Na fotografii zleva (pořadí na kandidátce): MUDr. Miloslav Borek (5), Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková (2),
MUDr. Jiří Berka (1), Ing. Petr Blažek (3), Ing. Jiří Vozda (4)

Vážení čtenáři, moc jsme se těšili na okamžik, kdy
se na vás budeme moci obrátit s texty, které by se nám
v Šumperském Zpravodaji vydat nikdy nepodařilo. Ten
čas nastal.
Na počátku volebního období, v roce 2014, jsme měli
velké ambice na psaní článků do městského periodika,
prostřednictvím kterého jsme plánovali informovat občany o radostech a starostech našeho města z pohledu
opozičních zastupitelů. Jak krátké bylo naše těšení na otevřenou diskuzi s radniční koalicí i s veřejností. Sotva jsme
se v zastupitelstvu rozkoukali, požádali jsme tiskové oddělení radnice o zveřejnění několika prvních článků.
Brzy se nám dostalo odezvy od redakční rady Šumperského Zpravodaje, kterou bylo dne 21. dubna 2015
rozhodnuto, že každý zastupitel bude mít k dispozici
pouze 1/27 strany číslo 6 černobílé k publikování svých
názorů. A bylo vymalováno. Snažili jsme se ještě chvíli
bránit, že si radnice města ohýbá Tiskový zákon k obrazu
svému. Bránili jsme se marně.
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Toto diskriminující nařízení platí v Šumperském
Zpravodaji dodnes.
Začali jsme tedy maximálně informovat občany prostřednictvím internetu. Založili jsme facebook PRO-REGION, rozesílali informativní e-maily, psali web, diskutovali s veřejností osobně.
Prosadili jsme přímé videopřenosy ze zastupitelstva
města a archivování videozáznamů na webových stránkách města Šumperka. Ani to se v počátku neobešlo bez
velkých peripetií a dlouhých diskuzí s vedením radnice,
proč to „v žádném případě nejde“.
Teprve až jsme natočili první zastupitelstvo na vlastní
kameru, zaregistrovali se u Úřadu pro ochranu osobních
údajů a následně zveřejnili první záznam na našem webu
„pro-region.cz“, pochopilo vedení našeho města, že to
vlastně jde a není to zase tak složité.
Nuže, milí čtenáři, doufáme, že se po říjnových volbách konečně dočkáme otevřené diskuze nejen v Šumperském Zpravodaji.
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PRO-REGION si vylosoval číslo 4
Ve středu 22. srpna 2018 proběhlo na šumperské radnici losování pořadí kandidátek. PRO-REGIONu bylo
vylosováno fantastické číslo 4. Podívali jsme se tedy, co
znamená čtyřka podle numerologie. „Číslo čtyři vyjadřuje řád osobní, běh světa i vesmíru, rovnováhu v životě, schopnost organizace, spravedlnost, stálost i stabilitu. Čtyřka je číslem vesmírného řádu, čtyři jsou světové
strany i čtyři roční období. Čtyřka má schopnost přinášet

do věcí strukturu a pevnost, řád. Je velice schopná a vytrvalá, oplývá pevnou vůlí a v životě obvykle dosahuje
velkých úspěchů a výsledků.“ V Šumperku dobře známý
astrolog Antonín Baudyš nám doplnil také svůj pohled
na vylosovaný čtyřlístek: „Čtyřka je o stabilitě a spolehlivosti. Bývá navenek nekomplikovaná, praktická, má
na zřeteli hmotné a citové bezpečí.“
Citovaný zdroj: spektrumzdravi.cz

Osobní zpověď zastupitelky
Vážení čtenáři, dovolte mi krátké zamyšlení nad mými pocity
z předchozích čtyř let,
které jsem strávila jako
členka
zastupitelstva
města Šumperka. V roce
2014 jsme kandidovali
s nově založeným uskupením aktivních občanů, které jsme pojmenovali PRO-REGION. Region jsme
do názvu zahrnuli kvůli problematice provozování vodovodů a kanalizací (dále VaK), která se týkala nejen našeho
města, ale dalších 27 obcí a měst našeho regionu. Jedním
z našich hlavních cílů bylo dosáhnout ukončení provozování VaK prostřednictvím zahraničních prostředníků.
Našim cílem bylo, aby si VaK provozovali obce a města
regionu sami, bez dalších mezičlánků, které odčerpávají
zisk mimo náš region. Nad tímto tématem jsme v předchozích 4 letech prožili mnoho hodin diskuzí nejen
v zastupitelstvu, ale i mimo něj. Diskutovali jsme s odborníky, se starosty okolních obcí, se zástupci VaK z jiných regionů, s veřejností, s občany. Především jsme ale
4 roky bojovali za naši myšlenku v zastupitelstvu města

Šumperka, kde jsme měli ty nejsilnější soupeře. Byli jimi
především starosta Brož, bývalý místostarosta Suchomel
a radní Havlíček. Oni celé 4 roky bojovali za pokračování
systému v provozování VaK, který funguje aktuálně. Tedy
provozování přes zahraničního prostředníka, společnost
ŠPVS a.s., která je vlastněna francouzským koncernem
SUEZ a kde je pan Havlíček obchodně-správním ředitelem. Bylo vždy velice náročné přesvědčit alespoň těsnou
většinu v zastupitelstvu, že úmysly těchto pánů nejsou tak
křišťálově čisté, jak se na první pohled může zdát. Něco se
podařilo a něco dosud ne.
Z posledního zastupitelstva jsem v září 2018 odcházela posílena. Ta čtyřletá zkušenost v komunální politice
mě naučila více, než by mě naučila jakákoliv vysoká škola.
Někdy mě ta praktická škola hodně bolela. Zažila jsem
v ní pocity bezmoci i ponížení. Ve finále jsem ale po tom
všem přeci jen odcházela s pocitem, že jsem ze sebe vydala pro naše občany maximum, co jsem mohla. Svědomí
mám čisté a mohu se na sebe kdykoliv podívat se vztyčenou hlavou do zrcadla. Snad jsem nezklamala ani ty, kteří
mi ve volbách 2014 dali svůj hlas.
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

Síla přesvědčení platí nejen v Šumperku
Existuje jedno „kouzelné číslo“ vyjadřující fakt, že
přesvědčení je schopno změnit okolní svět. Podmínka toho, aby přesvědčení mělo na náš život vliv, je, že
v něj musíme skutečně pevně věřit. Studie ukázaly, že
stačí velmi malé množství lidí, kteří jsou schopni, vlivem svého přesvědčení, ovlivnit mnohem větší počet
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lidí. Statistici spočítali, že to je druhá odmocnina z 1 %.
Když to přepočteme na počet obyvatel v Šumperku, tak
je to cca 15 až 16 lidí. Nebereme to jako dogma, poukazujeme pouze na skutečnost, že k zažehnutí nějaké velké
změny není potřeba celá masa lidí, ale podstatně menší
počet.
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Osobní zpověď zastupitele
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám tímto
předložit moji krátkou
úvahu o pocitech z komunální politiky, kterou
jsem mohl na vlastní
kůži v posledních necelých čtyřech letech prožít. Kdysi dávno, asi před
20-ti kily, jsem trochu „atletikoval“ a pár roků hrál hokej.
Ten mne naučil mimo jiné rány dávat i přijímat. Naučil
mě přetrpět bolest, únavu, krvácení, šití, naraženiny i bojovat s podplacenými rozhodčími, kteří nepískali „rovinu“. Naučil mne i nahrávat a povzbuzovat tým. O tom je
kolektivní sport. Když jsme byli v oslabení, naše bojovnost ještě více vzrostla. Vrhali jsme se soupeři do střel
a bili se jako lvi, abychom ochránili naši branku. Vždy
jsem pracoval v kolektivu, nejsem sólista. Měl jsem obrovské štěstí na spoluhráče a spolupracovníky. Jsem za to
rád, že i v PRO-REGIONu jsem takový tým našel. V hokeji, v životě, v boji o zdraví i v politice musíme bojovat
do poslední vteřiny. Nikdy není nic dopředu prohraného.
Dnes se nemusím již rvát na ledě o každý puk a potit
hektolitry potu. Používám hlavu, zkušenosti a informace.
Nejsem politicky svázán stranickými pravidly, nemusím po-

slouchat diktát žádného nadřízeného výboru nebo ústředí.
Jsem nezávislý, svobodný a toho si vážím. Vážím si toho, že
nemusím být roztřesen z KSČ či StB jako naši otcové.
Vážím si toho, že mohu s kýmkoliv jednat a diskutovat beze strachu, že mne za upřímné názory zavřou. Kdybych nebojoval za správnou věc do posledního dechu, jak
bych se mohl někdy podívat svým dětem nebo „tam u té
Brány“ mému svatému jmenovci do očí?
Co bych mu tak řekl, až se mne jednou bude ptát,
co jsem udělal ve svém životě pro to, aby se ostatní měli
lépe? Zda jsem nemyslel jenom na sebe, zda jsem udělal
vše, co jsem mohl, zda jsem nehrbil záda a nestal se plastelínou pro „pár špinavých zlaťáků, pro falešné pozlátko“.
Víte, často jsem poslouchával píseň od Spirituál kvintetu
„Za svou pravdou stát“, akorát už nemám „všechny trumfy mládí“, ale zase někdy vím, kdy „s králem ustoupit
a potom dávat mat“.
Sport mě také naučil výbornou věc. Naučil mne
po zápase sundat rukavice a podat si se soupeřem ruku.
Život jde dál a my jsme na světě jenom chvíli. Tu naši
chvíli bychom neměli promarnit lhostejným nicneděláním. Měli bychom se zbavit v podvědomí zakódovaného
názoru, že jedinec přeci nic nezmění. Vždy se vyplatí bojovat do poslední vteřiny, protože nikdy není nic dopředu
Ing. Petr Blažek
prohraného.			

Těžba v Ostravě, Sokolově
i Šumperku může brzy skončit
Co mají společného města Ostrava, Sokolov a Šumperk? Napadlo Vás uhlí? Ale proč Šumperk. Jediný hlubinný důl v Šumperku, na Podnicích města Šumperka,
byl nedávno uzavřen. Tak co by se u nás v Šumperku
mohlo ještě těžit? Jsou dvě suroviny, které ze země tryskají bez přičinění člověka. Jsou to ropa a voda. Vzhledem
k tomu, že ropou náš region obdařen nebyl, spojuje výše
uvedená tři města voda. Část vody, která přitéká do domácností v Šumperku pramení na svazích Hrubého Jeseníku a samovolně stéká do údolí. Vhodně umístěným
jímacím zařízením a potrubím není třeba vodu do našich
kohoutků ani nijak popohánět.
Vzhledem k situaci, která panuje na jiných částech planety, je to malý zázrak. Ale malé zázraky většinu z nás už
neudiví. Nedivíme se ani nad cenou, kterou ročně za samovolně pramenící vodu platíme. Při porovnání s ropou je voda za hubičku. Ovšem dle statistiky na serveru
Pravdaovode.cz odešlo v roce 2017 z České republiky
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do zahraničí 1,6 mld. korun z „prodeje vody“. Voda je dar
přírody, čím si tedy zahraniční investoři zasloužili svoje
zisky? Pro zahraniční těžaře musí být Šumperk a okolní region velký zázrak. Obyvatelé země s jednou z nejstarších univerzit v Evropě, země, která je pyšná na svou
soběstačnost od výroby potravin až po leteckou techniku, tak tito obyvatelé si nechají účtovat jakési „vododopravné“ od lidí, kteří možná ani neví, kde údolí Desné
leží. Městům Ostrava, Sokolov a Šumperk brzy skončí
smlouvy se zahraničními prostředníky na provozování
vodovodů a kanalizací. Stačí nepodepsat novou provozní
smlouvu a voda se vrátí do rukou obcí. Komunální volby
v roce 2018 mohou omezit vliv politiků, kteří se panicky
bojí takového stavu. Přijďte proto prosím k volbám a dejte hlas naší vodě.
Ing. Slavomír Bušina
Zdroj: http://pravdaovode.cz/novinky/zisky-z-vody-2017/
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Osobní zpověď zastupitele

Vážení čtenáři, voliči, občané a klienti mé společnosti, která má na starost správu bytových domů. Před čtyřmi lety, jsem byl vyzván našimi klienty, abych se ucházel
o místo v politické sféře. Zprvu jsem z toho nebyl příliš
nadšený, ale argumenty klientů mě nakonec přesvědčily.
Trápil je, stejně jako mě, například zákaz bytovým domům ze strany města, aby se mohli odpojit od drahého
centrálního zásobování teplem a zřídit si vlastní, ekologicky i ekonomicky méně náročnou kotelnu. Trápily je
také klientelistické vazby v městské správě, špatná bytová
politika, nedostatečný územní plán, netransparentní přístup k veřejným zakázkám, chybějící podpora podnikatelům a mnohé další problémy našeho města. Jejich výzvu

jsem nakonec přijal a rozhodl se vstoupit do hnutí ANO
2011, které mi tenkrát připadalo, že má velké předpoklady ke zlepšení situace nejen u nás v Šumperku, ale i jinde.
Zkušenost, kterou jsem následně získal, pro mě byla
mnohdy až zdrcující. Největších podrazů a útoků proti
mé snaze prosazovat předvolební program hnutí ANO
jsem se dočkal právě od těch, kteří se mnou ten předvolební program v roce 2014 sestavovali. V hnutí ANO
jsem se setkal s lidmi, kteří bezpáteřně něco jiného slibují a pak úplně protichůdně jednají s argumentem, že
„slibem nezarmoutí“. To ale nebylo moje životní krédo.
Dopadlo to tedy tak, že jsem z hnutí ANO 2011 raději vystoupil. Přidal se ke mně i kolega Jiří Vozda, který místní
organizaci v Šumperku kdysi zakládal s podobně naivními představami, jaké jsem měl já. S odstupem času hodnotím, že byla škoda investovat mnoho energie do vlastní
obhajoby uvnitř uvedeného hnutí, místo abychom vkládali veškerou energii do plnění předvolebních slibů, které
jsme voličům před čtyřmi lety dali.
Mnohá jednání šumperského zastupitelstva byla velice pestrá, mnohdy až peprná. Někteří opoziční zastupitelé v dobré víře a s velikou chutí a odhodláním, že chtějí
přinést pozitivní změny městu, předkládali prospěšné návrhy. Několikrát se jim stalo, že vedení města či koaliční
partneři tyto jejich návrhy prezentovali před veřejností
za své. Mnohdy opozice nenacházela pochopení ze strany
koalice a namísto přistoupení ke konstruktivnímu řešení
se jednalo o nepodstatných procesních formalitách. Pevně věřím, že se po volbách v zastupitelstvu sejdou lidé,
kteří budou mít společný zájem změnit město k lepšímu
a spojí své síly dohromady.
Tomáš Menšík

Jak můžete nejvíce pomoci
PRO-REGIONu ve volbách? Volte
Pokud nás budete chtít podpořit ve volbách, máte několik možností. Dvě z nich nám mohou pomoci maximálně. První variantou je zakřížkovat jednu politickou stranu, tu naši (4, Sdružení PRO-REGION a NEZÁVISLÍ),
a více neřešit. V tomto případě dáváte hlas všem našim
27 kandidátům. Tato varianta nám pomůže získat maximum mandátů v zastupitelstvu. Druhou variantou je zakřížkovat naši politickou stranu (4, Sdružení PRO-REGION a NEZÁVISLÍ) a na dalších kandidátkách zaškrtnout
pouze ty kandidáty, kterým skutečně věříte. Z ostatních
kandidátek už křížkujte maximálně 5 kandidátů. Tím
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nám ponecháte stále 22 hlasů, čímž nám stále významně
pomůžete uspět ve volbách. Nekřížkujte, prosím, podle
klíče, že jste někoho jednou potkali a dobře s ním „zapařili“. Křížkujte opravdu ty, kterým můžete důvěřovat
a víte, že budou dobrými správci veřejných financí. Tito
lidé po volbách usednou v radě města, v zastupitelstvu,
v orgánech městských společností a jinde. Tito lidé budou
spravovat naše společné peníze prostřednictvím městského rozpočtu a rozpočtů dalších institucí. Vaše volba si zaslouží opravdu důkladné zhodnocení. Děkujeme, pokud
právě Váš křížek, bude patřit nám!
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Projednání bodu VHZ na posledním
šumperském zastupitelstvu | 13. září 2018
K čemu jsou slova, volební programy, sliby a podobná
prohlášení, stačí jedno foto a všem je jasné, kdo to s občany, myslí dobře. Červený ani žlutí to nejsou. To jen pro
lepší pochopení. Na posledním šumperském zastupitelstvu (13. září 2018) jsme vyhráli poslední bitvu tohoto
volebního období vedenou šumperskou „hardopozicí“
(tak nás vedení města přezdívalo 4 roky) za provozování
vodovodů a kanalizací bez účasti zahraničních a jiných
prostředníků.
Podařilo se zrušit starostovi Šumperka oprávnění jít
19. září 2018 na valnou hromadu VHZ a hlasovat pro
pokračování provozování vodovodů a kanalizací prostřednictvím zahraničních nebo jiných prostředníků
i po roce 2020. V tom roce totiž stávajícímu provozovate-

li, společnosti ŠPVS (v majetku francouzského koncernu
SUEZ), skončí provozní smlouva. Celá naše poslední bitva proběhla během následujících dvou hlasování. První
bylo hlasování jednotlivých zastupitelů (malý obrázek)
k usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města ruší usnesení
ZM č. 1007/18 ze dne 22. 2. 2018“, které v krátkosti říkalo,
že ZM pověřilo starostu Brože hlasovat na valné hromadě
společnosti VHZ pro další postup při správě a provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020 dle
varianty „B1: Koncese“.
A následující usnesení (velký obrázek) předložené
Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou znělo: „Zastupitelstvo města pověřuje delegovaného zástupce města Šumperka, nehlasovat na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., pro další postup při
správě a provozování vodohospodářské infrastruktury
po roce 2020 dle žádné varianty, s ohledem na to, že zbývá 22 dní do komunálních voleb. Z toho důvodu by měla
o takto závažné věci rozhodnout nová politická reprezentace našeho města, vzešlá z říjnových voleb.“
Dál už je to, vážení voliči, jen ve vašich rukách.
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Rozhovor s Jiřím Berkou, lídrem kandidátky:

„Ne klientelistickým vazbám
ve veřejné správě“
Tuto bitvu o českou vodu nyní potřebujeme dotáhnout do zdárného konce. K tomu považujeme za nezbytné v první řadě vyměnit zástupce našeho města ve VHZ.
Dále bych se rád zaměřil na otázku poklesu šumperského obyvatelstva, která úzce souvisí s pracovními místy
ve městě, dostupností bydlení pro mladé lidi. Chci vyřešit
i problematiku opilců v parcích a množství parkovacích
míst ve městě.
Jaké je Tvoje vzdělání, profesní vývoj a čím se zabýváš nyní?
Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Tu jsem ukončil
v roce 2005. Následně jsem získal práci na radiodiagnostickém oddělení v šumperské nemocnici.
Z širokého a krásného oboru diagnostických zobrazovacích metod jsem později zvolil subspecializaci, zabývající se chorobami ženského (i mužského) prsu, radiologickými intervencemi na prsu a zejména screeningem
rakoviny prsu. Tento obor nyní tvoří hlavní část mé práce.

Jaké jsou Tvoje priority pro komunální volby 2018,
co se Ti v současnosti v Šumperku nelíbí a co bys rád
změnil?
Za největší problém považuji klientelistické vazby
v městské správě. PRO-REGIONu se již částečně v předchozích letech podařilo některé vazby zpřetrhat především
v městské společnosti Podniky města Šumperka, kde jsme
prosadili provedení hloubkového auditu a také podali trestní oznámení na bývalé vedení, které již bylo částečně odsouzeno. Je před námi ale ještě spoustu mravenčí práce jak
na šumperské radnici, tak například ve společnosti VHZ. Již
4 roky usilujeme s PRO-REGIONEM o provozování vodovodů a kanalizací přímo obcemi.
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Paradoxně, ačkoli se obor výrazně dotýká onkologické problematiky, tak je to práce převážně optimistická
a jsou vidět konkrétní výsledky.
Pokud máš volný čas, jak relaxuješ, jaké máš koníčky?
V dnešní hektické době, kdy většinu času lidem
konzumuje práce, a u mě to není jinak, se ve volném
čase snažím být maximálně s rodinou. Mám 5 dětí
a ty jsou schopny se o můj volný čas postarat naprosto
dokonale. Výborným relaxem pak jsou pro mě pravidelné zápasy v plážovém volejbale s přáteli. Dříve jsem
se věnoval volejbalu a atletice i soutěžně, ale bohužel
se sportu už nezvládám věnovat v tomto rozsahu. Jinou mojí zálibou je antická a středověká historie, jíž se
věnuji formou četby a kvartálně i hraním počítačových
her s touto tématikou.
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Tato doplňovačka předpokládá minimální znalosti nešvarů v našem městě,
kvůli kterým v roce 2014 vznikl PRO-REGION.

Známá městská firma, ve které se zašantročily miliony.
Dlouholetý předseda představenstva městské firmy, který "za
nic nemůže", protože"tomu nerozumí" a "měl na vše odborníky".
Pán, kterého starosta před rokem 2014 označoval za svého
"ministra financí", zejména při hledání finančních zdrojů
pro šumperský hokej.

Dlouholetý bývalý ředitel městské firmy, který byl starostou veřejně
opakovaně pochválen za svoji práci. Pak ho soud odsoudil za hrubá
pochybení při výkonu této činnosti.
Pán, který do Šumperka přivedl
pardubické a jiné stavební firmy
a nechá si říkat "prezident".
Firma, která ve svých analýzách mele pořád dokola, že koncese po
roce 2020 bude pro VHZ a starosty to nejlepší řešení.
Firma, která při veřejných zakázkách jistou dobu záhadně
porážela místní stavební firmy.
Jediný člověk, který zatím sedí za rozkradené miliony
v Podnicích města Šumperka a.s.
"Pasáž Zlatý ….." - místo schůzek "přátel dobrého vína",
kde se starosta s odsouzeným bývalým ředitelem PMŠ dodnes schází.

Jak si představuji správného senátora a starostu
Mám dva kamarády, kteří kandidují v říjnových volbách. Říkejme jim kamarádi Martin a Jirka, což jsou jejich křestní jména. Kamarád Martin kandiduje v senátorských volbách za obvod Rokycany. Martin už dříve byl
velmi aktivní. Účastnil se různých aktivit pro dobré věci.
S podporou rodiny se dokáže zasadit o změnu a podpořit
své názory činem. Před několika měsíci opustil své dobře placené zaměstnání a vrhl se do senátorské kampaně.
Oslovil své přátelé, aby ho finančně podpořili. Také mu
zasílám menší finanční částku až do ukončení kampaně.
Martin kolem sebe shromáždil skupinu dobrovolníků,
kteří mu s kampaní pomáhají. Rozhodl se objet všechny obce ve svém senátorském obvodu. Navštěvuje obecní
úřady, radnice, různé instituce a také úplně neznámé lidi,
od kterých se dozvídá spoustu zajímavých věcí a zejména
vyslechne jejich názory a potřeby. Martin se dělí nejen
se svými potenciálními voliči na svém Facebookovém
profilu o své zážitky, aktivity, názory, problémy. Jedná se
o dialog. Pevně doufám, že Martin bude zvolen a učiní
ještě mnoho dobrého nejen pro svůj volební obvod, ale
i pro celou naši zemi. V komunálních volbách se uchází znovu o post starosty v obvodu Praha 9 – Písnice můj
druhý kamarád Jirka. V minulém volebním období byl
také poslancem českého Parlamentu, ale aby se mohl plně
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věnovat svému obvodu s cca 10 tisíci obyvateli, již znovu
na podzim v parlamentních volbách nekandidoval. Jirka
je mladý aktivní muž, který také s podporou rodiny koná
mnoho dobrého pro své občany. Na svém Facebookovém
profilu komunikuje a informuje o aktuální situaci. Nedávno v Písnici vybudovali další zastávku městského autobusu. Autobus přivítali s muzikou a hojným občerstvením,
které potěšení občané sami přinesli na novou zastávku.
V Písnici jen za poslední rok opravili školu a obchodní
centrum, vybudovali obchvat, opravují ulice, opravili hasičskou zbrojnici. Jirka se postavil za obyvatele místního
sídliště, které mělo být prodáno dalšímu majiteli a hrozilo, že lidé přijdou o své byty. Jednal intenzivně na zastupitelstvu města Prahy, komunikoval s obyvateli sídliště
a radili se společně o dalším postupu. Fungují s občany
všichni společně jako komunita.
Oba mí kamarádi mě naplňují optimismem. Takto si
totiž představuji správné senátory a starosty. Takové, kteří
jsou v neustálém kontaktu se svými občany. Takové, kteří komunikují s lidmi přímo, na sociálních sítích i jinde,
a řídí se tím, co skutečně trápí jejich občany. Takoví, kteří
se snaží ostatním všemožně pomáhat a současně být vynikajícím morálním vzorem.
Ing. Lenka Hoffmannová
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Příběh hotelu Sport
tenkrát podepsal trestní oznámení i Petr Blažek, nynější
opoziční zastupitel za PRO-REGION.

Bylo tomu ještě před komunálními volbami v roce
2014, kdy se šuškandou po Šumperku začaly nést zvěsti, že v hotelu Sport dluží nájemník restaurace asi pět
milionů korun za nájemné a spotřebované energie. Věřitelem, tedy stranou poškozenou, byla společnost 100%
vlastněná městem. Tou poškozenou společností byly
Podniky města Šumperka a.s. (dále PMŠ).
Po zvolení nového zastupitelstva v říjnu 2014 jsme se
jako opozice začali ihned pídit po dalších informacích
k této pohledávce. Cesta za pravdivými informacemi byla
trnitá. Vše komplikoval fakt, že v orgánech PMŠ seděli
dlouhá léta lidé z vedení města, kteří neměli ani náhodou chuť, aby se v tom někdo „rýpal“. Tehdejší předseda
představenstva PMŠ Zdeněk Brož (ve funkci byl 16 let)
dokonce označil pohledávku za virtuální s tím, že k žádné škodě vlastně nedošlo.
K nějakým informacím jsme se po dlouhých snahách
přeci jen dopracovali a výsledkem bylo trestní oznámení,
které jsme podali v únoru 2015. „Trestní oznámení pro
škodu ve výši 6,3 mil. Kč plus úroky z prodlení (celkem
cca 14 mil. Kč) způsobené společnosti PMŠ společností
Jirdos neplacením faktur za energie v období od ledna 2005 do srpna 2014 jsme podali na Okresní státní
zastupitelství v Olomouci dne 16. února 2015. Chceme
hájit zájmy občanů.“ Takto uvedl zastupitel Tomáš Menšík tiskovou konferenci v únoru 2015.
Trestní oznámení tenkrát podávali opoziční zastupitelé Zdeňka Dvořáková Kocourková, Pavel Horák, Tomáš
Menšík, Stanislav Vařeka a Jaroslav Voráč. Jako občan
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V této kauze byl v roce 2017 odsouzen po zdlouhavém vyšetřování k podmínce na 2,5 roku bývalý ředitel
PMŠ za dlouhodobé neřešení dluhů s bývalým nájemcem hotelu Sport. Podle soudu se jednalo o trestný čin
porušení povinností při správě cizího majetku. K řízení
o náhradě škody ale tehdy soud odkázal nové orgány
PMŠ na civilní řízení, ve kterém by se PMŠ mohli domoci náhrady škody od odsouzeného. Znamená to tedy, že
bývalý ředitel dostal sice podmínku, nemusel ale městské firmě vracet způsobenou škodu. Opoziční zastupitelé
hned v roce 2015 také podali na zastupitelstvu Šumperka návrh na provedení forenzního (hloubkového) auditu
PMŠ. Návrh předkládal Pavel Horák, který byl zároveň
předsedou kontrolního výboru. Na jednání zastupitelstva
tehdy padaly protiargumenty, jak bude forenzní audit
strašně drahý. Za starého vedení PMŠ prostě nebyla vůle
se do auditu pustit. Dnes, již bývalý ředitel PMŠ tímto
oddalováním dostal soustu času na „uklízení“ nelichotivých dokumentů ve své kanceláři v městském podniku.
Naštěstí se podařilo v květnu 2015 téměř kompletně
vyměnit obsazení představenstva i dozorčí rady PMŠ.
Bývalý ředitel Luděk Šperlich musel skončit a jeho sekretářka Martina Vařáková také. S kompletně novým vedením PMŠ se nakonec podařilo těsnou většinou na zastupitelstvu Šumperka prohlasovat, že se hloubkový audit
v PMŠ skutečně musí provést. Pokud si myslíte, že tento
audit svým hlasem podpořil například bývalý dlouholetý
předseda představenstva PMŠ pan Zdeněk Brož, tak vás
můžeme ubezpečit, že nikoliv. Ten naopak do posledního
dechu hájil bývalého ředitele Šperlicha za obrovské nasazení a dobře odvedenou práci.
Po dokončení auditu pak v září 2015 nové vedení PMŠ
podalo další trestní oznámení na sekretářku bývalého ředitele, která byla současně jeho životní partnerkou. Vinilo
ji z manka na hotovosti v pokladně a za vystavování falešných faktur, celkově ve výši necelých 4 milionů korun.
Tato žena byla již za zpronevěru odsouzena k odnětí svobody a aktuálně je ve výkonu trestu. Nové vedení PMŠ
žaluje znovu také bývalého ředitele za spoluúčast na této
zpronevěře. Toto řízení stále probíhá.
Omluvy bývalých orgánů PMŠ jsme se bohužel dosud
nedomohli. Někteří při svých výpovědích u soudu uznali, že dozoru nad městskou společností se věnovali pouze
povrchně a důvěřovali bývalému řediteli.
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Tato doplňovačka předpokládá minimální znalosti Zákona o obcích a specifik našeho města.

Kdo je v obci volen vždy na 4 roky?
Kdo často předkládá materiály zastupitelstvu
a opozice se těchto příprav neúčastní?
Kdo z vedení Šumperka zavedl do ekonomického
slovníku nový český pojem "virtuální pohledávka"?

Která velká veřejná budova
v Šumperku má být brzy
rekonstruována.
Jakou budovu v majetku
PMŠ schválila rada města
"za 5 minut 12" (před
volbami) prodat?
Které máme nejvzdálenější partnerské město?
Muzeum čeho má
vzniknout
v Šumperku
v nejbližších letech?
Co nás čeká 5. a 6. října 2018?

Co by se šumperské radnici konečně hodilo?

Stromy
Každoročně se v Šumperku oceňují významní spoluobčané. Na jedny naše veledůležité sousedy se stále nedostalo. Jsou to velké, košaté, z výšky nás pozorující stromy. Pracují pro město zcela zadarmo celý den. Jsou zatím
jedinou efektivní městskou klimatizační jednotkou a čističkou vzduchu. Vážou na sebe polétavý prach a toxické látky, zvlhčují a ochlazují vzduch. A večer, když usínáme, tlumí hluk. Stromy jsou i vděčnými vypravěči. Jen se u nich
zastavte a nechte své smysly volně vnímat pravidelnost záhybů v kůře, rytmické střídání větví či mohutný vodopád
kořenů. A byť nemají ústa, tak možná uslyšíte shovívavou otázku: „Proč nás vyháníte. Proč chcete další parkoviště
pro své plechové sluhy? Proč nám narušíte kořeny kvůli rychlejšímu internetu? My tu budeme žít i bez Vás, ale Vy
lidé bez nás NE!“
Ing. Slavomír Bušina
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Otevřený dopis starostovi
zůstal bez odpovědi
Městský úřad Šumperk
Starosta – Mgr. Zdeněk Brož
nám. Míru 1
787 01 Šumperk
V Šumperku dne 30. dubna 2018
Pane starosto a senátore,
dne 19. dubna 2018 v podvečerních hodinách jste se v Pasáži u Zlatého Jelena zúčastnil jednání s Ing. Luďkem Šperlichem - bývalým ředitelem městské společnosti Podniky města Šumperka a.s. (PMŠ), který je pravomocně odsouzen. Dále
se jednání zúčastnil bývalý vedoucí účetního oddělení Městského úřadu Šumperk Ing. Jiří Andrle a prezident šumperského hokejového klubu Ing. Vladimír Velčovský.
Jako osobu veřejně exponovanou, které je z veřejných finančních prostředků hrazen plat starosty a plat senátora, nezdanitelné náhrady a další náklady související s výkonem obou politických funkcí, Vás žádám o informaci, co bylo předmětem
výše uvedeného jednání.
Poskytnutím této informace můžete eliminovat šíření spekulací, že bylo jednáno například:
•
•
•
•

o právě probíhajícím soudním řízení ve věci kauzy hotelu Sport, kdy je od bývalého ředitele PMŠ Luďka Šperlicha
vymáhána škoda ve výši 5,9 mil. Kč,
o dalším probíhajícím policejním vyšetřování vedeným proti panu Šperlichovi v souvislosti s vyváděním finančních prostředků z PMŠ,
o finančních prostředcích z rozpočtu města, případně od dalších sponzorů, na zajištění nové hokejové sezóny
v Šumperku,
o podobě a finančním zajištění Vaší volební kampaně.

Děkujeme za uvedení spekulací
na pravou míru pokud možno co nejdříve.
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková
Ing. Petr Blažek
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Petice za vlastní provozování vodovodů
a kanalizací na šumpersku přímo obcemi,
bez účasti zahraničních prostředníků
Dne 10. září 2018 jsme se obrátili na širokou veřejnost
s žádostí o podepisování naší petice, která se týká budoucího provozování šumperských vodovodů a kanalizací
po roce 2021. Petici jsme zveřejnili jak na internetovém
serveru „petice24.com“, tak jsme s ní oslovili regionální
veřejnost prostřednictvím e-mailů, našeho facebooku
a především jsme s ní vyrazili do ulic.

Proto máme nyní jedinečnou příležitost, aby se správa
VaK vrátila zpět do rukou obcí a měst. Místo toho je již
delší dobu místními čelními komunálními politiky a také
některými vedoucími představiteli společnosti VHZ vyvíjen tlak na to, aby i po roce 2020 byl tento majetek obcí
a měst znovu pronajat soukromým firmám k výnosnému
podnikání.

Sběr podpisů stále probíhá a bude probíhat i po volbách, takže se můžete připojit i vy.

Svým podpisem požadujeme, aby zvolený zástupce
města Šumperka na valné hromadě společnosti VHZ, hlasoval vždy pro odmítnutí varianty dalšího pronájmu infrastruktury VaK (nazýváno též jako koncese / koncesní
smlouva / koncesní řízení / provozní smlouva).

Elektronická petice:
https://www.petice24.com/provozovani-vak-sumperk-2021

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.
85/1990 Sb. o právu petičním
ZA VLASTNÍ PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ
A KANALIZACÍ NA ŠUMPERSKU PŘÍMO OBCEMI,
BEZ ÚČASTI ZAHRANIČNÍCH PROSTŘEDNÍKŮ

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice apelujeme na komunální politiky a vedoucí představitele společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a.s. (dále VHZ), kteří o problematice dalšího provozování
vodovodů a kanalizací (dále VaK) na Šumpersku po roce
2020, rozhodují, aby podnikli veškeré potřebné kroky
k tomu, aby si s platností od 1. ledna 2021 obce na Šumpersku provozovaly VaK samy, bez účasti zahraničních
a jiných prostředníků.

Svým podpisem rovněž požadujeme, aby byly ze strany odpovědných osob zahájeny konkrétní kroky vedoucí
k vlastnímu provozování VaK na Šumpersku přímo obcemi, ať už by to bylo formou odkoupení akcií společnosti ŠPVS nebo založením vlastní provozní společnosti či
nové provozní divize ve společnosti VHZ.
Tato vlastní provozní společnost musí být připravena
po uplynutí stávající provozní smlouvy na sebe převzít
závazek provozovat VaK na Šumpersku a dohlížet s péčí
řádného hospodáře, aby veškeré finanční prostředky zůstaly v našem regionu pro budoucí opravy a modernizaci
celé sítě VaK.
V rukou obcí a měst tak do budoucna nebude pouze
vlastnictví zastarávající infrastruktury VaK, ale také jejich
provozování a nakládání s finančními prostředky vybranými prostřednictvím vodného a stočného od konečných
uživatelů.
Autor petice: PRO-REGION budoucnosti, z.s.
V Šumperku dne 10. září 2018

Odůvodnění:
Vlastníkem VaK jsou obce a města sdružené ve společnosti VHZ. Provozování těchto VaK bylo ale svěřeno
v roce 1994 soukromé společnosti Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s. (dále ŠPVS), která je
plně vlastněna francouzským koncernem SUEZ. Provozní smlouva mezi VHZ a ŠPVS vyprší k 31. prosinci 2020.
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Kandidátka PRO-REGION
PRO komunální volby v říjnu 2018
Jméno

Věk

1

MUDr. JIŘÍ BERKA

37

lékař

2

Ing. ZDEŇKA DVOŘÁKOVÁ KOCOURKOVÁ

35

zast. města, ambasad. Rek. státu, mal. dět. pokojů

3

Ing. PETR BLAŽEK

51

zast. města, staveb. technik, jednatel společnosti

4

Ing. JIŘÍ VOZDA

56

zastupitel města, geodet, jednatel společnosti

5

MUDr. MILOSLAV BOREK

53

lékař

6

TOMÁŠ MENŠÍK

44

zastupitel města, jednatel společnosti

7

Ing. SLAVOMÍR BUŠINA

41

technik, ochránce přírody

8

Ing. et Ing. Bc. BRONISLAV SUCHÝ

53

ekonom, matematik, podnikatel v ob. MVE

9

Ing. ZDENĚK KOCOUREK

70

stavební inženýr, soudní znalec

10

DANIEL MACÁK

40

ved. sk. dálk. prov. SŽDC, s.o.

11

Ing. MARTA HALÁMKOVÁ

55

projektantka

12

TOMÁŠ PROCHÁZKA

44

podnikatel v realitách

13

Mgr. HANA GEROLDOVÁ

46

regionální manažerka prodeje

14

Ing. LENKA HOFFMANNOVÁ

64

fotografka, lektorka angličtiny

15

SVATOSLAV DVOŘÁK

67

hospodář Čes. zahrád. svazu

16

MILENA ČIČÁKOVÁ

63

podnikatelka

17

DAGMAR HEJLOVÁ

42

manažerka pro pobočkovou síť ČP a.s.

18

RNDr. JIŘÍ SPÁČIL

76

chemik, učitel gymnázia v důchodu

19

Ing. KAREL JÍLEK

68

bývalý ředitel městské spol. v důchodu

20

JAN PŘIKRYL

67

stavební technik v důchodu

21

JAKUB URBAN

29

technik

22

Ing. KAREL FREUDMANN

40

stavbyvedoucí

23

MUDr. LUDMILA BERKOVÁ

62

lékařka stomatologie v důchodu

24

Ing. JIŘÍ BERKA

62

programátor, překladatel v důchodu

25

Ing. PETR KOCOUREK

39

podnikatel

26

KRISTINA BAUDYŠOVÁ

39

terapeutka

27

BOHUMÍR LÁNA

58

svobodné povolání
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