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Vánoční trhy 
se přesunou 
na náměstí u radnice

Strom splněných 
přání se rozzáří 
v informačním centru 5

Lípy putovaly do lesoparku Za pekárnou

Historickou budovu radnice již ne-
obklopují lípy srdčité, minulý týden je 
nahradilo čtrnáct javorů babyk. Stro-
my byly odborně přesazeny, jeden byl 
umístěn v  Temenici do  ulice Tiché, 
dvanáct pak do lesoparku Za pekárnou 
pod Holubím vrchem. Důvodem pře-
sazování byl špatný stav stromů, které 
na náměstí trpěly stresem. 

Čtrnáct lip srdčitých bylo u radnice 
vysázeno v  roce 1997. To, že to bylo 
chybné rozhodnutí, se začalo projevo-
vat už po  několika měsících. Do  vy-
dlážděného náměstí byly nevhodně 
zvolené druh stromu i  kultivar. Navíc 
se stromům začaly pozdě tvarovat ko-
runy, což je oslabilo. Když se k  tomu 
všemu přidal teplotní stres, způsobilo 
to zvýšené medování. 

 Pokr. na str. 2

Lípy vyzvedl i s kořenovým systém a s balem speciální stroj. Přesazeny byly do lesoparku Za pekárnou, jeden strom pak do Tiché 
ulice.  Foto: S. Singerová

Minulou středu nahradily lípy vzrostlé javory babyky, které na klimatickou změnu 
reagují nejvhodněji.  Foto: S. Singerová

Setkání připomněla vznik samostatné-
ho státu i padlé vojáky.    Strana 3

Autobusové zastávky a výpravní budo-
va budoucího přestupního terminálu 
budou mít zelené střechy.    Strana 3

Svaz průmyslu a  dopravy ČR ocenil 
šumperskou firmu SHM.    Strana 5

Malá kronika sametové revoluce 
v Šumperku.    Strany 6, 7
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Informace/Zpravodajství

Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí příští rok 
za svoz odpadu 624 koruny, s pronájmem popelnice 
pak činí poplatek 696 korun. Děti do věku jednoho 
roku, jež mají od data narození trvalé bydliště v Šum-
perku, budou stejně jako dosud od placení místního 
poplatku za odpad osvobozeny. Osvobození od plateb 
se pak vztahuje i na další případy uvedené v článku 5 
vyhlášky, která je zveřejněna na  webu města www.
sumperk.cz v sekci Správa města, podsekcích Doku-
menty a Právní předpisy města.

„Město vždy ctilo zásadu nedotovat systém hospo-
daření s komunálními odpady a držet jeho rozpočet 
jako vyrovnaný. Už loni podražil svoz směsného ko-
munálního odpadu, letos pak došlo k navýšení platby 
za svoz tříděného odpadu asi o 2,2 milionu. Abychom 
udrželi vyrovnaný rozpočet při hospodaření s odpady, 
museli jsme zmíněnou částku rozpočítat na  stávající 
poplatníky. Na  každého tak vychází osmdesát čtyři 
koruny,“ vysvětlila vedoucí finančního a plánovacího 
odboru šumperské radnice Milena Peluhová. -kv-

   Pokr. ze str. 1
„Některé lípy byly také poškozeny motoristy,“ do-

plnila další z důvodů stěhování lip Jana Andrísková 
z oddělení komunálních služeb.

I  když se město původně zabývalo i  myšlenkou 
stromy pokácet a  zlikvidovat, nakonec se přiklonilo 
k  přesazení. V  sobotu 26. října dopoledne dorazil 
na  náměstí speciální stroj z  Prahy. Strojník navedl 
obří nože těsně kolem prostoru v  dlažbě tak, aby 
vyzvedl kořenový systém i  s  balem, opatrně křehký 
náklad uchytil látkovými popruhy, aby strom nepo-
škodil, a  převezl ho do  připravené jámy. Tento pro-
ces, který trval zhruba čtyřicet minut, provedl celkem 
třináctkrát. Jeden strom byl totiž natolik poškozený 
po nárazu auta, že se jej zachránit nepodařilo.

„Stromy byly přesazeny okamžitě bez jakékoliv 
prodlevy, navíc jsme je na  přesazování připravovali 
zvýšenou zálivkou. Nyní o  ně budeme pečovat, aby 
se brzy dostaly opět do kondice. Zajistíme jejich vy-
rovnání, správné zavlažování a na jaře začneme tva-

rovat jejich koruny tak, aby odpovídaly kořenovému 
systému. Domnívám se, že jejich šance na přežití je 
80 až 90 procent,“ uvedla Jana Andrísková. Zároveň 
sdělila, že stejná firma se pustí do  přesazování mu-
chovníků z ulice Javoříčko do nově vznikající obytné 
čtvrti Za Hniličkou v Temenici.

Náměstí Míru bez stromů dlouho nezůstalo. Lípy 
již minulou středu nahradily vzrostlé javory babyky, 
které specializovaná firma přiváží z Holandska. „Ja-
vor babyka byl vyhodnocen arboristy jako strom, 
který nejvhodněji reaguje na  klimatickou změnu. 
Dorůstá maximálně do deseti metrů a jeho životnost 
je odhadována kolem osmdesáti let,“ popsala Jana 
Andrísková. Zdůraznila, že tvarování korun nových 
stromů začne ihned po  výsadbě a  bude se provádět 
každý rok na  jaře, zajištěna bude i  ochrana kmenů, 
aby do nich nemohla narážet auta. Podsadba stromů 
bude provedena z jarních cibulovin a trvalek.

Přesazování přijela zkontrolovat Inspekce životní-
ho prostředí, která nezjistila žádné pochybení.  -ger-

Poplatek za  svoz komunálního odpadu dozná od  příštího roku změny. Po  sedmi letech, kdy zů-
stávala jeho roční sazba stejná, se zvýší o  čtyřiaosmdesát korun. Novou obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2019, která stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů a jež začne platit od 1. ledna 2020, schválili na svém říjnovém 
jednání šumperští zastupitelé.

Poplatek za svoz odpadu od nového roku vzroste

Lípy putovaly do lesoparku Za pekárnou

  

      Radnici zajímá spokojenost 
občanů s úřadem

Dotazník spokojenosti občanů umístila na  svůj 
web šumperská radnice. Ráda by, aby ho vyplnilo 
co nejvíc občanů. Získané informace a připomín-
ky poslouží jako podklad pro zkvalitnění poskyto-
vaných služeb. Dotazník bude na www.sumperk.cz 
zveřejněn do konce letošního roku. Výsledky šet-
ření se poté objeví na výše uvedeném webu města.
 -red-

       Pokladnička pro Elišku 
je v divadle
V sobotu 23. listopadu v 17 hodin proběhne v šum-
perském divadle benefiční představení Vojnarka, 
jehož výtěžek bude věnován rodině, která se stará 
o  nemocnou tříletou Elišku. Ten, kdo chce rodi-
ně pomoci, ale nemusí čekat do zmíněné soboty. 
V divadle je během každého představení k dispo-
zici pokladnička, do  níž lze přispět na  dívenku, 
která potřebuje nákladnou rehabilitaci. Peníze 
lze posílat do 23. listopadu i na zvláštní bankov-
ní účet, zřízený pro účel veřejné sbírky pro Elišku, 
číslo účtu je: 290190446/0300. Po skončení před-
stavení 23. listopadu bude rodičům Elišky předán 
šek na finanční obnos zahrnující veškeré vstupné 
z benefičního představení, příspěvky na bankovní 
účet i hotovostní příspěvky do pokladničky. -ger-

         Šumperk má mistra 
republiky v enduru
Zkušený motocyklista, jedenapadesátiletý Jaroslav 
Coufal ze Šumperka, si na své konto připsal další 
významný úspěch. Po dvou republikových titulech 
v  disciplíně Cross Country se dočkal svého snu 
a v  letošním ročníku si odnesl pohár za vítězství 
v  seriálu mistrovství republiky enduro ve  třídě 
do 80 ccm. Ve vítězství mu nezabránila ani zlome-
nina palce ruky, s níž poslední závod absolvoval. 
 -ger-

Od pátku 18. října má Šumperka mezi svými sportovišti Škoda arénu. Společnost Pars nova a.s., která byla v roce 
2008 začleněna do skupiny Škoda Transportation, se stala hlavním partnerem Draků. Proto přibyl na dresu šum-
perských hokejistů okřídlený šíp a nad vchodem do zimního stadionu svítí nápis ŠKODA aréna.
Slavnostního „dekorování“ haly na Škoda arénu se ujali generální ředitel společnosti Pars nova Aleš Měrka a sta-
rosta města Šumperka Tomáš Spurný. Oba se pak společnými silami ujali čestného buly, jímž zahájili extraligový 
souboj domácích juniorů se Vsetínem. Text a foto: ger

Jaroslav Coufal zvítězil v seriálu mistrovství repub-
liky enduro ve třídě do 80 ccm.  Foto: archiv
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Ohlédnutí/Autobusové nádraží

Pamětní deska na  budově někdejší-
ho velitelství 13. pěšího pluku v areálu 
bývalých kasáren, v  níž se nacházely 
důstojnické kanceláře a  dnes tu síd-
lí společnost Pontis, připomíná čtyři 
příslušníky pluku, kteří 31. října 1938 
padli v  bitvě u  Moravské Chrastové. 
Letos od  těchto událostí uplynulo je-
denaosmdesát let. Památku padlých 
hrdinů uctili kromě členů vedení měs-
ta také členové místního Klubu vojen-
ských důchodců, Československé obce 
legionářské a pozvaní hosté - Blaženka 
Lenochová, dcera brigádního generála 
Františka Krátkého, jenž pěšímu plu- 
ku 13 velel, a  ředitel krajského vojen-
ského velitelství Olomouc plukovník 
Vojtěch Prýgl.

„Je mi ctí, že naše město nezapomíná 
na své hrdiny, a jsem rád, že jsme se zde 

sešli, abychom si jejich odvahu a lásku 
k  vlasti, které vedly až k  té největší 
oběti, připomněli,“ řekl během setká-
ní šumperský starosta Tomáš Spurný 
a  dodal: „Čtyři vojáci 13. pěšího plu-
ku chránili svou vlast, náš mladý stát, 
aby vyrvali z  rukou henleinovců obec 
Moravská Chrastová. Smutné a  para-
doxní je, že jejich oběť byla zbytečnou, 
protože toto území bylo později Němci 
zabráno,“ podotkl starosta. 

O půldruhé hodiny později se vedení 
města, zastupitelé, členové České obce 
sokolské, Klubu vojenských důchodců, 
Československé obce legionářské, zá-
stupci politických stran a žáci a studen-
ti místních základních a středních škol 
sešli před knihovnou u  busty prvního 
československého prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka, aby vzpomenuli 

„Na  přestupním terminálu jsme na-
vrhli dva typy zelených střech. Extenziv-
ní, tedy s  nízkým porostem sukulentů, 
které budou na  střechách nástupišť, 
a intenzivní se zhruba šedesáticentime-
trovým porostem z travin, jež pak umís-
tíme na  výpravní budovu a  zastávku 
MHD. Střechy jsou prakticky bezúdrž-
bové, bude třeba je jen jednou ročně 
zkontrolovat,“ popsali novinku hlavní 

projektant Luděk Cekr a  architekt Mi-
roslav Tempír.

Zároveň informovali, že i  přes tuto 
změnu nebude muset být přehodno-
cena statika všech staveb se zelenými 
střechami. Ty dokáží zadržet nejen 
prachové částice, ale především šedesát 
až sto procent vody při běžném dešti 
a  postupně ji uvolňovat do  okolního 
prostředí formou vodní páry. Jako pří-

Autobusové zastávky a  výpravní budova budoucího přestupního terminálu 
budou mít zelené střechy. Minulý čtvrtek to na svém veřejném zasedání schválili 
zastupitelé. Ozelenění bude znamenat vícenáklady v  objemu zhruba čtyř mi- 
lionů korun. To byl také jediný argument, který proti zeleným střechám zazněl. 
O  shodě zastupitelstva na  tomto projektu hovořilo závěrečné hlasování, při 
němž proti tomuto záměru nikdo nebyl. S návrhem ekologických řešení přišel 
zhruba před šesti týdny radní Michael Kohajda, a to na základě podnětů občanů.

Vzpomínka na  čtyři české vojáky, příslušníky šumperského 13. pěšího plu-
ku, kteří padli při obraně českých hranic v říjnu 1938, pietní akce u památníků  
T. G. Masaryka před městskou knihovnou, dvě události, jichž se v pátek 25. října 
zúčastnilo vedení města - starosta Tomáš Spurný a místostarostové Marta No-
votná a  Jakub Jirgl. Vzácným hostem obou setkání byla Blaženka Lenochová, 
dcera brigádního generála Františka Krátkého, který v době mnichovských udá-
lostí 13. šumperskému pluku velel. Slavnostní den pak završil koncert k výro-
čí vzniku republiky v domě kultury, na němž vystoupila olomoucká Moravská 
filharmonie s houslistkou Julií Svěcenou.

Setkání připomněla vznik samostatného státu i padlé vojáky

Autobusové zastávky a výpravní budova budoucího terminálu budou mít zelené střechy

Kytici k bustě prvního československého prezidenta T. G. Masaryka položil kromě 
jiných starosta města Tomáš Spurný spolu s Blaženkou Lenochovou, dcerou brigád-
ního generála Františka Krátkého. O hudební doprovod se postaral dechový orche-
str místní „ZUŠky“.                                                                                                   Foto: -zk-

Na přestupním terminálu budou dva typy zelených střech. Extenzivní, tedy s níz-
kým porostem sukulentů, a intenzivní s porostem z travin.

sté první výročí vzniku samostatného 
československého státu. „Když jsem 
připravoval dnešní projev, překvapi-
la mě spousta paralel mezi 28. říjnem 
1918 a  listopadovými událostmi roku 
1989,“ řekl starosta Tomáš Spurný, kte-
rý vzápětí připomněl průběh říjnových 

událostí roku 1918, jejichž výsledkem 
byl vznik nového státu s  principy de-
mokratické rovnosti, svobodomysl- 
nosti a  sebevědomé hrdosti. „Tuto 
státnost musíme chránit všemi silami 
s úctou a láskou i v příštích obdobích,“ 
zdůraznil Tomáš Spurný. -zk-

rodní klimatizace tak budou ochlazovat 
své okolí, tedy prostor autobusového 
nádraží, a zlepšovat jeho celkové klima. 

Další změnou v  projektu bude i  zá-
chytná nádrž na  dešťovou vodu. Voda 
z této jímky bude sloužit jak pro mlžení 
intenzivní zelené střechy, tak pro zálivku 
zeleně v prostoru přestupního terminálu. 
Nádrž zadrží deset kubíků dešťové vody.

Podle předběžných propočtů budou 
stát zelené střechy zastávek zhruba  
3,2 milionu korun, nová zastávka MHD 
s 3D logem města přijde na necelý mi-
lion a  vybudování záchytné jímky se 
odhaduje na zhruba tři sta tisíc korun. 
Účet za tyto práce by se tak mohl vyšpl-
hat až na 4,5 milionu. Zelenou střechu 
na  výpravní budově zaplatí společnost 
ČSAD, která je majitelem pozemku 
i objektu. 

Obavy z toho, zda na zelené střechy 
bude dostatek peněz, zmínilo v diskuzi 
především vedení města. „V  současné 
době tvoříme rozpočet a už nyní víme, 
že nebudeme mít dost peněz na  roz-

jeté investiční akce. Jen modernizace 
přestupního terminálu přijde město 
na  zhruba sto šedesát milionů korun, 
dokončovat budeme krytý bazén, pe-
níze potřebujeme pro manufakturu 
a  připravujeme rekonstrukci domu 
kultury. Poslední kontroly vnitřního 
vybavení škol ukázaly, že nás v  násle-
dujících letech čekají investice v řádech 
desítek milionů korun do  technické 
infrastruktury budov. Zelené střechy 
jsou skvělý projekt, který bychom chtě-
li ve městě mít, ale musíme se na tuto 
věc dívat také očima řádného hospodá-
ře,“ uvedli místostarostové Jakub Jirgl 
a Marta Novotná. Zároveň potvrdili, že 
město se zelenou střechou počítá rov-
něž při rekonstrukci domu kultury.

Vedení města v  čele se starostou 
Tomášem Spurným uvedlo, že vícená-
klady pro přestupní terminál se budou 
muset částečně řešit úvěrem. „Zadlu-
žování rozhodně není ideálním řeše-
ním,“ doplnila Marta Novotná.

„Mysleme na  to, že tyto kroky dě-
láme nejen pro současné cestující, aby 
měli lepší podmínky na  přestupním 
terminálu, ale také pro budoucí gene-
race. Dáváme tím zároveň najevo, že 
Šumperk myslí na ekologii,“ uvedl rad-
ní Michael Kohajda. Projekt zelených 
střech byl nakonec schválen sedmnácti 
zastupiteli, osm se jich zdrželo, dva byli 
ze zasedání omluveni. S. Singerová, 
 vizualizace Cekr CZ s.r.o.

Nová zastávka MHD upoutá nejen ze-
lenou střechou, ale i 3D logem města.  
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Informace/Šumperk sametový

Bohatý program chystá na listopadové dny Městská 
knihovna T. G. Masaryka. Významné výročí připome-
ne výstavou šumperského fotografa Jaromíra Rollera, 
který zdokumentoval revoluční dění ve  městě. Ver-
nisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin 
v půjčovně pro dospělé. 

Město samotné připravuje na  pátek 15. listopadu 
ve 14 hodin odhalení pamětní desky na hale na Tyr-
šově stadionu, jež připomene legendární sportovní  
gymnastku Věru Čáslavskou. Tato sedminásobná 
olympijská vítězka měla k Šumperku osobní vztah.

V sobotu 16. listopadu spojí knihovna své „síly“ s di-
vadlem. Právě na divadelní budově, která byla před tři-
ceti lety centrem tehdejšího dění, bude v 16.30 hodin 
odhalena pamětní deska k výročí 17. listopadu. O půl 
hodiny později se účastníci setkání vydají od divadla 
k Lavičce Václava Havla u knihovny, kde od 17.30 ho-
din proběhne vzpomínkový happening s vystoupením 
kapely BG Nova. V 18 hodin pak tři členové divadelní-
ho souboru odehrají ve velkém sále knihovny kompo-
novaný pořad nazvaný #MateHoleRuce?.

Neděle 17. listopadu se ponese v  režii knihovny 
TGM. Program odstartuje ve 14 hodin ve velkém sále 
divadelní představení pro rodiče s dětmi Pižďuchové. 
Jde o jedinou pohádku Václava Havla v úpravě Sergeje 
Sanži z  brněnského divadla Facka. Úderem páté od-
polední proběhne v  malém sále knihovny odhalení 

koláže fotografií Na  Lavičce Václava Havla spojené 
s pokřtěním sborníku nazvaného „V šest u divadla… 
Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šum-
perku“. Tečkou za oslavami bude speciální koncert ka-
pely Květy, věnovaný vzpomínce na  zesnulého Filipa 
Topola. V aranžmá kapely na něm zazní od 18 hodin 
ve velkém sále knihovny výhradně skladby Psích vojá-
ků. Vstup na všechny akce je zdarma.

Nejen dobu před třiceti lety připomene velká re-
trospektivní výstava Od socialismu k demokracii, jež 
bude zahájena v úterý 12. listopadu v 17 hodin ve vý-
stavní síni šumperského muzea. Návštěvníky provede 
obdobím posledních dvaceti let existence totalitního 
režimu s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. V rám-
ci doprovodného programu k  výstavě připravují 
historičky muzea Pavlína Janíčková a  Michaela Ko-
llerová rovněž přednášku nazvanou Od  socialismu 
k demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci. Uskuteční 
se ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hodin. 

Vzpomínku na listopad 1989 prostřednictvím do-
bových fotografií a formou výtvarných dílen připravu-
je rovněž místní „Doriska“. Ve výtvarném ateliéru na  
„Komíně“ bude v pátek 15. listopadu od 9 do 17 ho-
din probíhat Sametové tvoření - dílničky k 30. výročí 
sametové revoluce. Místní kino Oko pak připomene 
události před třiceti lety dobovými týdeníky. -kv-

Náročné organizace stánkového prodeje i  kultur-
ních podvečerů se poprvé zhostí dům kultury pod 
„taktovkou“ nové ředitelky Hany Pískové. Vánoční 
tržiště se otevře ve čtvrtek 5. prosince, kdy proběhne 
podvečer s Mikulášem, tradičně organizovaný šum-
perskou římskokatolickou farností, a také slavnostní 
rozsvícení stromu. „V následujícím adventním obdo-
bí se mohou lidé těšit na koncerty a vystoupení růz-
ných kapel a interpretů z regionu a na pódiu se objeví 
i děti z místních mateřských a základních škol,“ říká 
referentka oddělení kultury a  vnějších vztahů šum-
perské radnice Eva Rutarová a prozrazuje, že Vánoce 
u radnice potrvají až do Štěpána. 

„Prostranství na náměstí Míru poskytuje mnohem 
větší a  reprezentativnější prostor pro tuto akci. Vý-
hodou je také lepší zázemí pro účinkující či veřejné 
toalety v  suterénu radnice,“ vysvětluje důvody změ-
ny Rutarová, podle níž pravou vánoční atmosféru 
navodí především bohatší program, stylový stánko-

vý prodej i  nová vánoční výzdoba radnice. „Město 
znovuobnoví prodej vánočních hrníčků, které budou 
k  dostání ve  stáncích s  občerstvením. Návštěvníci 
trhů si také budou moci nechat nápoj nalít do vlast-
ního přineseného hrníčku, jejž si poté mohou omýt 
v prostorách veřejných toalet. Město se tímto způso-
bem bude snažit o minimalizaci plastového odpadu 
z  vánočních trhů,“ zdůrazňuje referentka oddělení 
kultury a vnějších vztahů a dodává, že původně město 
zvažovalo variantu zálohovaných hrníčků. Vzhledem 
k vysokým nákladům na jejich každodenní mytí ale 
od záměru pro letošní rok upustilo. 

Chybět letos nebudou ani oblíbené farmářské trhy 
organizované Okresní agrární komorou Šumperk 
ve  spolupráci s  městem. Naplánované jsou na   
13. a 14. prosince a odehrávat se budou mezi OD Jed-
nota a  hotelem Grand na  Hlavní třídě. Přesný pro-
gram a  časy akcí budou zveřejněny na  stránkách  
IC Šumperk www.infosumperk.cz.  -kv-

Sametové výročí připomene řada akcí

Vánoční trhy se přesunou na náměstí u radnice

   

       Včely se budou 
mít lépe

Šumperská radnice splnila svůj slib a s pomocí stu-
dentů Střední odborné školy v  Zemědělské ulici 
zajistila výsadbu celkem třiceti ovocných stromů 
v areálech místních základních a mateřských škol. 
První vlaštovkou bylo vysazení kvetoucí moru-
še v areálu SOŠ v rámci Medového dne. Zbývající 
stromy pak studenti školy z oborů Ekologie a Agro-
podnikání zasadili v rámci praxe v pátek 18. října. 
„Věříme, že stromy zdárně přečkají zimní období 
a  příští rok na  jaře rozkvetou a  poskytnou nejen 
včelám, ale hmyzu obecně dostatek pestré pastvy,“ 
uvedl Vít Sochora, jenž při škole vede včelařský 
kroužek.  -kv-

       „Doriska“ láká na Advent 
(nejen) ve Švagrově

Chcete první adventní neděli přivítat kreativním 
tvořením v  prostředí malebné přírody? Pak vy- 
užijte nabídky místní „Dorisky“ a přijeďte v neděli  
1. prosince do  Střediska ekologické výchovy 
ve Švagrově. V čase od 10 do 16 hodin se můžete 
těšit například na pečení kváskové bábovky, na vý-
robu ručního papíru, plstěné ozdoby a svícnu z pří-
rodnin či na stezku přírodou se čtyřmi adventními 
zastaveními. SVČ Doris v tento den vypraví zdar-
ma do Švagrova autobus, který odjíždí od Komína 
(Komenského ul. 9) o  půl desáté a  zpět se vrací 
v 15.30 hodin. V případě zájmu je třeba se přihlá-
sit do  27. listopadu na  klepperova@doris.cz nebo 
na tel. č. 725 082 503. Do přihlášky je třeba uvést 
počet vyrábějících a  doprovodu a  informaci, zda 
máte zájem o využití autobusu ze Šumperka i zpět. 
Pokud s  „Doriskou“ nemůžete přivítat advent 
ve  Švagrově, pak jste zváni na  4. předvánoční 
jarmark na  Komíně o  den dříve, tedy v  sobotu  
30. listopadu od 9 do 17 hodin. -red-

      Krátce z knihovny TGM
* Další Seminář moderních dějin, jímž provází 
Tomáš Hlavsa vyučující dějepis na místním gym-
náziu, se uskuteční ve středu 20. listopadu od šesté 
podvečerní v malém sále knihovny. Jeho tématem 
budou vybrané příběhy z 1. světové války. 
* Malířka Marie Molová se v  knihovně představí 
jako ilustrátorka. Pro text Miloslava Pešty Poštovní 
holub Jizva vytvořila sérii ilustrací, jejichž ústřed-
ním tématem je melancholický život holubů. Ver-
nisáž výstavy proběhne ve  čtvrtek 21. listopadu 
v 17 hodin v půjčovně pro mládež za účasti obou 
autorů, jejichž společnou knihu vydává nakladatel-
ství Bylo nebylo. Jeho různé knižní tituly si bude 
možné zakoupit po celou dobu výstavy, jež potrvá 
do 2. ledna. 
* Počínaje listopadem pravidelně každý měsíc zavítá 
do knihovny T. G. Masaryka přírodovědec a cestova-
tel Ivo Müller, aby se v rámci poeticko-cestopisných 
přednášek s posluchači podělil o příběhy o dobro-
volné samotě, o útěku před civilizací, o kamarádství, 
klukovských snech, o  hluboko skrytých motivech. 
První setkání cyklu nazvaného „Tváře krajiny - oči 
poutníka aneb Nejvyšší vrcholy mého mikrosvěta“ 
je naplánováno na čtvrtek 28. listopadu od 18 hodin 
ve velkém sále knihovny. -red-

Konferenci na téma demonstrace, stávky a revoluce ne-
jen v roce 1989 odehrají divadelníci zdarma v sobotu 
16. listopadu ve velkém sále knihovny.  Foto: archiv DŠ

Knihovna chystá výstavu šumperského fotografa Jaro-
míra Rollera.  Foto: J. Roller

Třicet let od listopadové sametové revoluce oslaví Šumperk hned několika akcemi. Ty se odehrají v režii 
příspěvkových organizací města a také místního muzea.

Zcela novou podobu vánočních trhů, které v uplynulých letech tradičně probíhaly na Točáku, připravuje 
ve spolupráci s domem kultury místní radnice. Největší, ovšem nikoli jedinou, změnou bude místo jejich 
konání. Vánoční trhy, jak je známe z Točáku, se přesunou k radnici na náměstí Míru.
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       Golfisté poslali 
výtěžek z turnaje 
Pomněnce

Hoes golf Šumperk, založený v roce 2016, sdružuje 
lidi ze Šumperska a okolí, kteří mají jedno společ-
né. Milují golf, sport, jenž lidem umožňuje hýbat 
se na čerstvém vzduchu v krásné přírodě, aktivně 
trávit čas se svými blízkými, kamarády, a to napros-
to bez rozdílu věku. Letos golfisté navázali na po-
vedené dva ročníky charitativního turnaje, který 
se uskutečnil v polovině září v Olomouci. Výtěžek 
z turnaje ve výši 78 100 korun se rozhodli věnovat 
Centru sociálních služeb Pomněnka ze Šumperka, 
jež se stará o děti s hendikepem. Během tří ročníků 
již Hoes golf Šumperk přispěl na konto potřebných 
částkou 224 100 korun. -ger-

       Strom splněných 
přání rozzáří 
informační centrum 

Udělat radost svým blízkým, sejít se s nimi a spo-
lečně oslavit nejkrásnější svátky roku. Takové 
představy má o  prožití vánočního období většina 
dospělých. Již čtvrtým rokem vybízí Informační 
centrum Šumperk, aby k  těmto tradicím lidé při-
dali ještě jednu. V rámci akce Strom splněných přá-
ní má veřejnost možnost stát se „ježíškem“ dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí a pomoci jim 
vyplnit jejich vánoční přání.
Slavnostní zahájení akce, během níž se rozsvítí 
vánoční stromek a zavěsí přáníčka dětí, proběhne 
v informačním centru v budově divadla v pondělí 
25. listopadu od  17.30 hodin. Následně si budou 
moci „ježíšci“ vybrat, která z  přání chtějí vyplnit. 
Atmosféru podvečera zpříjemní loučenský sbor 
TapTýda. 
Zabalené dárky společně s  přáníčkem odevzdají 
lidé pracovnicím informačního centra nejpozději 
do úterý 17. prosince. „Letos jsme rozsvícení Stro-
mu splněných přání posunuli o  týden, abychom 
dali „ježíškům“ z řad veřejnosti více času na koupe-
ní dárků. Nejkrásnější by bylo, aby stejně jako loni 
nezůstalo ani jedno přání nevyplněné,“ uvedla ve-
doucí informačního centra Martina Buchtová a do-
dala, že dárky dětem předá vedení města ve čtvrtek 
19. prosince.
Vykouzlit radostnější Vánoce dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí se letos v  rámci Stro-
mu splněných přání rozhodli také zástupci Jednoty, 
spotřebního družstva Zábřeh. Stanou se totiž spon-
zorem jejich společného pečení vánočního cukro-
ví a  předvánočních nákupů. „Jednota, spotřební 
družstvo Zábřeh je tradičním partnerem v oblasti 
maloobchodu. V současnosti máme dvaadevadesát 
prodejen, rozmístěných od Jeseníku po Olomouc. 
Provozujeme je nejen v  ekonomicky silnějších 
městech, ale zásobujeme i  odlehlejší místa a  ves-
nice. Spolupracujeme s  místními samosprávami 
a organizačními celky, a snažíme se tak podporovat 
rozvoj těchto obcí. Jsme v každodenním kontaktu 
s  našimi zákazníky, na  kterých nám záleží. Proto 
dobře víme, že ne každý může mít nádherné Váno-
ce jako z pohádky, ale rádi bychom přispěli alespoň 
menším dárkem, jenž dětem domov připomene,“ 
řekl Vladimír Konopas, předseda představenstva 
Jednoty, spotřebního družstva Zábřeh.  -red-

Ocenění Úspěšná malá a střední firma převzal ředitel firmy SHM Pavel Holubář (třetí zleva). Vedle něj stojí gene-
rální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek a generální ředitel Meopta-optika Vítězslav Moťka, jenž byl uveden 
do Galerie osobností průmyslu.  Foto: archiv Svazu  průmyslu a dopravy ČR

„Tohoto ocenění si opravdu považujeme, proto-
že nešlo o  soutěž, v  níž bychom se museli s  někým 
poměřovat. Když se podívám na další oceněné firmy 
a  osobnosti, ocitli jsme se ve  společnosti úspěšných 
lidí, kteří toho hodně dokázali, mají za sebou výsled-
ky a jsou pro republiku přínosem. Pokud mezi ně pa-
tříme, je to pro nás čest,“ řekl Pavel Holubář, ředitel 
firmy SHM, kterou v roce 1993 založil spolu s Mojmí-
rem Jílkem doslova v garáži a jež dnes patří mezi špičku 
v oblasti přípravy super tvrdých povlaků nanášených 
na nejrůznější průmyslové nástroje, ať už řezné, tvá-
řecí, lisovací nebo na nástroje pro tlakové lití hliníku. 
Právě za  dlouholetou a  úspěšnou práci v  oblastech 
průmyslové přípravy PVD povlakovacích zařízení, 
služeb a výzkumu, ale také za aktivity v oblasti spo-
lečenské odpovědnosti i  za  propagaci české značky 
v zahraničí předsednictvo Svazu průmyslu a dopravy 
ČR společnost SHM a její zakladatele na ocenění no-
minovalo.

„Ocenění chápu zejména za  dlouhodobý vlastní 
výzkum a vývoj. Dnes každý skloňuje slovo inovace 
a  spojuje je s  dotacemi na  výzkum a  vývoj. Pro mě 
je to ale komplexní záležitost, zahrnující projektovou 
přípravu, výrobu, obchod a také spolupráci s univer-
zitami a dalšími výzkumnými pracovišti, protože bez 
vzdělávání by inovace nemohly vůbec probíhat. To 
se nám, myslím, daří dotahovat do  konce. Domní-
vám se, že i tento přístup se odrazil v hodnocení naší  
firmy,“ soudí ředitel SHM. Roli při posuzování spole-
čenské odpovědnosti pak podle něj mohlo sehrát po-
řádání seminářů pro studenty šumperských středních 
škol, jež jsou svým způsobem ojedinělé. Nezaměřují 
se totiž na  nábor, ale na  motivaci studentů k  tomu, 
aby se nebáli podnikat. „Na  semináři Etika v  pod-
nikání, který jsme uspořádali před dvěma lety, jsme 
zjistili, že toto téma studenty zajímá. Loni jsme pro-
to ve  spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR 
oslovili místní střední školy s nabídkou bezplatných 
seminářů, jež by prostřednictvím příběhů českých 

a regionálních podnikatelů podnítily zájem studentů 
o podnikání, vedly je k samostatnosti, kreativitě a od-
povědnosti,“ popisuje Pavel Holubář. 

Zájem projevily čtyři školy. Studenti místního 
gymnázia, Střední odborné školy, Vyšší odborné 
a  střední průmyslové školy a  Střední školy želez-
niční, technické a  služeb tak v  uplynulém školním 
roce postupně absolvovali v  sídle firmy SHM sedm 
tříhodinových seminářů. „Studenti mohli vidět, jak 
vypadá moderní firma, besedovali s regionálními živ-
nostníky a podnikateli, kteří byli ochotni k nám přijít 
a vyprávět své příběhy. Mnohé z nich totiž dokazují, 
že lze začít úspěšně podnikat v jakémkoliv věku, s ja-
kýmkoliv vzděláním či v naprosto nečekaných obo-
rech. Zaměřili jsme se i na osvětu v kritickém myšlení 
a hodnocení, aby si studenti uvědomili, že ne všechny 
informace mohou být úplně pravdivé, a  také na  to, 
aby četli, protože tím získávají informace a náměty,“ 
přibližuje obsah seminářů ředitel SHM. 

V rámci zajímavého projektu se navíc mohli peda-
gogové zmíněných škol blíže seznámit s  fungováním 
některých místních firem. „Nabídli jsme jim spolu 
se společnostmi Dormer Pramet, Urdiamant a  sou-
sedním Platitem zdarma týdenní stáže, během nichž 
prošli jednotlivými odděleními, aby viděli, jak firma  
funguje, a  mohli svoji zkušenost přenést do  výuky. 
Ohlas byl velmi pozitivní, takže tuto možnost nabí-
zíme i  v  tomto školním roce,“ říká Pavel Holubář 
a  upřesňuje, že letošní „podzimní“ semináře pro 
studenty proběhnou v  listopadu a  v  prosinci. „Letos 
chceme víc využívat formu interaktivní diskuze, hry, 
soutěže, abychom odbourali počáteční ostych a  od-
stup posluchačů. Hlavní roli opět hrají příběhy po-
zvaných hostů a povídáme si trochu i o SHM a o tom, 
co všechno nás na naší podnikatelské cestě potkalo,“ 
uzavírá Pavel Holubář, který za největší úspěch celého 
trvání společnosti SHM považuje to, že se podařilo 
udržet původní záměr, tedy přípravu super tvrdých 
materiálů, a podnikatelskou a etickou filozofii. -zk-

Ocenění Úspěšná malá a střední firma, které uděluje Svaz průmyslu a dopravy ČR, se letos dostalo šum-
perské společnosti SHM, s.r.o. Ta patří mezi světovou špičku v oboru přípravy PVD povlaků pro různé prů-
myslové aplikace. Cenu v podobě skleněné čočky odkazující na osobnost Otto Wichterleho převzal v den 
zahájení brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu jeden ze zakladatelů firmy a její současný ře-
ditel Pavel Holubář z rukou prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka a premiéra Andreje Babiše. Cenu za rozvoj 
průmyslu a regionu si odnesly Třinecké železárny, do Galerie osobností průmyslu pak byl uveden generální 
ředitel Meopta-optika Vítězslav Moťka.

Svaz průmyslu a dopravy ČR ocenil firmu SHM



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Ohlédnutí za sametovou revolucí

17. listopadu
Zatímco v  páteční večer 17. listopadu 1989 krutě 

zasahovaly na  Národní třídě v  Praze bezpečnostní 
jednotky proti účastníkům vcelku poklidně probí-
hající demonstrace, v Šumperku i jeho okolí byl ještě 
klid. V  nedalekém Rapotíně se na  faře uskutečnila 
přednáška kněze a signatáře Charty 77 Václava Ma-
lého. Setkání se zúčastnila řada regionálních disiden-
tů. V průběhu večera slyšeli z  rádia kusé informace 
o událostech v Praze. Cítili, že přichází změna v do-
savadním vývoji. Svědectví o  pražských událostech 
se do ostatních regionů šířila především prostřednic-
tvím lidí vracejících se z metropole do svých domo-
vů. Z médií se pravdivé informace získat nedaly, fakta 
byla zveřejňována ve značně překroucené podobě vy-
znívající ve prospěch režimu.

21. listopadu
Lidé z  disidentských kruhů v  Šumperku chtěli 

během představení Severomoravského divadla vyjá-
dřit podporu pražskému dění. Herci však tento den 
vstoupili do stávky, divadlo bylo tudíž zavřené. Lidé 
se proto sešli před jeho budovou a uskutečnil se tak 
první z dlouhé řady mítinků, které následovaly v dal-
ších dnech. Mítinky se konaly vždy po šesté hodině 
večerní, místem setkávání protirežimně naladěných 
lidí se stalo nároží divadelní budovy, respektive při-
lehlá třída Rudé armády (dnešní Hlavní třída). Se 
svými projevy a informacemi z pražského centra zde 
vystupovali především zástupci OF, ale na improvizo-
vaném pódiu hovořili i studenti, herci, zástupci pra-
covních kolektivů a další. 

Malá kronika sametové revoluce v Šumperku

Třída Rudé armády (dnes Hlavní třída) v čase generál-
ní stávky 27. listopadu 1989. 
 Zdroj: Sbírky VM Šumperk

Cedule označující sídlo Městského koordinační-
ho výboru OF v  Šumperku v  Lužickosrbské ulici 7. 
 Zdroj: Sbírky VM Šumperk

Výraznou osobností sametové revoluce v  Šumper-
ku a oblíbeným řečníkem na mítincích i diskuzních 
setkáních byl evangelický farář Jiří Veber st. (1922-
2010). Za  minulého režimu mu byla jeho duchovní 
činnost znemožněna, po revoluci se zapojil do komu-
nální politiky, v roce 1990 jej o pouhé dva hlasy porazil 
v boji o post šumperského starosty Ctirad Medlík. 
 Zdroj: Státní okresní archiv Šumperk

Diskuzní setkání v Severomoravském divadle v Šum-
perku.  Zdroj: SOA Šumperk

Diskuzní fórum v sále Domu kultury ROH Pramet v Šumperku, v uličce na invalidním vozíku je Julius Varga 
(1962-1996), přední představitel katolického disentu v regionu, který se navzdory svému vážnému postižení ak-
tivně zapojoval do revolučního dění.  Zdroj: SOA Šumperk

22. listopadu
Vznik Občanského fóra v Šumperku, resp. Městské-

ho koordinačního výboru (MKV OF). Jeho prvními 
pěti mluvčími byli Jan Mach, Petr Opletal, Jiří Veber st., 
Hana Havlíčková a Jiří Suchan. Posledně jmenované-
ho záhy vystřídal Jan Korger. 

27. listopadu
V  den generální stávky se sešli zástupci MKV OF 

s  představiteli Městského národního výboru v  Šum-
perku (MěstNV) a jednali mj. i o uznání OF jako formy 
opozice a přijetí jednoho jeho člena do městské rady. 
V  čase stávky, mezi 12. a  14. hodinou odpolední, se 
na třídě Rudé armády shromáždilo okolo 17 000 lidí. 
Stávkující se posléze přemístili na Gottwaldovo náměs-

tí. U divadla se tento den konaly dokonce dva mítinky, 
jeden během stávky a druhý v obvyklou šestou hodinu 
večerní. Večer se ještě uskutečnil vůbec první z  řady 
diskuzních večerů v  divadle, které oživovala účast 
pražských herců (do Šumperka přijeli např. Naďa Kon-
valinková, Václav Vydra ml., Valérie Zawadská a další). 

28. listopadu
Členové OF se setkali se zástupci Okresního ná-

rodního výboru v  Šumperku (ONV), s  nimiž jedna-
li o  uznání činnosti OF a  o povolení vydávat vlastní 
zpravodaj, ale také o  personálních změnách v  radě 
a plénu ONV. Večer se pak uskutečnilo první Diskuzní 
fórum v sále Domu kultury ROH Pramet. 
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29. listopadu
Na  mimořádné plenární schůzi OV KSČ rezigno-

valo celé předsednictvo v čele s okresním tajemníkem 
Aloisem Švédou, kterého ve funkci nahradil František 
Suchý. Komunisté už byli také ochotnější k rozhovo-
rům se zástupci MKV OF. 

Ohlédnutí za sametovou revolucí/Personální inzerce

Odstraňování sochy Stalina 29. listopadu 1989. 
 Zdroj: SOA Šumperk

Odstranění sochy K. Gottwalda bylo technicky po-
někud náročnější, socha sestávala ze tří těžkých částí. 
 Zdroj: sbírky VM Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

referenta (na projednávání přestupků) přestupkového oddělení
odboru správního a vnitřních 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 * vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o  nich, v  platném znění * znalost zák. č. 251/2016 Sb., o  některých přestupcích, v  platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění * aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook) * zvláštní odborná 
způsobilost pro výkon státní správy na  úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * vysoká 
úroveň komunikačních schopností, vč. písemného projevu * schopnost komunikovat s  nepříjemnými 
klienty * psychická odolnost - schopnost zvládat zátěžové situace spojené s  výkonem činnosti * 
samostatnost, odpovědnost a pečlivost * občanská a morální bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: agenda projednávání přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o  některých 
přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku 
ve  státní správě a  v  územní samosprávě) a  dále dle zvláštních zákonů * vedení správních řízení 
v uvedené agendě a provádění úkonů ve správních řízeních jako oprávněná úřední osoba * vydávání 
rozhodnutí o přestupcích * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 
a platným spisovým řádem
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. 12. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 11. 2019.  Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. č. 583 388 603, 721 444 991.

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

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 zák. 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 zák. č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. 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) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
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  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. 12. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  15. 11. 2019. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Průběhu sametové revoluce v Šumperku a činnosti 
zdejšího koordinačního výboru Občanského fóra, 
ale i dalším tématům je věnován sborník nazvaný 
„V šest u divadla… Krátký pohled do historie sa-
metové revoluce v  Šumperku“. Na  jeho vydání se 
podílela knihovna ve spolupráci s muzeem. Křest 
publikace se uskuteční 17. listopadu v knihovně.

Z očí veřejnosti konečně zmizela socha Stalina, sto-
jící v parčíku na Husově náměstí. Socha K. Gottwalda 
byla snesena až na začátku ledna 1990.

4. prosince
Konal se další mítink u divadla, během kterého lidé 

vyjádřili svou nespokojenost s  personálním obsaze-
ním nové federální vlády v čele s předsedou L. Adam-
cem, ve které stále drtivě převažovali komunisté.

20. prosince
Konalo se plenární zasedání ONV, hlavním bodem 

programu byly personální otázky. Z pozice předsedy 
byl odvolán Josef Bednář, vedení okresu bylo dočasně 
svěřeno místopředsedovi Kročákovi. Teprve v  únoru 
1990 byl zvolen řádný předseda ONV, a to Pavel Naj-
var. Těsně před vánočními svátky se také naposledy 

sešla rada MěstNV. I ve vedení města docházelo opa-
kovaně k personálním změnám, nicméně Karel Bleha 
z  KSČ se udržel ve  funkci předsedy až do  komunál-
ních voleb v roce 1990. Komunisté ztratili převahu jak 
ve vedení města, tak i okresu. 

 M. Kollerová, historička VM Šumperk
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Informační servis/Personální inzerce

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

vedoucího oddělení územního 
rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby 

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 studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * znalost zák. č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, v platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního 
řádu vítána * zkušenosti ve státní správě a v řídící funkci vítány * občanská a morální bezúhonnost * 
výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona  
č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru 
výstavby MěÚ Šumperk * agenda stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2020 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 22. 11. 2019. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, 
Jesenická 31, tel. č. 583 388 332.

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

referenta oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího 
úřadu odboru výstavby 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  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné 
vzdělání v  oboru stavebnictví a  2 roky praxe v  oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s  maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví (dle § 13a, zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce 
na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: umísťování a povolování staveb ve správním území 
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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 12. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 11. 2019. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel. č. 583 388 332.

Tísňové volání (jednotné evropské číslo) 112
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba první pomoci 155

Lékařská pohotovostní služba 583 333 444 děti a dorost, 
583 333 445 dospělí

Zubní pohotovost 585 544 444 
Veterinární pohotovost 
a transportní služba Olomouc 603 876 875

Hasičský záchranný sbor 150
Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Šumperka 583 250 111

Městský úřad Šumperk 583 388 111 
Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

Poruchy - elektřina 840 850 860
Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722

u MĚSTSKÁ KNIHOVNA T. G. MASARYKA 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 1: 
Po - St půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 
hod., So půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 8 - 12 hod. 
Tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna Sever, Temenická 5: 
Po - St půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 13 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 
13 - 17 hod., So zavřeno. Tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 
u SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org., 
Komunitní centrum, M. R. Štefánika 1. Více na www.armadaspasy.cz/poboc-
ky/sumperk. 
u SONS ŠUMPERK
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 CENTRUM PRO RODINU
Tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.cz, 
Farní středisko, Kostelní nám. 4, Čítárna, ul. M. R. Štefánika 26. 
u CHARITA ŠUMPERK
Recepce Charity Šumperk, Jeremenkova 7, tel. č. 583 216 747 nebo na www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  
u VIDA CENTRUM
V. Urbanová, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.
u CENTRUM SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ
CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M. R. Štefánika 1, 
www.cpkp.cz. 
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www.creditas.cz  |  800 888 009

Přijďte na naši 
pobočku

Termínované 
vklady s pevnou
úrokovou sazbou

Šumperk, Hlavní třída 13/3
Provozní doba
 Po, Út, Čt: 8.00–12.00, 12.30–16.00
 St: 8.00–12.00, 12.30–17.00
 Pá:   8.00–12.00, 12.30–15.00

CREDITAS_TV_Sumperk_210x140_CB.indd   1 07.10.19   11:31

Nabízí ve školním roce 2020/2021 
vzdělání v oborech

· 63-41-M/02 Obchodní akademie 
denní forma vzdělávání

· 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
denní forma vzdělávání       

Další informace: Mgr. Ludmila Divišová – výchovná poradkyně, tel. č. 583 213 349, 
588 110 348, e-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz

www.oa-sumperk.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, 
Hlavní třída 31, Šumperk

Studium v obou oborech je určeno 
žákům 9. tříd základních škol

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 17. prosince 2019 od 10 do 16 hodin

KARTY 
VYSTAVÍME NA POČKÁNÍ
 na Akademii J. A.Komenského, nám. Míru 4, Šumperk
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Select system, s.r.o.| Gen. Svobody 17/2, šumperk | www.selectsystem.cz

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk

…pusťte si jednoduše

S námi nemusíte řešit
S námi získáte

Zpětné sledování
Jednoduše se vraťte  

do předešlého vysílání

Kdykoli kdekoli
Sledujte kdekoli  
v Evropské unii.

Bohatá nabídka
Více než 140 TV  

programů

Nahrávání
Nahrávky s kapacitou  

až 120 hodin

naši službu 
 sledování tv

podpora nejvíce zařízení na českém trhu

583 221 200

PŘECHOD NA DVB-T2 VÁM VYŘEŠÍ
INTERNET A IPTV OD SELECT SYSTEM

KO
NT

AK
TU

JTE
NÁ

S

zpravodaj_112019_barva.indd   1 31.10.19   8:11

Zvol si ten správný obor: 
Den otevřených dveří a den zaměstnavatelů 

Čtvrtek 28.11.2019 

9.00 - 17.00 

Gen. Krátkého 30 

Šumperk 
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Oznamení o ZMĚNĚ lékařského týmu a rozšíření ambulantní doby

MUDr. Jana Dvořáková a NOVÝ lékař MUDr. Eva Drlíková
* krátké objednací doby, příjem nových pacientů

                                                                                                                                    Těšíme se na Vaši návštěvu

OPTOMEDIC DD s.r.o., Šumperk, Gen. Svobody 19a,Tel: 583 280 185, 773 670 680

OČNÍ AMBULANCE OPTOMEDIC DD

Více informací na www.optomedic.cz

KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor v novém pojetí,  řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
CESTOVNÍ RUCH 
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz   
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certi estovního 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. 11. 2019  d 13 do 17 hod.

Představíme Vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

Hudební služby Prodej Hudebnin
Prodáváme: flétničky, struny, trsátka, klavíry, 
bicí souprav, housle, mikrofony, kabeláž, zvukové 
aparatury, kytary akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební nástroje, ukulele, 
perkuse, zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa. Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 
domluvě 725 686 325
info a mapa na www.m-machala.cz
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ŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Jste manuálně zruční
a ovládáte základy na počítači?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma. 
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc. 
A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz
Přijďte se k nám podívat každé pondělí v 10.30 h.

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. Objednávat jej 
můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Buďte první,
kdo ho má

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.cz

• 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

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 ZDARMA  

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

nebo se informujte na tel. č. +420 731 859 091. 

• 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


