
čtyři z nich. Studenti Šimon a Jiří a paní 
Pavlína vykázali během roku více než 
padesát dobrovolnických hodin. Nejví-
ce hodin s klienty domova pro seniory 
a  domova se zvláštním režimem strá-
vila paní Slávka. Jejích více než sto pa-
desát hodin zaslouží mimořádný obdiv 
a úctu. Všem dobrovolníkům a městu 
Šumperk děkujeme za jejich přízeň.

Kolektiv pracovníků 
SSPS Šumperk, p. o.

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

referenta oddělení územního plánování odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic 

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 * vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro  obor územní 
plánování, popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání 
uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně 
plánovací činnosti ve  veřejné správě; nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného 
pro autorizaci v  oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením 
a nejméně 3 roky odpovídající praxe (seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizaci 
v  ČKA najdete v  Usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017); nebo ukončené vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo 
architektonického směru dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění
Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
pořizování územních plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * 
podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného 
stanoviska

referenta (práce v GIS softwarech) oddělení územního 
plánování odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic 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  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijních oborech geoinformatika, geografie, architektura, rozvoj sídel, městské inženýrství nebo 
stavební inženýrství pozemních staveb
Hlavní zaměření činnosti:činnost související s problematikou územního plánování, a  to zejména: 
vydávání koordinovaného závazného stanoviska * příprava podkladů pro vydání závazného stanoviska 
orgánu územního plánování * tvorba a vedení technické mapy města Šumperka * pořizování územních 
plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů
Požadavky pro podání přihlášky na obě pracovní pozice: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * 
zvláštní odborná způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů 
výhodou * praxe v  oboru vítána * komunikační a  organizační schopnosti, samostatnost a  časová 
flexibilita * schopnost samostatného rozhodování * občanská a  morální bezúhonnost * perfektní 
znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte:životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměry 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. 2. 2019, 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18. 1. 2019. Informace k pozicím podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.
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Jednání poradního sboru na podporu podnikání a zaměstnanosti se zaměřilo na vzdělávání dětí a mládeže

Zpravodajství/Personální inzerce

Je vzdělávání dětí jen záležitostí veřejné správy? 
Je za úroveň vzdělávání zodpovědný pouze zřizova-
tel škol? Jsou schopny obce, kraj, stát spolupracovat 
na  formování školství se sférou průmyslu? A  jsou 
zaměstnavatelé schopni přijmout spoluzodpověd-
nost za vzdělávání? Hledání odpovědí na tyto otázky 
se stalo rámcem pro první jednání poradního sboru 
na podporu podnikání a zaměstnanosti, jež proběhlo 
14. prosince na šumperské radnici.

Pozvání od 1. místostarostky Ireny Jonové k úvod-
nímu setkání přijali starosta města Tomáš Spurný, 
místostarosta Jakub Jirgl, vedoucí odboru školství 
Helena Miterková, ředitelé místních základních škol, 
představitelé okresní hospodářské komory a  Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, majitelé a ředitelé šumper-
ských firem. 

Úvodní setkání poradního sboru bylo formová-
no jako sdílení zkušeností nejen v  polytechnickém 
vzdělávání dětí a mládeže. Své dlouholeté zkušenosti  
nabídli z  Kraje Vysočina vedoucí oddělení rozvo-
je vzdělávání Jana Hadravová a  z  Pardubického 
kraje starosta Lanškrouna Radim Vetchý. Svůj po-
hled na  vzdělávací problematiku vyjádřil Jiří Dostál  
z Palackého univerzity a se svými znalostmi a zkuše-
nostmi, které vyplývají z práce se školami a zaměstna-
vateli, vystoupil Richard Koubek, regionální manažer 
Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jana Hadravová představila koncepci vzdělávání 
Kraje Vysočina, v níž se úzce propojují zájmy zřizo-
vatelů škol se zájmy podnikatelskými a celospolečen-
skými. Kraj ve spolupráci se zaměstnavateli umožňuje 
všem základním školám kvalitní a  systematickou 

polytechnickou výuku od 1. do 9. třídy. Žáci od kraje 
získávají darem stavebnice, jejichž náročnost se vě-
kem mění. Od nejjednodušších pro žáky 1. - 3. tříd 
až po robotické stavebnice pro deváťáky. Pro práci se 
stavebnicemi přitom zpracovali učitelé metodiku jak 
pro své kolegy, tak pro samotné žáky. Žáci se navíc 
utkávají v  krajských soutěžích nejen s  výrobky, kte-
ré vznikly ze stavebnic, ale každý rok kraj stanoví 
téma technické soutěže pro středoškoláky, s firmami 
připraví materiál a odměny žákům. Velký úspěch za-
znamenaly například projekty Postav si svoje auto,  
Postav si svůj traktor. V  této aktivitě žáci ve  spolu-
práci s  firmou Zetor repasovali vyřazené traktory 
a  za  svůj výkon získali pro školu traktory skutečné, 
které si ovšem museli složit. Jedna z  krajských škol 

požádala zřizovatele o nákladní automobil do výuky, 
výsledkem byla podpora zřizovatele v akci Postav si 
svůj náklaďák. Kraj Vysočina v rámci projektu „Učí-
me se ze života pro život“ podporuje individualitu 
žáků, jejich motivaci, podporuje učitele v jejich práci 
s novými aktivizačními metodami, jež kladou důraz 
na maximální zapojení každého do výuky, které mají 
vliv na  probuzení vnitřní motivace žáka. Všechny 
tyto jednotlivosti, jež dávají dohromady moderní 
výuku, oceňují nejen rodiče, ale mají vliv i na vysoké 
hodnocení škol ze strany České školní inspekce.

Základem spolupráce škol a firem Lanškrounska, jak 
zdůraznil starosta a zároveň pedagog Radim Vetchý, 
je Deklarace podpory lanškrounského školství. 
V rámci tohoto partnerství byl založen Fond technic-
kého vzdělávání, jehož prostředky, které jsou určeny 
na podporu polytechnického vzdělávání, tvoří zřizo-
vatel škol a zapojené průmyslové podniky. 

Jiří Dostál vyjádřil své přesvědčení, že řemeslná 
zručnost je východiskem pro vzdělávání v  robotice 
a že i v době, kdy společnost spěje k automatizaci, je 
prvotní kreativní technické myšlení, jež by každé dítě 
mělo na základní škole získat. 

Smyslem a  cílem jednání poradního sboru pro 
podporu podnikání a  zaměstnanosti, je, jak uvedla 
Irena Jonová, aby si zástupci zřizovatele, zástupci zá-
kladních škol a zaměstnavatelů uvědomili, že pokud 
nechceme, aby se škola stala zakonzervovanou insti-
tucí vzbuzující strach a nechuť, je nutné mít takový 
vzdělávací systém, který je přirozený, vychází ze živo-
ta a je pro děti - žáky zdrojem jejich úspěchu a spoko-
jeného života. -red-

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

referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
a prevence odboru sociálních věcí 

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 nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 
Sb. o  sociálních službách, v  platném znění, zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii  
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v  platném znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany 
vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost v  sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění 
skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, 
v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, za dlouhodobou nemoc, MD a RD, 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. 2. 2019, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18. 1. 2019. Informace k pozici 
podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

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

referenta interního auditu 
a kontroly města Šumperka

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. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve  veřejné správě a  o  změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. příslušné vyhlášky * znalost zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), v platném znění * znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění * znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního 
hospodaření územních samosprávných celků a  jeho přezkumu vítána * zkušenosti ve  státní správě 
vítány * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC (Word, Excel) * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ vítáno

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: výkon interního auditu u  města Šumperka * výkon veřejnosprávní 
kontroly u příjemců veřejné finanční podpory.

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměry na  dobu určitou, zástup za  MD a  RD, 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. 3. 2019, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 1. 2019. Informace k pozici podá 
Jaroslava Kopová, vedoucí Interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 602.

Kraj Vysočina umožňuje ve spolupráci se zaměstnava-
teli všem základním školám kvalitní a systematickou 
polytechnickou výuku od 1. do 9. třídy.  Foto: archiv
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku 
- PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
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 
* MÁŠ NA  TO aneb od  nápadu k  podnikání - Venkovský podnikatelský akce-
lerátor - možnost otestovat si své podnikání v  podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu - určeno pro občany z území Místní akční skupiny Šumperský venkov 
* Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce - pro ženy 55+ nezaměstnané 
déle než 5 měsíců nabízíme komplexní podporu k uplatnění na trhu práce a mož-
nost získat dotované pracovní místo.
Bližší informace: L. Spoustová, tel. č. 775  764  419, e-mail: sumperk@cpkp.cz,  
M. R. Štefánika 1, 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

10. 1. od 10 hod. v „K“  Novoroční setkání v klubovně 
15. 1. od 12 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou
18. 1. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně 
22. 1. od 9.30 hod. v „K“  Trénování paměti
24. 1. od 9.30 hod. v „K“  Klub sebeobsluhy 
 - vaření zrakově postižených osob 
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. 

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý třetí čtvrtek v měsíci   Adorace pro maminky
od 19 hod. v kapli ve „FS“
Do 13. ledna   Tříkrálová sbírka v šumperské farnosti
12. 1. v 9.30 od „FS“   Společné koledování v ulicích města 

Poté (12.00-17.00 hod.) tříkrálový guláš  
s  občerstvením a  společným posezením, 
srdečně zveme na koledování nové zájemce

14. 1. v 10 hod. v kapli „FS“   Mše svatá pro rodiče s dětmi
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásyCentrum pro rodinu

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/.
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www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium
angličtiny  
ve školním roce 2019/2020

...... zahájen příjem přihlášek 

na nový školní rok 2019/2020 

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
8. 2. 2019   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.

„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO,“ vzkázal šumperský starosta Tomáš Spurný deváťákům
Stovky osmáků a  deváťáků, jejich 

rodiče a  učitele přilákal ve  čtvrtek  
6. prosince Den otevřených dveří a Den 
zaměstnavatelů na Střední škole želez-
niční, technické a  služeb v Šumperku. 
Adventně vyzdobená škola se otevřela 
veřejnosti, aby představila dvě desítky 
učňovských i maturitních oborů.

„Využijte příležitosti - prohlédněte 
si vše, co vás bude zajímat. Připraveni 
zodpovídat vaše dotazy jsou jak sa-
motní žáci, tak i zkušení pedagogové,“ 
přivítal návštěvníky Zbyněk Pechanec, 
zástupce statutárního orgánu.

„Pro vaši školu dlouhodobě horuji, 
řemeslo má dnes opět zlaté dno. Kdo 
zde studuje, vydal se správnou cestou,“ 
řekl na  zahájení starosta Šumperka 
Tomáš Spurný a popřál škole dostatek 
pilných a šikovných studentů.

„Řemeslo má budoucnost,“ přidal 
se Martin Janíček, člen krajského za-
stupitelstva a  zastupitel v  Šumperku. 
„Mohu vám přislíbit podporu ze strany 
Olomouckého kraje, abyste měli dobré 
podmínky pro studium,“ řekl žákům.

Součástí Dne otevřených dveří byla 
také prezentace zaměstnavatelů, na kte-
ré se představily firmy Fortex, GEMO, 
Urdiamant, Miele, Pars nova a  TDK. 
„Jsem přesvědčen, že se jim jejich zájem 
zúčastnit se vrátí v  podobě šikovných 
a  spolehlivých, středoškolsky vzděla-
ných absolventů,“ uvedl Pechanec.

Zájem o  kvalifikované pracovníky 

potvrdila Lucie Novotná, personální 
ředitelka společnosti Škoda. „Hledáme 
elektrikáře, zámečníky, lakýrníky. Jsme 
stabilní firma a  nabízíme zaměstnan-
cům dobré podmínky,“ zdůraznila.

Budoucí absolventi základních škol, 
kteří se chystají zvolit některý z učňov-
ských či maturitních oborů, mají ne-
jen šanci na kvalitní vzdělání, ale také 
na  finanční podporu při studiu. Kraj-
ská stipendia mohou na  Střední škole 
železniční, technické a  služeb získat 
žáci oborů strojní mechanik, klempíř, 
obráběč kovů, mechanik opravář moto-
rových vozidel, elektrikář - silnoproud, 
truhlář, tesař, zedník, strojírenství, me-
chanik strojů a  zařízení, nábytkářská 
a dřevařská výroba nebo stavebnictví.

Kromě strojírenských a  stavebních 
oborů nabízí škola vzdělání budoucím 
prodavačům, obchodníkům a  operá-
torům skladování. Žáci těchto oborů 
předvedli návštěvníkům, jak umějí 
zboží zabalit a  naaranžovat, prodávali 
výrobky dětí z  Pomněnky a  vyzdobili 
dřevěný vánoční strom vyrobený bu-
doucími tesaři.

Velký zájem návštěvníci projevi-
li o  kadeřnickou soutěž Color Cup, 
na níž soutěžící vytvářeli účesy na téma 
Moulin Rouge. „Připravovaly se už 
od  září. Kolegyním chyběla modelka, 
proto mě poprosily, abych jim vypo-
mohla. Ve  škole se mi líbí, ráda bych 

ve studiu pokračovala a složila maturit-
ní zkoušku,“ svěřila se Kamila, žákyně 
třetího ročníku oboru kadeřník.

Také návštěvníci se mohli nechat 
učesat a  ochutnat vánoční punč i  cuk-
roví. Zkoušeli si smontovat dřevěnou 
stoličku nebo stůl, pohráli si se staveb-
nicí Merkur, prohlédli si učebny i dílny, 
seznámili se s  prací 3D tiskárny, jako 
suvenýry si domů odnášeli drobné vý-
robky. Svou činnost představila škol-
ní fiktivní firma. Žákovský parlament 
připravil vánoční bazar na  podporu  
nemocné Elenky. Otevřená pro ná-
vštěvníky byla také školní restaurace. 
Kdo chtěl mezi návštěvami jednotlivých 
učeben a dílen trochu zrelaxovat, mohl 
využít odpočinkové místnosti a  zahrát 
si florbálek nebo stolní fotbal.  V. Krejčí

 Foto: Radek Winkler
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 DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI 
 V UPLYNULÉM ROCE 
 A PŘEJEME VÁM 
 BEZSTAROSTNÉ SURFOVÁNÍ 
 NA VLNÁCH INTERNETU, 
 NA TV OSTRÝ OBRAZ A DOBRÝ ZVUK 
 I V ROCE 2019 
 NA NAŠÍ OPTICKÉ SÍTI. 

PF 2019

SELECT SYSTEM, s.r.o. 
VÁŠ PARTNER V TELEKOMUNIKACÍCH

INTERNET | TELEVIZE | TELEFON

zpravodaj_012019_barva.indd   1 03.01.19   10:22

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 8. 2. 2019
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Zdeněk Šupina

Realitní služby, 
jaké si přejete     737 729 446

Mnoho 
úspěchů,
zdraví i štěstí 
v roce 2019

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 

TJ Šumperk, oddíl Šumperských plaveckých sportů 

HLEDÁ TRENÉRA PLAVÁNÍ  
pro náš mládežnický tým.

Náš oddíl se věnuje zejména plavání a triatlonu, 
závodní oddíl má okolo 20 dětí ve věku 8 až 18 roků.

Náplň práce - tréninky s dětmi a mládeží, 
příprava tréninků, koučování dětí na závodech.

Smluvní podmínky dohodou o provedení práce, 
dle pravidel TJ Šumperk. 

Bližší informace JOSEF MINÁŘ 603 483 530, 
e-mail: jmmalin@email.cz

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

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

SETKÁNÍ 
S ŘEDITELEM ŠKOLY   
ve dnech 21. 1. nebo 22. 1. 2019 

vždy v 16.00 hodin
Program setkání:

 informace o škole a jejím programu   
 vzdělání
 seznámení s kritérii pro přijetí ke studiu  
 – informace o přijímací zkoušce 
 diskuze

Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, 
e-mail: opatovska@vsps-su.cz

PRONAJMU 
BYT

v cihlovém činžovním 
domě poblíž centra 

Šumperka
2. NP, 2 + 1 + koupelna 

s WC, plocha 59 m2, 
2 sklepy, garáž. Byt je 

po celkové rekonstrukci.
Bližší informace  

na tel. č. 602 251 783
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

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

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

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

Hledáme 
OPERÁTORY 
SEŘIZOVAČE

Přijďte se k nám 
nezávazně podívat.

      800 777 000 
      nabory@tdk-electronics.tdk.com

 Pojištění života, zdraví, úrazu, majetku, 
vozidla, odpovědnosti, cestování, 

 podnikatelských rizik

 Financování bydlení, neúčelových i podni-
katelských úvěrů refinancování i sloučení 
půjček

 Investice, spoření, zajištění na penzi, 
 stavební spoření

Kde nás najdete:
Group IN, 2.patro, Hlavní Třída 904/8, Šumperk, 787 01
tel.: 776 616 082, email: sumperk@groupin.cz
Domluvte se s námi na kávu a využijte našich akčních obchodních slev.   

Těšíme se 

na Vás. J  

Haló, tady SOVA…
V čem Vám můžeme poradit?

  

 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:




