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Knihovna se stěhuje, město odmítlo argumenty opozice

Většina zastupitelů na svém posled-
ním lednovém zasedání potvrdila, že 
uzavření pobočky je správným kro-
kem. Hlavními důvody jsou finanční 
úspora, klesající návštěvnost poboč-
ky a  především snaha dostat čtenáře 
do hlavní Masarykovy knihovny, která 
je špičkově vybavená. 

Město v  roce 2018 opravilo za  se-
dmdesát milionů korun nevyužívanou 
školu a  přestavělo ji na  Masarykovu 
knihovnu, jež sbírá díky svým služ-
bám jednu cenu za druhou. „Je v zájmu 
všech škol, aby děti navštěvovaly mo-
derně vybavené prostředí, pokud jím 
město disponuje, protože na  to mají 
právo. Nová hlavní knihovna nabízí 
obrovské možnosti v  oblasti vzdělá-
vacích programů, akcí a pořadů, které 

dětem poskytují nejen nové vědomosti, 
ale zároveň rozvíjejí jejich čtenářskou 
gramotnost, fantazii. Děti se seznamu-
jí s  knihami nejrůznějších literárních 
žánrů, aby si pak každé z nich mohlo 
najít svou vlastní cestu,“ uvedla vedou-
cí odboru školství, kultury a  vnějších 
vztahů Helena Miterková. 

Zároveň potvrdila, že možnosti hlav-
ní budovy jsou ve  srovnání s  praco-
vištěm Sever neporovnatelné. Hlavní 
knihovna je, co se týče kvality posky-
tovaných služeb, profesionálního pří-
stupu k dětem, originality vzdělávacích 
aktivit a jejich tematikou, všemi škola-
mi v Šumperku hodnocena jednoznač-
ně lépe než odloučené pracoviště Sever. 
„Proto také školy hlavní knihovnu pro 
vzdělávací aktivity s dětmi jednoznačně 

V Masarykově knihovně výrazně vzrostl počet nových čtenářů, jak na dětském, tak na dospělém oddělení. V hlavní budově je 
registrováno 3685 čtenářů, z toho je 954 dětí.  Foto: P. Kvapil

Rozpočet na letošní rok přeje inves-
ticím, dokončí se například krytý ba-
zén.    Strana 3

Městská policie Šumperk zve do svých 
řad.    Strana 4

Složité věci mě vždy vyprovokovaly  
k tomu, aby se dotáhly do konce, říká 
Hana Répalová.    Strana 5

Lidé mohou absolvovat kurz první 
pomoci.    Strana 6

Pobočka knihovny Sever se v pátek 31. ledna definitivně uzavřela. Část knih se 
začne v nejbližších dnech stěhovat do Klubu důchodců, v němž vzniká nová po-
bočka. Ta by měla být otevřena nejpozději první týden v březnu. O konkrétním 
termínu a půjčovní době bude veřejnost včas informována.

upřednostňují nejen od roku 2018, kdy 
byla přesunuta do  nových prostor, ale 
i před tím, a to i přes to, že odloučené 
pracoviště Sever mají někteří blíže. Je 
pravda, že se ředitelé škol obávají, že 
zrušením aktivit pro děti v odloučeném 
pracovišti Sever dojde k vyčerpání ka-
pacity v hlavní budově a oni tak budou 
mít problém vyjednat si volný termín. 
Proto hlavní knihovna přijala taková 
opatření, aby počet akcí pro školy vý-
znamně navýšila,“ zdůraznila vedoucí 
odboru. Uvedla, že školy jsou připra-
vené i  na  náročnější přesun do  hlavní 
knihovny. „Budou propojovat návštěvy 
do  více kulturních institucí, jako jsou 
volnočasové centrum Doris, divadlo 
nebo kino, jež jsou od hlavní knihovny 
vzdálené jen několik minut. „Ředitelé 
to umějí řešit a řeší to roky. Od základ-
ní školy Sluneční stejně jako od Veselé 
školky jede autobus, který je u  Masa-
rykovy knihovny za sedm minut,“ po-
dotkla.  Pokr. na str. 2
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„Do  prvního kola hlasování se zapojilo všech se-
dmadvacet zastupitelů. Podle schválených pravidel 
se vítězem v  dané kategorii stává ten nominovaný, 
jenž obdrží nadpoloviční většinu hlasů, tedy nejméně 
čtrnáct,“ uvedla vedoucí oddělení kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Olga Hajduková a dodala, 
že zmíněnou podmínku splnily tři nominace. V kate-
gorii podnikání - drobné podnikání získala patnáct 
hlasů malá místní firma Salátovník s.r.o., která se roz-
hodla bojovat proti všudypřítomným plastům a sou-
časně nabízet zdravé jídlo z  čerstvých a  sezonních 
surovin. V  podkategorii výrobní společnosti oceni-
li zastupitelé společnost Pars nova a.s., zaměřenou 
na výrobu, modernizaci a opravy kolejových vozidel. 
Jako nejhezčí novostavbu loňského roku pak vybrali 
nové zdravotnické zařízení ve  Fialově ulici 12a, jež 
vyrostlo v místech někdejší budovy okresní odborové 
rady.

Ve  druhém kole hlasování, které proběhlo před 
lednovým zasedáním, rozhodli zastupitelé o  oceně-
ných ve zbývajících kategoriích. Ocenění v kategorii 
významný počin v  humanitární a  sociální oblasti si 
v březnu z divadla odnese Šárka Domeslová, jež za-
chránila život malému dítěti ze Sudkova. 

V  kategorii vzdělávání obdrží letos ocenění míst-
ní gymnázium, které loni oslavilo sto let od  svého 
založení, a  v  kategorii kultura ředitelka Knihovny  
T. G. Masaryka Kamila Šeligová. 

Z celkem pěti nominovaných v kategorii cena mla-
dých vybrali zastupitelé úspěšného modeláře Marka 
Zindulku, jenž je hlavním organizátorem soutěže 
Modelfest, která do  města láká stovky návštěvníků 
z  republiky i  zahraničí. Ocenění v  kategorii sport 
se letos dostane žákovskému fotbalovému týmu  
FK Šumperk (r. n. 2007), který vyhrál nejvyšší žá-
kovskou ligu v rámci Sportovních středisek mládeže. 
Společně s  o  rok mladšími hráči vytvořili společný 
tým reprezentující školu ve Sluneční ulici a pod ve-

dením trenéra Petra Strnada loni vyhráli největší ce-
lostátní turnaj v  kopané McDonald´s Cup. Nejlépe 
zrekonstruovaným objektem v  loňském roce pak je 
dům v Jeremenkově ulici 12.

Nejprestižnější ocenění za  přínos městu převez-
me v březnu Petr Krill, emeritní šumperský starosta 
a  někdejší poslanec Parlamentu ČR, který se mimo 
jiné s velkým úsilím věnoval podpoře místních firem, 
podnikání a především podpoře technického vzdělá-
vání a  díky němuž byla ve  městě založena pobočka 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

Zastupitelé letos rozhodli rovněž o udělení zvláštní 
ceny zastupitelstva města v humanitární oblasti býva-
lému politickému vězni Miroslavu Hamplovi, který 
byl před nedávnem oceněn jako jediný Čech Cenou 
národa.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 
ve čtvrtek 26. března v divadle. Šanci dostat se na tuto 
slavnostní událost mají i  zájemci z  řad veřejnosti. 
Vstupenky za sto korun se budou během března pro-
dávat v pokladně divadla. -zk-

  Pokr. ze str. 1 
„Navíc má hlavní knihovna připravenou alternati-

vu. Školám, v případě jejich zájmu, připraví ve spolu-
práci se SVČ Doris komplexnější vzdělávací program. 
Vyřeší tak dvě vzdělávací akce najednou,“ dodala He-
lena Miterková.  

Masarykova knihovna je opravdu skvělým kul-
turním stánkem sloužícím široké veřejnosti. Fun-
guje formou komunitního centra, v  němž si každý 
může najít svou zábavu. Třešničkou na dortu je pak 
Literární kavárna, provozovaná Pomněnkou, kde 
si každý může vychutnat vynikající kávu a  domácí 
zákusky. Kavárna je sociálním podnikem zaměst-
návajícím osoby s handicapem, kteří jsou šťastní, že  
získali plnohodnotné pracovní místo a mohou pomo-
ci lidem dělat den hezčí. „Proto budeme rádi, když si 
do knihovny najde cestu co nejvíce čtenářů,“ pozval 
do knihovny starosta Tomáš Spurný.

Zároveň informoval, že uvolněné prostory 
po knihovně budou sloužit pohybovým aktivitám pro 
celé spektrum obyvatel - od dětí až po seniory a denní 
návštěvnost se očekává ve stovkách. „Budou tak pod-
statně lépe využité. Obyvatelům Temenice vzniknou 

nové možnosti, jak aktivně trávit volný čas. Přestěho-
váním knihovny navíc město ušetří téměř milion ko-
run, jenž může být využit smysluplněji. Tato částka by 
například mohla posloužit padesáti spolkům, které by 
mohly dostat na činnost nebo pořádání akcí po dva-
ceti tisících. Je to zanedbatelné?“ doplnil Tomáš Spur-
ný. -ger-

Sto osmadvacet návrhů na udělení ceny města za rok 2019 dorazilo do konce loňského prosince na šum-
perskou radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posílat do devíti kategorií se čtyřmi podkategoriemi a které byly 
v mnoha případech totožné, vzešlo šestapadesát platných nominací, což je o osm více než loni. Z nich schvá-
lili zastupitelé na svém jednání 30. ledna vítěze jednotlivých kategorií a rozhodli o udělení zvláštní ceny 
zastupitelstva města v humanitární oblasti.

Zastupitelé schválili držitele cen města za rok 2019

Knihovna se stěhuje, město odmítlo argumenty opozice

  

      Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek
20. února

Po  necelém měsíci se ke  svému dalšímu jedná-
ní v  roce 2020 sejdou ve  čtvrtek 20. února šum-
perští zastupitelé. Zabývat se budou materiálem 
ke  změně územního plánu města č. 2 a  stavem 
prací na  přestupním terminálu. Seznámí se se 
zprávou o loňské turistické sezoně a chybět nebu-
de ani řada majetkoprávních a finančních záleži-
tostí města. Jednání začíná předposlední únorový 
čtvrtek v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici.  -zk-

      Žádosti 
o dotace se přijímají 
do středy 12. února

Od pondělí 27. ledna přijímá město žádosti na pe-
níze z  dotačních programů na  rok 2020. Město 
rozdělí letos do kultury a sportu o sto tisíc korun 
více než v  minulých letech, konkrétně 4,54 mi- 
lionu korun. Žádosti je možné podávat do středy  
12. února do 12 hodin. 
Z  celkové částky vyčlenilo město na  podporu  
neziskových akcí 1,9 milionu korun, na podporu 
celoroční činnosti 1,44 milionu a na podporu vý-
konnostního sportu 1,2 milionu korun. Podrob-
nosti k jednotlivým dotačním titulům a tiskopisy, 
které je potřebné vyplnit, jsou na webových strán-
kách města www.sumperk.cz v sekci Občan, pod-
sekci Dotační programy.  -red-

      Radnice 
se rozloučila 
se svou kolegyní

Ve věku nedožitých 48 let zemřela po nemoci dlou-
holetá pracovnice Městského úřadu v  Šumperku 
Květoslava Janků z  Bušína. Na  radnici začínala 
na majetkoprávním odboru, poté působila v kan-
celáři tajemníka na personálním oddělení. Rodina 
a  přátelé se s  Květou Janků rozloučili ve  čtvrtek  
30. ledna. -ger-

      Na webu 
je mapová aplikace 
zimní údržby

Mapovou aplikaci Zimní údržba, v níž lze nalézt 
nejen zobrazení pořadí úklidu jednotlivých ko-
munikací ve městě, ale také dobu, za kterou by 
měly být uklizené, je zveřejněna na webu www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Komu-
nální služby, Komunikace a Mapa zimní údržby. 
Přímo z aplikace lze poslat e-mail s dotazem či 
připomínkou, jež se vztahují ke  konkrétnímu 
místu.
Připomínky k  zimnímu úklidu je možné sdě-
lovat i  dispečerské službě na  telefonním čísle 
604  920  123. Pohotovost přitom firma nedrží 
nepřetržitě, záleží na  rozhodnutí oddělení ko-
munálních služeb místní radnice, na kolik hodin, 
případně dnů, ji vyhlásí. -zk-

Nejprestižnější ocenění za  přínos městu převezme 
na  slavnostním večeru emeritní šumperský starosta 
Petr Krill.  Foto: -zk-

Knihy mohou čtenáři vracet v budově knihovny v uli-
ci 28. října nebo je vložit do biblioschránky přistavené 
u společenského střediska Sever.                      Foto: -pk-
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První letošní rozpočtová opatření schválili zastupitelé 
na svém jednání poslední lednový čtvrtek.  Foto: -zk-

„Tento rozpočet je výrazně proinvestiční. V  letoš-
ním roce dokončíme rekonstrukci bazénu, dostavíme 
přestupní terminál, chceme být také připraveni na vy-
psání dotačních titulů, takže zhruba 11,5 milionu ko-
run putuje do přípravy projektů,“ řekl v úvodní řeči 
před schvalováním první rozpočtové změny starosta 
Tomáš Spurný.

Vysvětlil, že do rozpočtu přibyly přebytky z loňského 
hospodaření, na  druhou stranu je potřeba více peněz 
na investice, se kterými město původně nepočítalo. Jsou 
to především vícepráce na  dvou klíčových stavbách, 
na bazénu a terminálu, významnou částku si také ukro-

jí manufaktura. „I z toho důvodu si budeme brát úvěr 
ve výši šedesát milionů korun. Město bude poptávat fi-
nanční ústav. Podmínky, za nichž si budeme úvěr brát, 
bude schvalovat rada města,“ doplnil Tomáš Spurný.

V investičních akcích město pamatuje na revitaliza-
ci sídlišť, podniká kroky v přípravě nových obytných 
čtvrtí, finance spolknou i  ostatní dopravní stavby, 
jako jsou například opravy ulic Zborovské, Husitské, 
Lautnerovy a chodníků v ulicích Wolkerově a Čičá-
kově. Miliony putují rovněž do školství a kultury.

Po  krátké diskuzi schválilo rozpočtovou změnu 
dvacet dva zastupitelů z pětadvaceti přítomných. -ger-

Letošní investice 

Rozpočet na letošní rok přeje investicím, dokončí se bazén a přestupní terminál     

Letošek je pro město z hlediska investic jedním z nejnáročnějších za poslední roky. V dubnu se dokončí nákladná rekonstrukce Aquacentra na Benátkách, v listopadu pak 
modernizace přestupního terminálu.  Foto: P. Kvapil

V tomto roce bude město hospodařit s necelými 788 miliony korun, investiční výdaje překročí 211 milionů 
korun. První letošní rozpočtová opatření schválili zastupitelé na svém jednání poslední lednový čtvrtek.

Největší investice v roce 2020

Revitalizace sídlišť
Regenerace sídliště Sever - 
komunikace, chodníky, veřejné 
osvětlení, navýšení počtu 
parkovacích míst

16,5 mil. 
(z toho 

6 mil. dotace) 

Regenerace sídliště Prievidzská - 
péče o zeleň, projekt, překládka sítí

1,15 mil. 

Dopravní stavby
Přestupní terminál, celková investice 
překročí 170 mil., letos se prostaví
125 mil.

125 mil. 
(částečně bude 

kryto dotací 
54 mil.a úvěrem 

60 mil.)

Parkoviště Benátky - projekt 
+ realizace 1. etapy

5,8 mil. 

Příjezdová komunikace Americká 
- projekt a realizace

3,15 mil. 

Oprava chodníku ve Wolkerově ulici 2,9 mil. 
Opravy cest v areálu hřbitova 1,8 mil. 
Komunikace Nemocniční - projekt 1,3 mil. 
Parkovací dům Gagarinova 
- projekt, překládka sítí

500 tis. 

Komunikace Gagarinova, 
Bratrušovská - projekt

260 tis. 

Komunikace Javoříčko - projekt 220 tis. 
Nasvícení přechodu ve Slovanské 
ulici - realizace

150 tis. 

Průmyslová zóna
1. etapa - projekt, realizace 
protipovodňových opatření, 
cyklostezka, komunikace, most

22,1 mil. 

Budoucí obytné čtvrti
Revitalizace Hedva - projekt pro 
územní rozhodnutí

1,3 mil. 

Lokalita Bratrušovská - projekt 
na přeložky sítí a pro územní 
rozhodnutí

1 mil. 

Protipovodňová opatření
Regulace potoka Temenec - 
realizace opěrné zdi

3,3 mil. 

Protipovodňová opatření v k. ú. 
Šumperk - projekt

500 tis. 

Parky a lesoparky
sady 1. máje - projekt 500 tis. 
Smetanovy sady - zeleň 200 tis. 
Příměstský les - realizace lesního 
hřiště

100 tis. 
(dotace 

ve stejné výši)

Školství
ZŠ E. Beneše - realizace 
modernizace velké tělocvičny

2,2 mil. 

MŠ Veselá školka - realizace 
modernizace umýváren a WC

2 mil. 

Další investice do škol - odborné 
učebny bez bariér, aktualizace 
projektu a 1. etapa realizace

2 mil. 

ZŠ Šumavská - realizace 
modernizace WC

1 mil. 

MŠ Jeremenkova - projekt zateplení 410 tis. 
ZŠ 8. května - projekt na sanaci zdiva 
a stavební úpravy na dílny a družinu

350 tis. 

ZŠ Sluneční - projekt a realizace 
modernizace WC

200 tis. 

Kultura
Manufaktura - projekt, autorský 
dozor a realizace statiky zdiva 
a rekonstrukce krovu

4,5 mil. 

Amfiteátr v sadech 1. máje - 
demolice a výstavba nového

2 mil. 

Dům kultury - projekt budoucí 
rekonstrukce

1 mil. 

Kino Oko - projekt na vestavbu 
malého sálu

700 tis. 

Energosloupek na nám. Míru 
(definitivní pro vánoční trhy)

200 tis.

Ostatní
Úřadovna Lautnerova - realizace zatep- 
lení a protiradonová opatření - 1. etapa

1,6 mil. 

Oprava hradeb 700 tis.
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       Hradby opraví 
firma z Huštěnovic

Firma HaServices z Huštěnovic bude 
v Šumperku opravovat část městských 
hradeb. Při výběru byla rozhodující 
cena, ale i  zkušenosti s  podobnými 
zakázkami. Firma opraví zhruba tři-
cetimetrový úsek hradeb v  Okružní 
ulici. Zakázka by měla být provedena 
v období od dubna do října letošního 
roku a město za práce zaplatí 722 tisí-
ce korun s DPH. -ger-

       V kině se bude 
projektovat malý sál

Město vybralo projektanta, který 
připraví dokumentaci pro výstavbu 
malého sálu v prostorách kina Oko. 
Ve veřejné soutěži zvítězil Pavel Ma-
línek z Olomouce. Projektant nabídl 
městu cenu 553 tisíce korun včetně 
DPH. Cena obsahuje zaměření stá-
vajícího stavu, vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
i pro realizaci stavby. -ger-

       O Taxík Maxík 
je velký zájem

Od 6. ledna brázdí ulice Taxík Maxík, 
služba, která je určena seniorům a li-
dem s hendikepem. Společnost Pon-
tis, jež tuto službu provozuje, hlásí, že 
o taxík je velký zájem. 
„Taxík je využíván od  prvního dne, 
v  průměru máme denně šest jízd. 
Zatím nemusíme nikoho odmítat 
z  kapacitních důvodů,“ uvedla pro-
jektová manažerka Pontisu Blanka 
Horáčková. Potvrdila, že lidé služby 
taxíku z  převážné většiny využívají 
pro cestu k lékaři. „Podle ohlasu se-
niorů jsou s touto službou velice spo-
kojeni a rádi se k nám vracejí. Zatím 
jsme se nesetkali s jedinou negativní 
reakcí,“ doplnila Horáčková.
Taxík Maxík je služba určená k pře-
pravě seniorů nad 65 let a  zdra-
votně znevýhodněných obyvatel 
Šumperka. Službu financuje město 
a  provozuje ji společnost Pontis. 
Služba stojí třicet korun na  osobu, 
doprovod je zdarma. Provozní doba 
taxíku je v  pracovních dnech od   
7 do 15 hodin, klienty vozí k  lékaři, 
k  poskytovatelům sociálních služeb 
i za kulturou. -ger-

Dům, v  němž se nachází dvanáct 
bytů, z  nichž většina má toaletu pří-
stupnou pouze ze společné chodby, 
převzalo město do  své správy před 
dvanácti lety a od té doby zde odděle-
ní správy majetku zrealizovalo opravy 
za téměř 1,4 milionu korun, ve vlast-
ních bytech pak za více než dva miliony. 
Z velké části přitom šlo o opravy, které 
si vynutilo nevhodné chování převáž-
ně sociálně slabých nájemníků. Přes-
tože objekt vypadá na  první pohled 
zachovale, jeho stavební konstrukce 
jsou narušené. Vzhledem k  tomu, že 
oprava by si vyžádala značné náklady, 
což potvrdilo i  posouzení technické-
ho stavu objektu, schválili zastupitelé 
v  červnu roku 2018 podání žádosti 
o povolení k odstranění stavby s  tím, 
že k demolici dojde po ukončení ná-
jemních smluv a odstěhování zbývají-
cích čtyř nájemníků. V současnosti je 
již dům prázdný, vyklizený a zajištěný 
proti případnému vniknutí. 

Rozhodnutí o  odstranění stavby 
nabylo právní moci loni v dubnu, ná-

Městská policie Šumperk hle-
dá vhodnou adeptku nebo adepta 
na  doplnění týmu strážníků. Práce 
u městské policie nabízí nejen stabilní,  
zajímavé a pro spoluobčany přínosné 
zaměstnání, ale mimo plat, který je 
na Šumpersko nadprůměrný, i nejrůz-
nější benefity. 

Mezi ně patří například zajímavá 
jednorázová odměna po úspěšném ab-
solvování nezbytného kurzu strážníka, 
pravidelné pololetní odměny nebo 
poukázky na  stravování. Strážníci 
dále mohou čerpat pět dní indispozič-
ního volna k  řádné pětadvacetidenní 
dovolené.

Jedná se o pracovní poměr na dobu 
určitou na  jeden rok s  možností ná-
sledného prodloužení na  dobu ne-
určitou. Uchazeči musejí mít dobrý 
fyzický a  psychický stav, maturitní 
zkoušku a  musejí být starší osmnácti 
let. Zájemci mohou své písemné při-
hlášky zasílat na  adresu Městské po-
licie Šumperk, Jesenická 31, 787  01 
Šumperk, k  rukám ředitele Jaroslava 
Janderky, a to nejpozději do 28. února. 
V březnu se uskuteční výběrové řízení 
a předpokládaný nástup je od 1. květ-
na nebo dle dohody.

Více informací k  podání přihlášky 
je zveřejněno na  www.sumperk.cz - 
správa města - volná pracovní místa.

 -ger

Dům v Banskobystrické ulici 44, na který již bylo vydáno povolení k odstra-
nění stavby, se nakonec bourat nebude. O jeho odkoupení projevili zájem pod-
nikatelé, kteří chtějí budovu zrekonstruovat a vytvořit v ní nové byty.

Dům v Banskobystrické ulici se zřejmě nezbourá

Městská policie 
zve do svých řad 

Dům v Banskobystrické ulici 44 je v současné době vyklizený a zajištěný proti vnik-
nutí cizích osob. Na město se letos obrátili zájemci o koupi, kteří by ho chtěli zre-
konstruovat.                                                                                                              Foto: -pk-

klady na plánovanou demolici odhadl 
posudek kolem tří milionů. O  objekt 
ale projevily letos zájem podnikatelské 
subjekty, jež ho chtějí zrekonstruovat 
a  vybudovat v  něm kolem devíti by-
tových jednotek, splňujících současné 
hygienické standardy. Na  svém letoš-
ním lednovém jednání proto zastupi-

telé zrušili zmíněné usnesení z června 
2018 a schválili přeřazení nemovitosti 
ze seznamu majetku určeného k  po-
nechání v  majetku města na  seznam 
majetku určeného k prodeji. Současně 
schválili kupní cenu v minimální výši 
1,8 milionu korun s případnou sazbou 
DPH. Pokud místní radnice obdrží 
více žádostí o koupi, bude ve výběro-
vém řízení vybrán ten, kdo nabídne 
nejvyšší kupní cenu a splní podmínky 
prodeje, které schválí rada města. -zk-
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Rozhovor

Když jste v  roce 2002 začala pra-
covat na  majetkoprávním odboru, 
jehož řízení jste o čtyři roky později 
převzala od  Oldřicha Kadlece, tušila 
jste, co všechno tato práce obnáší?

Věděla jsem, že to nebude jednodu-
ché, ale náplň práce majetkoprávního 
odboru byla natolik zajímavá, že jsem 
se do problematiky postupně dostávala 
stále hlouběji. Zajišťujeme totiž právní 
„servis“ pro činnosti ostatních odborů, 
protože prakticky vše se děje přes ma-
jetek města, který není malý, ale o nějž 
je třeba se neustále starat. Vzhledem 
k  tomu, že jsem četla a  čtu prakticky 
všechny materiály, mohu si jednotlivé 
věci propojovat. A  právě hledání vzá-
jemných vazeb je velmi zajímavé.

Ale také nepochybně i  poměrně 
složité.

To je sice pravda, ale mě složité věci 
vždycky vyprovokovaly k  tomu, aby 
se dotáhly do  konce. Nikdy jsem se 
nevzdala a  snažila se dosáhnout cíle. 
Příkladem může být desetihektarová  
lokalita mezi domovem důchodců 
a  ulicemi Bratrušovskou a  U  sanato-
ria, kde vznikne nová obytná čtvrť. Jen 
převod tamních pozemků trval dva-
náct let. Náročný byl i  výkup pozem-
ků v souvislosti se stavbou cyklostezky 
do  Bratrušova nebo třeba vymístění 
kamionů z parkoviště u hřbitova.

Mnozí si majetkoprávní odbor spo-
jí hlavně s prodejem majetku a s pro-
nájmy. Záběr činnosti je ale mnohem 
širší, nemám pravdu?

Samozřejmě, vyplývá to ostatně z ná-
plně práce jednotlivých oddělení. Ve-
dle oddělení právního, jež zpracovává 
nejrůznější právní stanoviska, uzavírá 
smlouvy a zastupuje město v soudních 
jednáních, to je oddělení správy do-
movního majetku, které má na starosti 
městské byty, nebytové prostory a další 
budovy v majetku města. A samozřej-
mě oddělení majetkové a  organizační, 
jehož agenda je poměrně obsáhlá, po-
čínaje převody přes prodeje, přípravu 
výstavby a investic, uzavírání a eviden-
ci smluv až po  poradenskou činnost. 
Ten výčet by byl velmi dlouhý. 

Určitě to ale není pouze o tom maje-

tek prodávat a kupovat, podstatné je se 
o ten stávající starat. V tomto směru by 
nám měla ulehčit práci digitální tech-
nická mapa Šumperka, na které se řadu 
let pracuje a dosud ještě není dokonče-
na. Obsahovat bude podrobný zákres 
skutečného stavu přírodních a technic-
kých objektů a zařízení na území měs-
ta, včetně sítí technické infrastruktury.

Součástí majetkoprávního odbo-
ru je od  poloviny roku 2018 oddělení 
komunálních služeb, které převzalo 
od  Podniků města Šumperka správu 
a  údržbu veřejné zeleně, komunikací, 
včetně mostů a lávek, veřejného osvět-
lení, světelných křižovatek, vodních 
toků a  protipovodňových zařízení, 
pohřebišť a  městského informačního 
systému. Zmíněné služby pro nás za-
jišťují externí dodavatelé na  základě 
dlouhodobých smluv vzešlých ze sou-
těží. Jen připomenu, že zeleň ve městě, 
včetně čištění a  údržby dětských hřišť 
a  pískovišť, má na  starosti ostravská 
společnost Vykrut zahradní služby 
a.s., správu a  úklid komunikací firma 
SUEZ Technický servis s.r.o. a  veřej-
né osvětlení společnost Elektroslužby 
Šumperk s.r.o. Údržbu veřejné zeleně, 
komunikací a dalších prvků na hřbito-
vech, včetně vývozu odpadkových košů 
a  velkoobjemových kontejnerů, pak 
pro nás zajišťuje místní firma Údržba 
zeleně a parků, s.r.o. 

V době vzniku nového oddělení jste 
v jednom z rozhovorů, který ve zpra-
vodaji vyšel, řekla, že zejména v běž-
né údržbě majetku ne vše fungovalo 
ideálně a  že se budete snažit zlepšo-
vat poskytované služby. Jak dnes ten 
uplynulý rok a půl z pohledu odděle-
ní komunálních služeb hodnotíte?

Domnívám se, že se nám daří služ-
by postupně zlepšovat. Musím říci, že 
spolupráce s  dodavatelskými firmami 
je velmi dobrá. Například firma odpo-
vědná za  údržbu zeleně je schopná se 
svou technikou a  pracovníky zajistit 
služby podle našich představ. V  této 
souvislosti bych ráda připomněla loň-
skou výsadbu květin na kruhových ob-
jezdech, u obchodní akademie, u soudu 
a v sadech 1. máje. Letos budou záhony 
ještě pestřejší, protože zasazené dvou-

Hana Répalová stojí v čele majetkoprávního odboru šestnáct let. Po dvouletém „pře-
sluhování“ odchází koncem února do důchodu.                                               Foto: -zk-

Majetkoprávní odbor šumperské radnice vyřizuje rozsáhlou agendu spoje-
nou s dispozičními právy k majetku města, spravuje domovní majetek a při-
pravuje převážnou část podkladů pro jednání rady a  zastupitelstva v  oblasti 
rozhodování o majetkoprávních záležitostech. Před půldruhým rokem navíc 
převzal od Podniků města Šumperka správu komunálních služeb. „Řešení ma-
jetkových věcí představuje náročnou a zdlouhavou činnost, o níž málokdo ví, 
výsledky práce oddělení komunálních služeb jsou ale na první pohled viditel-
né,“ říká Hana Répalová, vedoucí majetkoprávního odboru. V jeho čele stojí 
šestnáct let a nyní po dvouletém „přesluhování“ odchází do důchodu, koncem 
února tak předá svoji funkci stávajícímu vedoucímu právního oddělení Mila-
nu Šubrtovi, který uspěl ve výběrovém řízení.

Složité věci mě vždy vyprovokovaly k tomu, aby se dotáhly 
do konce, říká vedoucí majetkoprávního odboru Hana Répalová

letky poprvé vykvetou. Firma rovněž 
zajistila sadové úpravy u kaple sv. Anny 
v Horní Temenici. 

Velký kus práce se udělal na  obou 
hřbitovech. Na  tom hlavním byly loni 
na jaře otevřeny zrekonstruované bez-
bariérové toalety s  novým sanitárním 
zařízením a  temperovanou podlahou, 
jež se pravidelně uklízejí, byl zde roz-
místěn nový mobiliář, včetně pítek 
a konví na zalévání. Hlavní pěší trasy, 
které nekryje dlažba, se vysypaly drob-
ným štěrkem, zeď u hlavního vstupu je 
opravená a natřená a po etapách se čis-
tí a vyspravují zdi lemující pohřebiště. 
Úpravou prošla také zeleň, kdy vykáce-
né túje na jaře nahradí výsadba z níz-
kých keřů. Letos je pak v plánu zřízení 
nové vsypové loučky v horní části hřbi-
tova, to vše v režii firmy Údržba zeleně 
a parků, s.r.o.

Na  temenickém hřbitově prošly re-
konstrukcí hrobka stavitele Schwestky 
a centrální monumentální mramorový 
kříž. Hřbitov se vyčistil, včetně plochy 
pro parkování aut, a  rozmístily se tu 
nové lavičky. A dokončili jsme rovněž 
pasportizaci hrobových a  urnových 
míst, takže pokud někdo bude chtít 
najít konkrétní hrob, jsme schopni ho 
podle jména dohledat, což v minulosti 
nebylo možné. 

V  loňském roce se oddělení zamě-
řilo také na autobusové zastávky, které 
jsme nechali vyčistit a ty skleněné po-
lepit panoramatickou fotografií Šum-
perka. Letos se zaměříme na  zastávky 
polykarbonátové, včetně těch v  Te-
menici. Pokračujeme rovněž ve  zpev-
ňování břehů potoka Temence podle 
projektu a v opravě hradeb, jejichž část 
nad Okružní ulicí se letos vyspraví. 
Za zmínku možná stojí i evidence mos-
tů. Na základě zpracovaných mostních 

listů v současné době zjišťujeme, které 
jsou v  nejhorším technickém stavu, 
abychom je mohli postupně spravovat. 
To už ale je úkol pro mého nástupce.

Co mu při předání funkce popře-
jete?

Především hodně síly, odvahy a po-
kory, která je velmi důležitá. A  aby 
v případě, že bude přesvědčený, že jde 
o dobrou věc, si za ní stál bez ohledu 
na  to, že názory budou jiné. Milan 
Šubrt je ale člověk, jenž lidsky i  svý-
mi zkušenostmi nebude mít problém 
odbor řídit. Navíc ho tvoří opravdu 
kvalitní, pracovití a  slušní lidé, kteří 
si umějí nejen pomáhat, ale i se spolu 
navzájem bavit. To dnes není úplně 
samozřejmé a  za  to bych všem svým 
podřízeným chtěla poděkovat.

Není vám tedy líto, že odcházíte?
Před dvěma lety se mi ještě do  dů-

chodu jít nechtělo, už vzhledem k  vý-
bornému kolektivu a k dobré spolupráci 
s vedením města. Navíc moje práce byla 
zajímavá i tím, že jsem byla v kontaktu 
s veřejností, byť je jednání s  lidmi ně-
kdy opravdu těžké, což ale na  druhou 
stranu člověka nutí na sobě pracovat.

Nyní se mi však zdá, že čas dozrál. 
Pokud bude třeba, ráda zůstanu s od-
borem v  kontaktu, abych například  
pomohla dotáhnout do  konce připra-
vovanou průmyslovou zónu. Chci ale 
to tempo zpomalit, protože život není 
jen o  práci. Chci se víc věnovat rodi-
ně, číst více knížky, láká mě studium 
psychologie na univerzitě třetího věku, 
navíc jsem si koupila klavír… 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně ra-
dosti z klavíru, studia a celého života,

 Z. Kvapilová
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Jeho srdce utichlo v noci na sobotu 18. ledna ve věku 
sedmdesáti let. S  Adolfem Jílkem se rodina a  přátelé 
rozloučili v neděli 27. ledna.   

Adolf Jílek se narodil 19. března 1949 v  Šumperku. 
Po  maturitě na  Střední průmyslové škole v  Šumperku 
vystudoval v letech 1969 až 1974 Strojní fakultu Vyso-
kého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké 
školy nastoupil do Olšanských papíren, kde byl zaměst-
nán do roku 1978, poté odešel pracovat jako konstruktér 
nástrojů do společnosti Pramet Šumperk. S manželkou 
Marií měl čtyři syny, Pavla, Ondřeje, Adolfa a Josefa. 

V  roce 1990 vstoupil do  KDU-ČSL a  o  rok později 
se stal starostou Dolních Studének, kde s rodinou byd-
lel. Post starosty musel opustit po dvou letech, protože 
byl jmenován přednostou Okresního úřadu v Šumper-
ku. Tuto funkci zastával do  roku 2000, tedy do  svého 
zvolení do Senátu ČR. Zde působil dvě volební období 
do roku 2012. V roce 2009 vystoupil z KDU-ČSL a zby-
tek svého mandátu dosloužil jako člen TOP 09. Poté 
působil nejen v obecním, ale i v krajském zastupitelstvu.

„Áda v  mé mysli zůstane vždy zapsán jako politik, 
který byl rovný a upřímný, který nezištně pomáhal jako 
mecenáš. Nikdy mne nezklamal a za jeho názory bych 

dala ruku do ohně, vážila jsem si jej i  za  to, že ze své 
linie nikdy neuhnul,“ uvedla šumperská místostarostka 
Marta Novotná (TOP 09).

Vedení města Šumperka vyjádřilo účast rodině nejen 
svou přítomností na pohřbu, ale vzdalo poctu zesnulé-
mu politikovi i minutou ticha na zasedání zastupitelstva 
30. ledna. -ger-

Lidé mohou v rámci kurzu, a to již při jedné účasti, 
získat nebo si připomenout informace důležité pro 
chování při událostech, jež se stávají na  pracoviš-
ti, doma či při relaxaci. Kurz sestává z  přednášek, 
praktických ukázek a nácviku. Příchozí si tak mohou 
procvičit první pomoc u dopravní nehody, vyšetření 
zraněného, včetně jeho otočení, ošetření zraněného 
v bezvědomí nebo při kolapsu, první pomoc u epilep-
tického záchvatu, kardiopulmonální resuscitaci u do-
spělých i u dětí a první pomoc u zraněného v  šoku 
či u zraněného se zlomeninami. Chybět nebudou ani 
obvazová technika či nácvik zástavy různých druhů 
krvácení. „Nabízíme méně teorie a více praktického 
nácviku. K  informacím navíc každý obdrží tištěný 
materiál s  postupy první pomoci, uvedla Miroslava 
Šopíková ze střední zdravotnické školy.

Kurz probíhá v budově Střední zdravotnické školy 
v Kladské ulici. První lekce je naplánována na čtvrtek 
13. února, další dvě dvouhodinovky pak na 20. února 
a 27. února vždy od 16 hodin.  -zk-

Téma Včelařský rok nabídne zájemcům seznáme-
ní se základními činnostmi nezbytnými pro založení 
včelstva. Jednotlivé přednášky, doplněné praktickými 
videoukázkami, se zaměří na samotný med, jaro, cho-
roby včel, podletí, přípravu na zimu, odběr měli, chov 
a výměnu matek či těžbu vosku.

Kurz Leonardo da Vinci, sestávající ze šesti video-
přednášek, je věnován jedné z nejvýznamnějších po-
stav období renezance - Leonardu da Vincimu, malí-
ři, sochaři, architektovi a vynálezci. 

Jednotlivé přednášky kurzu Evropské kulturní 

hodnoty se pak zaměřují na evropské kultury a jejich 
kořeny. Řeč bude o  fungování společnosti, psaných 
i nepsaných pravidlech, zákonech, kultuře a člověku 
a jeho postavení. 

Přednášky probíhají jednou za  dva týdny vždy 
ve čtvrtek v dopoledních i odpoledních hodinách. Zá-
jemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři Akademie 
Jana Amose Komenského, nám Míru 4, první poscho-
dí, nebo elektronicky vyplněním přihlášky na  www.
ajak-sumperk.cz. Na této adrese, případně na  telefonu 
603 293 688, lze získat i bližší informace o studiu.  -red-

„Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli,“ tento citát oznámil odchod Adolfa Jílka, bývalého senátora, 
přednosty Okresního úřadu v Šumperku, starosty Dolních Studének a zastupitele Olomouckého kraje, čle-
na TOP 09, ale především člověka, který byl znám svými pevnými postoji.

Kurz zdravotnické první pomoci, který se již několik let setkává s velkým ohlasem šumperské veřej- 
nosti, letos pokračuje. Jeho garantem je Střední zdravotnická škola. Tři plánované bezplatné lekce startují 
ve čtvrtek 13. února

Již deset let působí v Šumperku Univerzita třetího věku, jejíž studium probíhá v Akademii Jana Amose 
Komenského na  náměstí Míru 4. V  rámci nadcházejícího jarního semestru mohou zájemci navštěvovat 
přednášky vztahující se ke třem tématům - Včelařský rok, Leonardo da Vinci a Evropské kulturní hodnoty. 
Výuka bude zahájena ve čtvrtek 6. února.

Odešel senátor Adolf Jílek

Lidé mohou absolvovat kurz první pomoci

Univerzita třetího věku zahajuje výuku 6. února

Bývalý senátor Adolf Jílek zemřel v  noci na  sobotu  
18. ledna ve věku sedmdesáti let.  Foto: archiv

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci je určen 
všem věkovým kategoriím.  Foto: -pk-

  
  

  
  

       Změna provozní 
doby informačního 
centra 

Z  provozních důvodů je během února Informač-
ní centrum Šumperk, sídlící v  budově divadla 
na Hlavní třídě, otevřeno od pondělí do pátku od  
8 do  17 hodin, v  sobotu pak od  9 do  14 hodin. 
V neděli je informační centrum uzavřeno.  -red-

      Knihovna zve 
na další seminář 
moderních dějin

Další seminář moderních dějin, jímž provází To-
máš Hlavsa vyučující dějepis na místním gymná-
ziu, se uskuteční ve středu 19. února od 18 hodin 
ve  velkém sále knihovny. Jeho tématem budou 
Stalinismus a  Gulag. Přednášející rozebere stali-
nismus jako systém vlády, který se v  někdejším 
Sovětském svazu uplatňoval desítky let. Všimne si 
jeho rozmanitých projevů v politice, hospodářství, 
propagandě a  dalších oblastech života. A  přiblíží 
různé formy represí uplatňovaných vůči vlastnímu 
obyvatelstvu i systém pracovních táborů s mrazivě 
magickým označením Gulag.  -kv-

       V Jeseníkách se opět 
jede JeLyMan

Jesenický lyžařský maraton - JeLyMan se letos usku-
teční v sobotu 22. a v neděli 23. února. Trasy dlouhé 
10, 20 a 40 kilometrů vedou z Velkého Vrbna a zpět 
v okolí horské chaty Paprsek u Starého Města. Chy-
bět nebudou dětské závody, které program v sobotu 
22. února v 10 hodin zahájí. Více informací lze zís-
kat na www.ski-tour.cz/jelyman/r6. -red-

      Výstava Poezie písmen
je prodloužena

Výstava nazvaná Poezie písmen, jež byla v miniga-
lerii informačního centra na Hlavní třídě otevřena 
začátkem loňského prosince, seznamuje s nejnověj-
ší tvorbou šumperské výtvarnice Míly Prokůpko-
vé. Tématem výstavy je písmo, které je pro autorku 
celoživotní inspirací a  láskou. Pro velký zájem ve-
řejnosti je výstava prodloužena do 21. února.  -red-

Tématem výstavy je písmo.  Foto: archiv IC
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Zpravodajství/Personální inzerce

Třem novým vozům, které získala 
šumperská Charita, požehnal šumper-
ský kaplan Jiří Luňák. Žehnání přihlí-
žely nejen dámy, jež usednou za volant 
zmíněných aut, ale i jejich kolegyně, ře-
ditelka Charity Jana Bieliková a staros-

ta města Tomáš Spurný. Vozy vyjedou 
pomáhat lidem na Hanušovicko. Podle 
kaplana Jiřího Luňáka bude nyní bdít 
nad řidičkami svatý Kryštof, který je 
patronem poutníků, řidičů, cestujících 
a horských cest.  -ger-

Malí fotbalisté FK Šumperk se v nedě-
li 26. ledna zúčastnili halového turnaje 
Polonia Cup U10 v partnerském městě 
Nysa v Polsku. Hráči pod vedením tre-
nérů Jaroslava Horáka a Jana Chromého 
se prosadili v  konkurenci dalších čtyř 
polských týmů, včetně domácí KS Po-
lonia Nysa, a  skončili na  stříbrné příč-
ce s bilancí čtyř výher, tří remíz a jedné 

prohry. Šumperští trenéři si chválili přá-
telskou atmosféru, vyrovnanost turnaje 
a moderní prostředí Haly Nysa. Zároveň 
se těší, až přivítají své polské protějšky 
na  turnajích v  Šumperku. Poděkování 
patří Společnosti přátel partnerských 
měst Nysy a  zvláště pak Regině Stajak 
za  pozvání do  Nysy a  zorganizování 
účasti na turnaji. -bv-

„V  současné době bohužel nedoká-
žeme říct, kolika stromů se bude tento 
zásah týkat. Letos jich však bude oprav-
du hodně,“ uvedla Jana Andrísková, re-
ferentka oddělení komunálních služeb 
šumperské radnice. Vzápětí dodala, že 
město v této souvislosti žádá vlastníky 
stromů, aby sledovali jejich zdravotní 
stav. „Pokud mají již napadené stro-
my na  svých pozemcích, jsou povinni 
je dle zákona co nejrychleji odstranit. 
Pokud si nevědí rady, mohou se obrátit 
na  pracovníky městského úřadu,“ do-
plnila Andrísková. 

Uvedla, že současně jsou ve  spolu-
práci s  kvalifikovanými arboristický-
mi firmami vybírány dřeviny vhodné 
pro městské prostředí v  podmínkách 
změny klimatu. „Apelujeme zároveň 
na občany, aby zeleň ve městě chránili, 
neničili ji a neusilovali o její odstranění 
z banálních důvodů, jako jsou například 
stín, opadávání listí či jehličí. Situace  
v oblasti městské zeleně je opravdu váž-
ná,“ zdůraznila referentka oddělení ko-
munálních služeb.

V  současné době probíhá inventa-
rizace stromů na území Šumperka. Ta 
odstartovala v  roce 2017. Nyní je již 
zaregistrováno 7 239 stromů ze zhruba 
jedenácti tisíc kusů. Zároveň od  roku 
2018 probíhá ve zvýšené intenzitě ošet-
ření stávajících stromů, odborná firma 
provádí výchovné, zdravotní i bezpeč-
nostní řezy. 

„V  korunách stromů také dochází 
stále častěji k bezpečnostním vazbám. 
Zatímco v  roce 2017 byl proveden 
jeden zákrok, loni jich již bylo sedm-
advacet. Šedesát devět stromů bude 
muset být z  důvodu špatného zdra-
votního stavu, zhoršené stability nebo 
zbytkové vitality pokáceno. Tyto dře-
viny budou nahrazeny, ať již jako ná-
hradní výsadby za  pokácené stromy, 
tak i  v  rámci ozeleňování intravilánu 
města,“ vysvětlila Jana Andrísková. 
Podotkla však, že do  této statistiky 
nejsou započítány stromy, jež se na-
cházejí v  areálech škol, školek, firem 
či v zahradách soukromých vlastníků.

 -ger-

Městští policisté zastavili v  neděli  
19. ledna před šestou hodinou ranní 
podezřelý vůz. Při kontrole řidiče zjistili 
dechovou zkouškou, že muž se před jíz-
dou značně posilnil alkoholem. „Kvůli 
vysokým hodnotám, jež řidič nadýchal, 
byl delikt posouzen jako podezření 
z  trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, což strážníky oprav-
ňovalo k zadržení muže a jeho předání 
Policii České republiky,“ popsal případ 
ředitel Městské policie v Šumperku Ja-
roslav Janderka. 

O  den později v  podvečer strážníci 
zadrželi tři mladíky, kteří poškodi-
li kopáním polykarbonátové výplně 
autobusové zastávky v  Šumavské uli-
ci. I  v  tomto případě strážníci předali 
pachatele kolegům z Policie České re-
publiky. Další vandal, jehož strážníci 
zadrželi v  neděli 26. ledna v  nočních 
hodinách, byl naopak převezen na zá-
chytku. „Strážníci na  mladíka narazili 

během hlídkové činnosti v  Jeremen-
kově ulici. Byl v  podnapilém stavu 
a opakovaně kopal do skleněné výplně  
prodejny Sázava. Strážníci museli po-
užít donucovací prostředky a  po  pro-
vedení nezbytných úkonů mladíka 
převezli do  protialkoholní záchytné 
stanice,“ přiblížil delikt Janderka. 

Další úspěšný zákrok si strážníci 
na své konto připsali ve středu 29. led-
na, kdy ve  večerních hodinách přijal 
dozorčí městské policie oznámení, že 
neznámá osoba posprejovala objekt 
prodejny Albert ve  Štefánikově ulici. 
„Strážníci se okamžitě vydali prohle-
dávat okolí areálu. V  blízkosti centra 
zadrželi podezřelého mladíka, který 
odpovídal popisu, navíc u  něj nalezli 
předměty používané k  posprejování. 
Z  důvodu podezření ze spáchání pře-
činu poškození cizí věci byl mladík 
předán Policii České republiky,“ infor-
moval ředitel městské policie.  -ger-

Kůrovec v současné době nedecimuje jen lesní porosty, ale i jednotlivé stromy 
ve městech. Nejinak je tomu v Šumperku, ve kterém již muselo být zahájeno 
kácení především smrků a borovic.

Opilého řidiče i  vandaly zadrželi v  lednu šumperští strážníci. Největším 
„úlovkem“ však byl sprejer, který se „prezentoval“ na zdi prodejny Albert.

Nad řidičkami bude bdít sv. Kryštof

Malí fotbalisté byli v Nyse úspěšní

Kůrovec útočí i na městskou zeleň

Strážníci zadrželi sprejera, vandaly i opilého řidiče

Šumperský kaplan Jiří Luňák požehnal novým vozům šumperské Charity. 
 Foto: S. Singerová

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 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 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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 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  RD, 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 službách a správě, v platném znění. Nástup 
od 1. 3. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  18. 2. 2020. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Informační servis/Personální inzerce

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 
Taxík Maxík, zvýhodněné taxi pro seniory 774 424 239
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 800 850 860, poruchy lze  
zadávat také na www.bezstavy.cz

Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722
Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444

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: 
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 po-
dobně, 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 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
Poradní dny Po a St 8.30 - 9 hod., 13 - 16.30 hod., M. Janků,  
tel. č. 604 931 390, e-mail: szdp.sumperk@centrum.cz, www.snncr.cz, 
Gen. Svobody 68 (budova Pontis, přízemí).
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. 

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 (dle § 13a, 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 * 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 a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení 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. Dále je možnost 
čerpání zaměstnaneckých benefitů. Nástup od 15. 3. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  
28. 2. 2020.  Informace k  pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31,  
tel. 583 388 332.

V pátek 17. ledna proběhl ve velkém sále knihovny T. G. Masaryka maškarní karne-
val. Uspořádaly ho Centrum sociálních služeb Pomněnka, Vincentinum - poskyto-
vatel sociálních služeb Šternberk a Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk pod 
záštitou starosty města Tomáše Spurného.
Velký sál knihovny se zaplnil maskovanými lidmi převážně s mentálním postiže-
ním. O hudební stránku se postarala kapela Holátka a program obohatilo vystoupe-
ní malých mažoretek z Postřelmova. Nechyběly ani promenáda v maskách, ocenění 
pěti nejlepších masek či bohatá tombola. Text a foto: K. Šeligová
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BENCOPO s.r.o., Rudé armády 340, Velké Losiny 
hledá vhodného kandidáty na pozice

HLAVNÍ ÚČETNÍ ÚČETNÍ 
VŠEOBECNÁSŠ/VŠ ekonomického směru, zkušenost na pozici samostat-

né/ho účetní/ho, komplexní znalost podvojného účetnictví 
a daňové problematiky, znalost ekonomického systému PO-
HODA výhodou, dobrá znalost prostředí MS Office, MS Excel, 
organizační schopnosti, pečlivost a samostatnost
Kompletní vedení účetnictví vč. mezd (zaúčtování faktur při-
jatých, vystavování a zaúčtování faktur vydaných, účtování 
pokladních dokladů a bankovních výpisů), vyhotovování 
přiznání DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, 
silniční daně, zpracování cestovních příkazů, sestavení roz-
vahy a výsledovky, daňového přiznání včetně Přílohy k roční 
závěrce, komunikace s úřady.
Pracovní poměr: plný úvazek    I    Mzda: dohodou

SŠ/VŠ ekonomického směru, znalost 
ekonomického systému POHODA 
výhodou
Náplň práce: zpracování účetních 
dokladů ve smyslu zákona 563/1991 
Sb. o účetnictví, zpracování podkladů 
k dani z příjmů
Pracovní poměr: plný úvazek
Mzda: dohodou

Kontakt: bencopo@bencopo.cz, Mgr. Potěšil Tomáš 777 852 355, Ing. Hojgrová Alexandra 774 598 500



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

INTERNET@SPK.CZHL. TŘÍDA, ŠUMPERK 583 221 200

zpravodaj_022020_color_1.indd   1 30.01.20   17:04
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*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI S POČÍTAČEM 
A NA BLÍZKO NYNÍ V AKCI 1+1 ZDARMA

21. 3. 2020
 ŠUMPERK
Dům kultury

Předprodej:
Dk Šumperk a ticketstream

Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Telefon:

www.podlahy-bares.cz

    LITÉ PODLAHY
ANHYDRITY * BETONY

KONTAKT:

Bojíš se přijímaček?

VyzKOuše j si je 
u Nás NANečisTO!

- z českého jazyka ve 14 hod.
- z matematiky v 15.30 hod.

Reálné podmínky, zpětná vazba na místě

DeN OTeVřeNých DVeří 
14. 2. 2020 od 13 do 17 hod.

Představíme Vám jednotlivé obory a ukážeme školu.
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Bezpečný
v každém nebezpečí

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

Multivan 6.1

Nový Multivan 6.1 vás nikdy nenechá ve štychu. Je vždy v pozoru a během jízdy pro vás hlídá odstup od ostatních vozidel, drží 
se v jízdním pruhu a jeho pozornosti neuniknou ani dopravní značky. Nevadí mu ani převzít za vás volant – a tak si můžete užít 
snadné parkování třeba s rukama za hlavou. Buďte vždy v bezpečí a jezděte s tím, na koho je spoleh. 

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2

modelu Multivan: 6,2–8,8 l / 100 km, 164–204 g/km.

• 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

*Akce JUNIOR a SENIOR platí pro klienty vě věku do 25 let a nad 65 let v kalendářním roce 2020. 

ZDARMA
SLAVÍME PRACÍ

-  Registrace vozidel
-  Dovoz vozidla ze zahraničí
-  Zánik vozidla
-  Vyřazení vozidla
-  Zápis tažného zařízení
-  Zápis LPG
-  Veškeré změny: jméno, adresa,
                               barva ... atd. 

ZDARMA
Veškeré naše služby 
na registru vozidel

#dekujeme

JUNIOR do 25 let

nad 65 letSENIOR


