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Šumperský vánoční strom byl letos na náměstí Míru rozsvícen společně s výzdobou 
celého města o první adventní neděli. Tradiční doprovodné akce organizované měs-
tem, nazvané Vánoční Šumperk, ovšem tento rok z důvodu nepříznivé epidemické 
situace proběhnout nemohly.  Foto: P. Kvapil

Výstavba moderního nádraží jde 
do  finále, první autobus z  něj vyjede  
18. ledna.    Strana 3

Během návštěvy Šumperka zavítal 
krajský radní Jan Žůrek nejen na rad-
nici, ale podíval se i do kulturních or-
ganizací.    Strana 5

Nad Tříkrálovou sbírkou „v  ulicích“ 
visí otazník, spuštěna ale bude on-line 
kasička.    Strana 6
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Vážení a milí čtenáři,
letošní omezující i náročnější rok se pozvolna 
chýlí ke konci, před námi je poslední adventní 
víkend a s očekáváními i jistými obavami vzhlí-
žíme k tomu, co za změny nám přinese rok 
2021… Bude uvolněnější a optimističtější, než 
byl ten letošní? Přinese nám kýženou úlevu? 
Nebo nás čekají další zatěžkávací zkoušky, 
které ještě budeme muset zvládnout? 
Letošní pandemie koronaviru zcela změnila 
naše životy, odpoutejme se tedy od minulosti, 
i když to možná bude bolestné, vykročme do 
roku 2021 tou správnou nohou a těšme se na 
lepší zítřky. Přeji nám všem odvahu i vůli vytr-
vat ve svých záměrech, ale především pevné 
zdraví, hodně naděje a lásky. Jen tak uvidíme 
ono pomyslné světlo na konci tunelu.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Vážení spoluobčané,
prožili jsme zvláštní rok se zcela 

novou zkušeností. Přesto si mys-
lím, že to nebyl rok ztracený. Naše 
město se v něm dočkalo dokončení 
realizace dvou velmi významných 
staveb, a  to zrekonstruovaného 
krytého bazénu na  Benátkách 
a také autobusového nádraží s při-
lehlým parkovištěm.

Život ve  městě se nezastavil 
a udělala se spousta užitečné práce, 
na  dlouhou dobu jsou nasmlou-
vány komunální služby pro měs-
to nezbytné, významné investice 
plynou do škol a školských zaříze-
ní, pokračuje revitalizace sídlišť, 
jejichž další etapy jsou plánovány 
i pro příští rok, pokud to finanční 
zdroje umožní, a pro příští období 
bychom chtěli ještě navýšit podpo-
ru sportu. Nijak kráceny nebudou 
ani sociální služby, o kterých jsem 
přesvědčen, že jsou v našem městě 
na výborné úrovni. 

Velmi mě těší i jiní investoři, než 
je město. Hodnotná zařízení budují 
Charita a Dětský klíč. Co mě mrzí, 
je výpadek kulturních akcí v  dů-
sledku epidemie, ale jsem optimista 
a věřím, že si vše v příštím roce vy-
nahradíme.

Závěrem chci poděkovat všem 
statečným pracovníkům ve  zdra-
votnictví, sociálních službách 
a  složkách integrovaného zá-
chranného systému za  jejich práci 
v  letošním roce, jež na  ně kladla  
extrémní nároky.

Vám všem pak přeji požehnané 
svátky v kruhu rodinném.

 T. Spurný, starosta města

Krásné vánoční svátky a v roce 2021 
samé dobré zprávy přeje všem svým čtenářům

redakce Šumperského zpravodaje
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Letošní Vánoce v Šumperku bohužel nebudou takové, na jaké jsme zvyklí. Vládní opatření se dotkla rov-
něž tradičních doprovodných akcí spojených s adventem a rozsvěcováním vánočního stromu.

Rozsvícení stromů podpořil ČEZ

  

  Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2021

Na prosincovém veřejném zasedání schválili zastu-
pitelé rozpočet na rok 2021. Finanční prostředky, 
s nimiž bude město hospodařit v příštím roce, byly 
rozděleny do jednotlivých kapitol. Částka, která je 
určena pro odbor strategického rozvoje, územního 
plánování a investic, dosud není konečná. Do této 
kapitoly totiž poputuje přebytek hospodaření z le-
tošního rozpočtu, jenž bude znám až v lednu. Tyto 
finanční prostředky jsou určeny prioritně na  in-
vestice. „Moc děkuji všem zastupitelům za  kon-
struktivní přístup při schvalování rozpočtu,“ uvedl 
starosta města Tomáš Spurný. -ger-

  Šumperk má stříbro 
ze soutěže Přívětivý úřad

Město Šumperk obsadilo druhé místo v  soutěži 
Přívětivý úřad. Pátého ročníku této motivační sou-
těže, kterou organizuje Ministerstvo vnitra ČR, se 
v kategorii obcí s rozšířenou působností účastnilo 
sto dvaačtyřicet měst. V Olomouckém kraji vyhrál 
Prostějov, na  druhém místě se umístil Šumperk, 
třetí pozici obsadil Přerov.
V soutěži jsou oceňovány tři nejvíce přívětivé úřa-
dy v  rámci krajů a celé České republiky, hodnotí 
se komunikace a otevřenost úřadu vůči občanům 
města, letos byl kladen důraz na poskytování nad-
standardních služeb či běžných služeb v nadstan-
dardní kvalitě. Oceněna byla především snaha 
představitelů úřadu o  zvyšování přívětivosti, a  to 
i  nad rámec svých povinností a  obecných stan- 
dardů. -ger-

  Jaký máte názor 
na kamerový systém města? 
Hlasujte do konce roku

Místní radnice zvažuje podání žádosti o  státní 
účelovou dotaci na obnovu, případně rozšíření ka-
merového dohlížecího systému města. V této sou-
vislosti prosí občany, aby vyplnili krátkou anketu, 
jejíž výstupy poslouží jako jeden z  podkladů pro 
zvažované podání žádosti. Cílem je zjistit, jak bez-
pečně se občané cítí, jak vnímají kamerový systém 
či zda by ve městě uvítali více záznamových kamer. 
Anketa je zveřejněna na  webu www.sumperk.cz 
v sekci Život ve městě v tiskových zprávách (zveř. 
27. listopadu). -red-

  Dvě piana putují i do Šumperka
Dvě piana od  Nadace Karel Komárek Family 
Foundation míří i  do  Šumperka. Jeden nástroj 
získala Základní umělecká škola Pamfilia, druhý 
místní základní umělecká škola. 
Miliardář Karel Komárek přes svou rodinnou na-
daci koupil od  firmy Petrof klavíry, které odmítl 
převzít čínský odběratel kvůli návštěvě české de-
legace na Tchaj-wanu. Celá dodávka má hodnotu 
pět milionů korun. Nadace rozhodla, že nástroje 
věnuje školám s  rozšířenou výukou hudební vý-
chovy a  hudebním školám, a  podpoří tak mladé 
hudební talenty. Prvních jedenácti nástrojů, dva 
klavíry a devět pian, nadace rozdělila 24. listopadu.
 -ger-

Tzv. Točák zdobí během adventu a svátků vánoční ku-
žel.                                                                           Foto: -pk-

Šumperský vánoční strom byl letos na  náměstí 
Míru rozsvícen společně s  výzdobou celého města 
o první adventní neděli, tradiční doprovodné akce or-
ganizované městem ovšem tento rok z důvodu nepří-
znivé epidemiologické situace proběhnout nemohly.

Vánoční výzdoba v  tomto roce zkrášlila i  tzv. To-
čák, který během adventu a  svátků zdobí vánoční 
kužel a další světelné dekorace. Stejně jako v loňském 
roce je hlavním partnerem akce Skupina ČEZ. „Touto 
cestou bych chtěl poděkovat Skupině ČEZ za finanční 
podporu, díky níž jsme mohli u radnice opět rozsvítit 
vánoční strom a připravit i novou světelnou výzdo-
bu,“ uvedl starosta města Šumperka Tomáš Spurný, 
jenž doufá, že se výzdoba bude občanům líbit a zpří-
jemní jim dobu vánočních svátků. -ger-

Památkově chráněný objekt šumperské radnice 
prodělal nejen kompletní rekonstrukci střešní kry-
tiny, ale také opravu krovů a sanaci fasády. Doda-
vatelská firma, H&B DELTA s.r.o. ze Vsetína, vše 
uskutečnila během jednoho roku. Nešlo přitom 
jen o rutinní postupy. Střecha radnice je totiž vel-
mi členitá s různými sklony a úhly, pokrývači tak 

museli hodně improvizovat a krytinu často řezat. 
V  soutěži byly vypsány celkem tři kategorie, 

vedle veřejné stavby byla vyhodnocena nejlepší 
střecha bytového domu, která putovala do  Hlin-
covy Hory, prvenství v kategorii historické budo-
vy si vybojovala Prašná věž Mihulka na pražských 
Hradčanech. -ger-

„Tohoto ocenění si velice vážím, je pro mne i skvě-
lou zprávou, že jsme se ocitli ve  společnosti dalších 
dvou špičkových institucí ze Vsetína a Jičína. Děkuji 
všem zaměstnancům a samozřejmě našim čtenářům. 
Věřím, že nám zachovají svou přízeň,“ uvedla ředitel-
ka šumperské knihovny Kamila Šeligová.

Hodnotitelská komise ocenila, že šumperská 
knihovna je důležitou součástí kulturního dění 
ve městě. „V nových prostorách získala výborné pod-
mínky pro rozšíření knihovnických služeb, zejména 
pro rozvoj komunitních aktivit. Nových prostor také 

náležitě využívá. Součástí knihovny je i  venkovní 
prostranství, kde probíhají větší hudební a jiné akce,“ 
uvedl ředitel Svazu knihovníků a  informačních pra-
covníků ČR Roman Giebisch.

Kromě tradičních akcí, jako jsou například výstavní 
činnosti či besedy s osobnostmi literárního světa, orga-
nizuje knihovna nové vzdělávací cykly pořadů, na nichž 
spolupracuje s  řadou partnerů z  okruhu kulturních, 
společenskovědních, vzdělávacích, neziskových a  hu-
manitárních organizací. Rozšířila se také nabídka 
pořadů pro mladé čtenáře. Děti mají příležitost trávit 
v  knihovně více volného času, využívat deskové hry, 
hlavolamy, účastnit se literárně dramatických pásem 
ve volném čase v doprovodu rodičů a dalších aktivit. 

„Kolektivu knihovny pod vedením ředitelky Ka-
mily Šeligové moc děkuji za jejich skvěle odváděnou 
práci, posílám velkou gratulaci a přeji i do budoucna 
hodně úspěchů a spokojené čtenáře,“ popřál knihovně 
starosta Tomáš Spurný,

Soutěž Knihovna roku vyhlásil Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků ČR pod záštitou Svazu 
měst a obcí ČR již pojedenácté. Akce má za cíl ocenit 
nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují měs-
ta, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných 
knihovnických a  informačních služeb. První místo 
hodnotitelská komise letos udělila Vsetínu, třetí skon-
čil Jičín. -red-

Nejlepší pálená střecha je na šumperské radnici

Šumperská knihovna je druhá nejlepší v republice

V rámci patnáctého ročníku soutěže Tondach Pálená střecha 2019 se musela porota probrat celkem sto 
čtyřiceti soutěžními realizacemi. Co do počtu přihlášených střech přitom šlo o rekordní ročník. O to cen-
nější je vítězství šumperské radnice v kategorii veřejná budova. Porota se při hodnocení soustředila přede-
vším na správnost provedení realizace střech, jejich vzhled a propracování detailů.

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je druhou nejlepší v republice. Stříbrnou příčku získala v ce-
lostátní soutěži, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Děti mají příležitost trávit v  knihovně více volného 
času, neboť pro ně pořádá řadu aktivit.  Foto: -pk-
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Městu se podařilo získat pozemek, kde dříve stáva-
la hala textilního závodu Hedva, v roce 2017 za téměř 
čtyřiatřicet milionů korun od plzeňské firmy OSOH. 
Rozloha tohoto lukrativního pozemku je zhruba  
1,2 hektaru. Na části pozemku mělo původně vyrůst 
ředitelství Lesů České republiky. Vzhledem ke  ků-
rovcové kalamitě a následným úsporným opatřením 
od záměru státní podnik ustoupil.

Vedení města proto změnilo plány, jak s lokalitou, 
kterou nazvalo Hedva, naloží. „Šumperk trápí nedo-
statek nových bytů i  ploch k  parkování. Proto jsme 
se rozhodli, že zde vznikne v režii města parkoviště, 
zbytek plochy bychom rádi nabídli ve  veřejné sou-
těži developerům s tím, že by zde měl vyrůst bytový 
dům,“ popsal záměr města místostarosta Jakub Jirgl.  

Podle územní studie by veřejné parkoviště, je-
hož majitelem bude město, mělo vzniknout na části 
pozemku o  výměře 6  453 m². Druhá část pozemků 
o rozloze 5920 m² je určena k prodeji za účelem vý-
stavby bytového domu s klidovým vnitroblokem.  

Bytový dům je územní studií navržen jako šesti-
podlažní objekt s jedním podzemním a pěti nadzem-
ními podlažími. Studie počítá se sto devíti bytovými 
jednotkami - 39 by jich mělo být jednopokojových,  
49 dvou a  21 třípokojových. „V  částečně zahloube-

ném suterénu je navržena krytá garáž s  kapacitou 
šedesát pět parkovacích stání a  v  severovýchodním 
rohu lokality tvůrci studie počítají s parkovištěm pro 
bytový dům s kapacitou pětatřiceti stání,“ popsal stu-
dii Jakub Jirgl.

Dodal, že potenciální zájemci o pozemek, na kte-
rém má vyrůst bytový dům, mohou již nyní získat 
informace k plánované akci. „Případně mohou městu 
předložit vlastní nápady na využití tohoto území. Vše 
by ale mělo být v souladu s územním plánem a s již 
zpracovanou územní studií,“ sdělil místostarosta. 
Doplnil, že v  současné době se zpracovává projekt 
pro územní rozhodnutí, na stavební úřad bude podán 
v první čtvrtině příštího roku.

Další nová zástavba by měla vzniknout v  areálu 
pod domovem pro seniory. V  současné době je pro 
tuto budoucí čtvrť s parkem, občanskou vybaveností 
a parkovištěm zpracovaná územní studie. Nyní město 
řeší majetkoprávní poměry a  projektovou přípravu 
technické infrastruktury, jako jsou kanalizace, komu-
nikace či přeložky sítí. 

Třetí lokalita na  výstavbu domů by mohla vznik-
nout v místní části Temenice při ulici Finské u lokali-
ty Skalka. „Je nám jasné, že než se bude v plánovaných 
nových čtvrtích bydlet, uplyne ještě dlouhá doba. Bo-
hužel příprava lokalit není úplně jednoduchá a vyžádá 
si několik let. Nicméně si od tohoto kroku slibujeme 
nejen rozvoj bydlení, ale i udržení stávajících a přísun 
nových obyvatel našeho města,“ uzavřel Jakub Jirgl.

 -ger-

Autobusové nádraží/Zpravodajství

Výstavba moderního autobusového nádraží v Šumperku jde do finále. Do konce roku proběhnou posled-
ní dokončovací práce a testy. Provoz autobusového nádraží se vrátí na původní místo téměř přesně po roce 
provozu na náhradním stanovišti. První autobus z nového nádraží vyjede v pondělí 18. ledna 2021.

Tři lokality, v nichž by během několika let mohly vzniknout nové čtvrti pro bydlení, připravuje v současné době město Šumperk. Rodinné, případně bytové 
domy by mohly vyrůst v Temenici vedle lokality Skalka, největším novým územím pro bytovou zástavbu je oblast mezi Bratrušovskou ulicí a domovem pro seniory 
a v přípravě nejvíce pokročila lokalita u supermarketu Lidl na pozemku, kde dříve stával podnik Hedva.

První autobus vyjede z nového nádraží v pondělí 18. ledna

Město chystá čtvrti pro bydlení, nejblíž k realizaci je Hedva

Minulý týden byla do  připravené konstrukce vedle 
výpravní budovy umístěna socha Merkura, ochránce 
cestujících.  Foto: -ger-

Podle místostarosty Jakuba Jirgla se v současnosti již 
zpracovává projekt pro územní rozhodnutí na bytový 
dům s  klidovým vnitroblokem v  lokalitě, kde dříve 
stával podnik Hedva.                                         Foto: -ger-

Původní autobusové nádraží v Šumperku bylo po-
staveno v  roce 1973. Příprava současné rekonstrukce 
začala v roce 2014 a samotná realizace byla zahájena 
v květnu 2019. V polovině letošního ledna byl přemís-
těn provoz nádraží na Jeremenkovu a Fialovu ulici, do-
pravní režim musel být změněn i v okolí náhradních 
nástupišť.

„Všem občanům města a cestujícím děkuji za trpě-
livost. Jsem si vědom toho, že náhradní autobusové 
nádraží je zátěží pro cestující i  okolní dopravu. Pro-
to jsem velmi rád, že se z  provizoria můžeme vrátit 
po roce zpět. I přes omezení spojená s epidemií se nám 
podařilo splnit původní plán a dokončit rekonstrukci 
autobusového nádraží, včetně stavby parkoviště a cyk-
lověže, ještě v roce 2020,“ řekl starosta Šumperka To-
máš Spurný.

V  rámci projektu rekonstrukce autobusového ná-

draží byla postavena nová výpravní budova, jejíž 
přízemí je určeno pro veřejnost. Cestující zde budou 
moci využívat čekárnu, informační kancelář i sociální 
zázemí. Vnitřní prostory jsou klimatizované a pokryté 
wifi signálem. Ve zbytku budovy bude zázemí pro ři-
diče a správu nádraží. Výhodou při stavbě bylo použití 
modulárního systému CUBESPACE. Instalace tohoto 
systému je možná v  jakémkoli ročním období a  sa-
motná hrubá stavba celé budovy trvala pouze dva dny. 

Přístřešky autobusových zastávek mají zelené stře-
chy s extenzivní výsadbou. Porost vysoký přibližně še-
desát centimetrů, tedy intenzivní typ zelené střechy, je 
na zastávce městské hromadné dopravy s logem města.  

Nyní probíhají dokončovací práce, instalace a  tes-
tování informačních, kamerových a  bezpečnostních 
systémů a příprava koordinace logistiky na nástupiš-
tích. Minulý týden pak byla do připravené konstrukce 
umístěna socha Merkura, ochránce cestujících. 

„Udělali jsme maximum pro pohodlí a  komfort 
cestujících. Celý prostor nádraží bude bezbariérový, 
do projektu byly přidány smart funkcionality, posílena 
byla významně také zeleň. Cestující budou mít k dis-
pozici wi-fi připojení, které bude součástí bezplatné 
městské sítě wi-fi hotspotů, mobiliář doplní chytré 
lavičky, nástupiště osvětlují chytré lampy, jež reagují 
na pohyb. Chybět nebude ani sofistikovaný informač-
ní systém pro cestující,“ vyjmenoval některé novinky 
místostarosta města Jakub Jirgl. Dodal, že intenzivní 
a pravidelnou komunikací s dodavatelskými firmami, 
stavebním dozorem a generálním projektantem se celé 
dílo daří vést k cíli.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel také prostor u  vla-

kového nádraží. Vzniklo zde nové veřejné parkoviště 
pro osobní automobily, cyklověž pro sto osmnáct kol 
a odstavná plocha pro autobusy. Nový povrch získala 
i Jesenická ulice, která revitalizovanou oblast protíná. 

Investory výstavby přestupního terminálu je město 
Šumperk ve spolupráci se společností ČSAD Ostrava 
ze skupiny OSTRA, jež financovala novou výpravní 
budovu. O  výstavbu nádraží se postarala Společnost 
Terminál Šumperk, což je sdružení brněnských firem 
IMOS, a.s. a PSN DS a.s.

„V rámci Olomouckého kraje provozujeme autobu-
sová nádraží kromě Šumperka také v Olomouci, Uni-
čově a Litovli. V Olomouci právě probíhá rekonstrukce 
čekárny a v Litovli a v Uničově se připravuje celková 
rekonstrukce autobusového nádraží. Náš podíl na in-
vesticích do lepších služeb pro cestující chápeme jako 
součást služby pro města, ve kterých autobusová ná-
draží provozujeme,“ řekl za společnost ČSAD Ostrava 
předseda představenstva Tomáš Vrátný. -ger-

V rámci rekonstrukce byla postavena nová výpravní bu-
dova, jejíž přízemí je určeno pro veřejnost.     Foto: -ger-



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Nekrolog

Fotograf a  sochař Antonín Suchan už vyřezává svá díla na  věčnosti, kam odešel v  neděli 6. prosince.  
Rodina, přátelé a všichni, kdo ho znali, se s ním rozloučili v pátek 11. prosince ve starokatolickém kostele 
sv. Jana Evangelisty.

Antonín Suchan už vyřezává své sochy na věčnosti

  

  Radnici zajímá spokojenost 
občanů s úřadem

Dotazník spokojenosti občanů nyní „visí“ 
na  webových stránkách městského úřadu. Získa-
né informace a připomínky poslouží jako podklad 
pro zkvalitnění poskytovaných služeb. Dotazník 
bude na  www.sumperk.cz zveřejněn do  konce 
letošního roku. Výsledky šetření se poté objeví 
na uvedeném webu města. -red-

  Směsný odpad se 
na Nový rok nevyváží
Svoz směsného komunálního odpadu bude 
ve  městě probíhat na  Štědrý den a  v  ostatních 
dnech mezi svátky podle běžného harmonogramu. 
Výjimkou je pouze pátek 1. ledna, na který připadá 
Nový rok. Místo tohoto dne vyveze svozová firma 
odpad o den dříve, ve čtvrtek 31. prosince. 
A jak se mají lidé začátkem roku nejlépe zbavit vá-
nočního stromku? Pokud ho nemohou odvézt pří-
mo do sběrného dvora, měli by ho dát co nejblíže 
ke  sběrným místům na směsný nebo tříděný ko-
munální odpad tak, aby nebránil běžnému provo-
zu. Svoz takto odložených stromků bude probíhat 
od čtvrtka 7. ledna do pondělí 1. února, poté ho už 
musejí lidé odvézt na sběrný dvůr v Anglické nebo 
v Příčné ulici. -zk-

  Buďte opatrní, 
podvody se množí

Osloví vás přítel z Facebooku a poprosí o přepo-
slání telefonního čísla, následně požaduje přepo-
slání došlých kódů, a když vám po několika dnech 
přijde vyúčtování od mobilního operátora, nesta-
číte se divit. K  vašemu paušálu je přičtena suma 
za uskutečněný internetový obchod - podle sdělení 
policie tento scénář v posledních týdnech využíva-
jí podvodníci stále častěji.
„Je důležité, aby si lidé prověřili, s  kým skutečně 
na  sociálních sítích komunikují, a  hlavně by ne-
měli nikomu posílat citlivé údaje. Výše popsané 
podvody se dějí především na Facebooku a na In-
stagramu,“ upozornila Marta Vlachová z krajské-
ho policejního ředitelství. Zdůraznila, že počet 
poškozených neustále roste, protože pachatel často 
napadne profil poškozeného a  jeho prostřednic-
tvím kontaktuje další okruh uživatelů. -red-

Fotograf, výtvarník a sochař Antonín Suchan byl ne-
přehlédnutelnou osobností šumperského kulturního 
dění.                                                                       Foto: -pk-

Antonín Suchan, rodák z  Bechyně, žil v  Šum-
perku od  šedesátých let minulého století a  stal se 
nepřehlédnutelnou osobností místního kulturního 
dění. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie v  Ostravě 
u Jána Šmoka, působil jako fotoreportér, později fo-
tografoval pro šumperské muzeum, krátce také stál 
za  kamerou ostravské televize. Jako spoluautor je 
podepsán pod několika fotografickými publikacemi, 
dvakrát připravil monografii Šumperka. Věnoval se 
nejen umělecké fotografii, ale postupem času se sou-
středil na práce ve dřevě, jehož krásu nechával často 
promlouvat ve  spojení s  kovanými prvky. Své dílo 
představil na více než čtyřech desítkách výstav doma 
i  v  zahraničí, jeho plastiky zdobí soukromé sbírky  
a veřejná prostranství. Nepřehlédnutelná je napří-
klad jeho Pocta Johannesu Guttenbergovi, rozměr-
nou asambláž o ploše kolem šesti metrů čtverečních 
vytvořil před dvěma lety pro interiér nové Knihovny  
T. G. Masaryka.

Antonín Suchan se pravidelně účastnil sochařských 
sympozií, byl členem Unie výtvarných umělců Olo-
moucka a  držitelem Ceny města Šumperka a  Ceny 
Olomouckého kraje v  oblasti kultury. Letos v  květ-
nu oslavil osmdesáté narozeniny. Při této příležitos-
ti mu v  září místní Vlastivědné muzeum připravilo 

Od  středy 9. prosince jsou pro veřejnost všech-
ny úřadovny otevřeny v pondělí a ve středu od 8 do   
12 hodin a od 13 do 17 hodin. Úřadovna v Lautnerově 
ulici, v níž sídlí odbor sociálních věcí, je pak otevřena 
od 8 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. Kromě toho 
si lze po předchozí telefonické domluvě s potřebným 
úředníkem dohodnout individuální schůzku i  v kte-
rýkoli jiný pracovní den. Vstup do  všech vnitřních 
prostor úřadoven je možný pouze s rouškou či jinou 
ochranou úst a nosu, návštěvníci by měli samozřejmě 
použít dezinfekci na  ruce a  dodržovat dvoumetrové 
rozestupy.

Ti, kteří nechávají vyřízení svých záležitostí na po-
slední dny v  roce, mohou městský úřad navštívit 
i v úředních dnech těsně před nebo mezi svátky. Úřed-
ní hodiny však budou z  provozních důvodů omeze-
ny. „Ve  středu 23. prosince a  také o  týden později  
30. prosince bude úřad otevřen pro veřejnost jen 

do 15 hodin. Na silvestra, tedy ve čtvrtek 31. prosin-
ce, pak budou všechny úřadovny z důvodu nařízené 
dovolené uzavřeny,“ říká vedoucí kanceláře tajemnice 
šumperského městského úřadu Marie Dvořáčková. 

V novém roce se úřadovny poprvé otevřou v pon-
dělí 4. ledna o osmé ranní, pouze pokladna v histo-
rické budově radnice na náměstí Míru bude fungovat 
až od 10 hodin. „Bez telefonického objednání budou 
od  pondělí 4. ledna úřadovny veřejnosti k  dispozici 
opět v pondělí a ve středu, v ostatní pracovní dny in-
dividuálně dle dohody s úředníky. V této souvislosti 
bych ráda občany požádala, aby své záležitosti, pokud 
to samozřejmě umožňuje povaha věci, řešili primárně 
telefonicky nebo elektronickou cestou,“ zdůrazňuje 
Dvořáčková a  dodává, že při změně protiepidemic-
kých opatření na  ně bude úřad aktuálně reagovat. 
„Naším cílem bude zachování maximální možné, ale 
i bezpečné vstřícnosti k veřejnosti,“ zdůrazňuje závě-
rem vedoucí kanceláře tajemnice úřadu. -zk-

Úřad rozšířil provozní dobu i úřední hodiny
Městský úřad se stejně jako další organizace potýká s  aktuálními protiepidemickými opatřeními a  se 

zvýšenou nemocností úředníků. V rámci možností, jež mimo jiné vycházejí i z nařízení příslušných mini-
sterstev, se ale snaží být vůči veřejnosti vstřícný a rozšířil úřední hodiny nad stanovený limit dvakrát pět 
hodin v týdnu.

Vstup do  všech vnitřních prostor úřadoven je možný 
pouze s rouškou či jinou ochranou úst a nosu.  Foto: -pk-

Jak se začátkem roku nejlépe zbavit vánočního 
stromku? Nejlépe ho odvézt do  sběrného dvora, 
případně odložit k místům na směsný nebo tříděný 
odpad.  Foto: archiv

Provoz Městského úřadu Šumperk během svátků
pondělí 21. 12. 8-12 hod., 13-17 hod.
úterý 22. 12. do 15 hod. individuálně po objednání
středa 23. 12. 8-12 hod., 13-15 hod.
pondělí 28. 12. 8-12 hod., 13-17 hod.
úterý 29. 12. do 15 hod. individuálně po objednání
středa 30. 12. 8-12 hod., 13-15 hod.
čtvrtek 31. 12. zavřeno, nařízená dovolená

pondělí 4. 1. 
8-12 hod., 13-17 hod.
(pokladna nám. Míru od  10 hod., 
pokladna Jesenická od 8 hod.)

Czech point v historické budově radnice je z důvodu 
nemoci do 31. 12. 2020 uzavřen.

retrospektivní výstavu nazvanou Ohlédnutí, na  jejíž 
vernisáži se sešla nejen celá jeho rodina, ale i desítky 
fanoušků a obdivovatelů.                                   -zk, ger-
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Ceny města/Zpravodajství

Na radnici se nejprve setkal s vedením města, sta-
rostou Tomášem Spurným a místostarostkou Martou 
Novotnou, i  s  řediteli kulturních institucí. Starosta 
města seznámil Jana Žůrka s oblastí kultury ve měs-
tě, s rozsahem finančních prostředků, kterými město 
kulturu dotuje, ale také s největšími akcemi, jež jsou 
hojně navštěvované nejen místními obyvateli, ale lid-
mi ze širokého okolí i ze zahraničí. Vyjádřil také víru, 
že současné vedení Olomouckého kraje bude více my-
slet na města a obce na severu, a zajistí tak spravedlivé 
a rovnoměrné rozdělování dotací.

„Děláme všechno proto, aby naše kulturní institu-
ce žily, aby se mohly konat akce, které dělají Šumperk 
Šumperkem,“ uvedla místostarostka Marta Novotná, 
jež podotkla, že s budoucí podporou kraje to bude mít 
město snazší.

„Olomoucký kraj momentálně patří mezi nejzadlu-
ženější kraje v České republice. Úsporná opatření roku 

2021 se dotknou mnoha oblastí a také dotačních titu-
lů,“ uvedl Jan Žůrek. Zároveň sdělil, že by rád do kul-
tury dostal více peněz také z nejrůznějších fondů Ev-
ropské unie.

Zdůraznil, že udělá vše pro to, aby kultura zůstala 
pro lidi dostupná. „Zároveň je třeba rozdělovat pení-
ze z dotací tak, aby se dostaly tam, kde jsou opravdu 
potřeba. Velice mne například překvapilo, že zdejší 
divadlo má nejnižší dotace ze všech divadel v kraji,“ 
podotkl krajský radní.

Z  radnice zamířil krajský radní přímo do  jednot-
livých kulturních organizací, aby si osobně prohlédl 
divadlo, dům kultury, Galerii Jiřího Jílka, kino a Měst-
skou knihovnu T. G. Masaryka. Ocenil, že Šumperk 
žije kulturou, a  navíc má potenciál přilákat na  akce, 
jako jsou festival Blues Alive, Klášterní hudební slav-
nosti, Džemfest nebo Mezinárodní folklorní festival, 
veřejnost i z širokého okolí. -ger-

V  průběhu října a  listopadu přijímalo město no-
minace od veřejnosti. „Nasbírali jsme několik desítek 
nominací, z nichž dvacet sedm je unikátních,“ uvedla 
Marta Novotná, místostarostka města. Užší výběr pak 
provedla akademie, složená ze zástupců všech politic-
kých uskupení v městském zastupitelstvu. „Akademie 
se sešla v pondělí 7. prosince na radnici, aby se zhos-
tila nelehkého úkolu - vybrat deset nejzajímavějších 
návrhů a  poslat je do  dalšího hlasování, které pro-
střednictvím internetových stránek města provede 
veřejnost,“ vysvětlila místostarostka.

Výběr nebyl vůbec jednoduchý, o  postupu roz-
hodovaly často jen jednotky hlasů. Mezi vybranými 
najdeme někdejšího dlouholetého sbormistra Šum-
perského dětského sboru Tomáše Motýla, Dětský klíč 
Šumperk, jenž se již dvacet let stará zejména o osoby 
s poruchou autistického spektra, a také první bezoba-
lový obchod - Šumperskou Špajzku. Dalšími nomino-
vanými jsou někdejší místostarosta, cestovatel a pilot 
Zdeněk Zerzáň, galerista Tomáš Aberle se svou galerií 
Eagle Gallery, trenérka gymnastiky Jana Pražáková, 
talentovaná atletka Iva Gieselová, úspěšný trenér bas-
ketbalu Radim Šíma a Jiří Skrbek spolu se skupinou 
členů Československé obce legionářské ze Šumperka 
a okolí. „Šanci na zisk městské ceny v oblasti architek-

tury má také objekt bývalé chirurgie v areálu šumper-
ské nemocnice,“ prozradil místostarosta Jakub Jirgl, 
jenž v akademii rovněž zasedal.

Hlasování veřejnosti je jednoduché. Na  webu 
města je zveřejněna stránka se seznamem a popisem 
nominovaných a  každý bude moci poslat z  pohodlí 
domova hlas svému favoritovi. „Spravedlnost bude 
zajištěna ověřením pomocí SMS. Při hlasování za-
dáte své telefonní číslo a obratem vám přijde zpráva 
s  kódem, kterým svůj hlas potvrdíte. Z  každého te-
lefonního čísla bude možné hlasovat pouze jednou,“  
popsal postup Bohuslav Vondruška z  oddělení kul-
tury a vnějších vztahů, jež hlasování koordinuje. Za-
stupitelstvo města poté na  svém lednovém zasedání  
formálně udělí cenu města pěti kandidátům s nejvyš-
ším počtem hlasů.

Mezi nominovanými byli rovněž zaměstnanci Ne-
mocnice Šumperk, a. s., studentky a studenti 4. roč-
níku místní střední zdravotnické školy a další, kteří 
se podíleli a stále podílejí na boji proti epidemii co-
vid-19. „Akademie se jednohlasně usnesla, že všichni 
z  takzvané ‚první linie‘ budou navrženi na  Zvláštní 
cenu Zastupitelstva města Šumperka jako výraz sym-
bolického poděkování za  jejich úsilí,“ uvedl Tomáš 
Spurný, starosta města. -red-

Město chtělo vědět, jak kraj podpoří kulturu

Kdo získá Cenu města? Rozhodnout může i váš hlas

Budou se peníze na dotacích rozdělovat rovnoměrněji než v předchozích letech? Bude kraj víc myslet 
na města a obce na severu? Můžeme se podílet na vytváření koncepce kultury v kraji? Tyto a mnoho dalších 
dotazů zodpověděl vedení města a šéfům kulturních institucí v Šumperku krajský radní Jan Žůrek, do jehož 
gesce spadá kultura.

O tom, kdo získá Ceny města 2020, bude letos rozhodovat veřejnost. Hlasování probíhá na webových 
stránkách města www.sumperk.cz do pondělí 11. ledna. V úzkém výběru je nyní deset nominovaných. Cenu 
získá pět kandidátů, kteří budou mít největší počet hlasů.

  

  Tabule napoví, 
jak se chovat v lese

Informační tabule, které upozorňují návštěvníky, 
jak by se měli chovat v  lese, a  co nejvíce poros-
tům škodí, se před nedávnem objevily u  vstupů 
do městských lesů, u rozhledny na Háj a na Měst-
ských skalách.
Celkem devět tabulí informuje o  tom, jak lesní 
hospodáři bojují s kůrovcem, co ještě škodí poros-
tu, jak se dá proti škůdcům bojovat a jakým způ-
sobem se les obnovuje. Na  dalších informačních 
panelech je zase desatero, jež by měl návštěvník 
lesa dodržovat.
Tyto informační cedule byly umístěny u  vstu-
pů do  lesa, které návštěvníci nejčastěji používají. 
„Instalovali jsme je například u Traťovky, na cestě 
do  Malínské rokle, na  Anenském dvoře na  cestě 
na  Bludoveček nebo u  hájenky v  Hrabenově. Při 
jejich tvorbě jsme zvolili odlehčenou edukativní 
formu. Budeme rádi, když se před tabulemi ná-
vštěvnici zastaví, prohlédnou si je a  jejich obsah 
proberou třeba se svými malými dětmi,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl, jenž má na starosti mimo 
jiné i životní prostředí.   -ger-

  Spisovna bude 
zavřená do konce roku

Centrální spisovna v ulici Bratří Čapků je do kon-
ce roku zavřená. Důvodem je onemocnění pra-
covnice. Služba bude obnovena na začátku ledna 
příštího roku. -red-

  Sběrný dvůr v Příčné 
je v neděli opět otevřený, o svátcích 
budou mít oba dvory zavřeno

Sběrné dvory na území města se vrátily ke své pů-
vodní provozní době. Ve  dvoře v  Příčné ulici 23 
tak mohou šumperští občané opět odevzdávat od-
pad i v neděli. Tento dvůr je otevřený v pracovních 
dnech od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin, v sobotu 
a v neděli od 8 do 12 hodin, tel. č. je 724 804 869. 
Sběrný dvůr v ulici Anglické 1 má otevřeno v pra-
covních dnech od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v so-
botu pak od 8 do 12 hodin, tel. č. je 583 214 319. 
O  blížících se státních svátcích, tedy v  pátek 24., 
v sobotu 25. a v neděli 26. prosince a také v pátek  
1. ledna jsou dvory zavřené. V  ostatních dnech 
mezi svátky platí běžná provozní doba. Při ode-
vzdávání odpadu je nutné mít na obličeji roušku 
a dodržovat od ostatních přítomných předepsaný 
odstup.  -red-

Informační cedule byly umístěny u vstupů do lesa, 
které návštěvníci nejčastěji používají.  Foto: -ger-

Na radnici přivítal Jana Žůrka starosta Tomáš Spurný. 
 Foto: -ger-

Z radnice zamířil krajský radní do jednotlivých kul-
turních organizací, mezi nimiž byla i  Knihovna  
T. G. Masaryka.                                                             Foto: -ger-
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„S  blížícím se koncem roku se nám množí dotazy 
ohledně lednového tříkrálového koledování. V  sou-
časné situaci bohužel nikdo nedokáže odhadnout, v ja-
kém stupni PES, od kterého se odvíjejí opatření proti 
šíření koronaviru, bude v  tuto dobu naše republika,“ 
říká ředitelka šumperské Charity Jana Bieliková. Dodá-
vá, že jisté ale je, že lidé budou moci přispívat do sbírky 
prostřednictvím tzv. on-line kasičky, jež umožní „ko-
ledování“ i za špatných epidemických podmínek, tedy 
ve čtvrtém nebo pátém stupni PES. „Tato on-line ko-
leda by měla být spuštěna v druhé polovině prosince 
a dárci budou moci směřovat své dary prostřednictvím 
PSČ do konkrétních měst a obcí,“ vysvětluje Bieliková 
a  dodává, že on-line koledování doprovodí kampaň 
ve sdělovacích prostředcích, včetně televizních spotů, 
jako tomu bylo každý rok.

V  případě, že epidemická situace bude na  třetím 
stupni, bude záležet na  každé obci, zda zorganizuje 
s  pomocí koordinátora Tříkrálové sbírky z  Charity 
Šumperk tradiční koledování skupinek či zda ale-
spoň umístí kasičku ve  veřejných prostorách, na-
příklad na  obecním úřadu, v  knihovně a  podobně.  
„Pokud bude možné tradiční koledování, bude probí-
hat za  dodržení nejpřísnějších hygienických podmí-
nek od 1. do 24. ledna. Máme odezvu, že obce a města, 
včetně Šumperka, mají o tento typ koledování zájem,“ 
uzavírá ředitelka Charity. -zk-

Nový rok v Šumperku a okolí každoročně zahajuje Tříkrálová sbírka, kterou organizuje místní Charita. 
Zda začátkem ledna vyjdou do ulic desítky koledníků, aby přinášely do všech domovů požehnání a popro-
sily o pomoc pro ty, jež ji potřebují, není v tuto chvíli jasné. Jisté ale je, že v nejbližších dnech bude spuštěna 
sbírka prostřednictvím on-line kasičky, která umožní koledování i za špatných epidemických podmínek.

Nad Tříkrálovou sbírkou „v ulicích“ visí 
otazník, spuštěna ale bude on-line kasička

Čtrnáctiletý Matouš Válek ze Šumperka je jedním z nejmladších českých účastníků programu Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu (zkráceně DofE), jenž mladým lidem od čtrnácti do pětadvaceti let umožňuje rozvíjet své 
dovednosti a aktivně využívat volný čas. Přestože ještě chodí do základní školy, podařilo se mu letos splnit bronzo-
vou úroveň. Prestižní mezinárodně uznávaný certifikát a odznak mu předali koncem listopadu zástupci Národní 
kanceláře DofE v prostorách Střední odborné školy v Zemědělské ulici, která je od roku 2014 místním centrem 
DofE, jehož vedoucím a hodnotitelem je Jan Sýkora (na snímku). Slavnostní ceremonie k předávání ocenění se 
z důvodu vládních opatření souvisejících s koronavirovou pandemií uskuteční ve středu 16. prosince od 15 hodin 
on-line a vysílat se bude na webu https://www.dofe.cz/online-ceremonie. Sledovat ji lze i v livestreamech na Face-
booku nebo YouTube. Více o úspěchu Matouše Válka přineseme v příštím čísle.  Text: -zk-, foto: P. Kvapil

  
  

  O svátcích slouží 
lékárenská i zubní pohotovost

Lékárenskou pohotovostní službu zajistí ve  svá-
teční den 25. prosince od 9 do 13 hodin zábřežská 
Lékárna pro zdraví v Bezručově ulici 1b. V sobotu  
26. prosince a v pátek 1. ledna bude ve stejný čas 
držet pohotovost Krajinská lékárna v Komenského 
ulici 4 naproti divadlu. 
Zubní pohotovost je pak na  Šumpersku sloužena 
o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin. Informa-
ce o sloužícím lékaři a ordinaci lze získat na tel. č. 
585 544 444 nebo na webu www.olkraj.cz v menu 
v  sekci zdravotnictví a  odkazu lékařská pohoto-
vostní služba.  -zk-

  Krátce z knihovny TGM
Na  první měsíc roku připravila Knihovna TGM 
řadu akcí. Vzhledem k nepříznivému vývoji epide-
mické situace nelze v  době uzávěrky tohoto čísla 
říci, zda skutečně proběhnou. Sledujte proto web 
www.knihovnaspk.cz a Facebook knihovny.
* Klub čtenářů, který vznikl při Knihovně TGM 
letos v  březnu a  jehož činnost přerušil koronavi-
rový nouzový stav, by se měl po „nechtěné“ pau-
ze opět otevřít. Jeho členové se sejdou v  pondělí  
4. ledna, vítáni jsou noví zájemci.
Členové Klubu čtenářů se scházejí vždy první pon-
dělí v  měsíci v  17.30 hodin v  klubovně č. 2 v  su-
terénu knihovny, aby prodiskutovali jednu knihu 
vybranou předem po vzájemné dohodě. První led-
nové pondělí se budou společně zamýšlet nad kni-
hou Konec dobrodružství Grahama Greena. Vstup 
je zdarma. Noví zájemci mohou požádat o bližší in-
formace zasláním e-mailu na adresy halmichova@
knihovnaspk.cz nebo seligova@knihovnaspk.cz. 
* Odložený křest nového stolního kalendáře Pavla 
Taťouna, zaměřeného na hrady Moravy a Čech, je 
naplánován na čtvrtek 7. ledna od 17 hodin ve vel-
kém sále Knihovny TGM. Autor v  něm navazuje 
na  grafické práce starých mistrů, z  jejichž rytin 
čerpá, a  zpracovává je v  akvarelu, nechybějí však 
ani některé malby přímo z plenéru. Nízkonáklado-
vý kalendář na rok 2021 vyšel ve  sběratelské řadě 
a většina kusů nese podpis autora. Křest proběhne 
ve spolupráci se Společností přátel hradu Bouzova.

* Seminář moderních dějin, který byl původně 
naplánovaný na letošní říjen a jímž provází Tomáš 
Hlavsa, by se měl uskutečnit ve  středu 13. ledna 
od 18 hodin ve velkém sále knihovny. Jeho téma-
tem bude dobývání vesmíru a  vědecký pokrok 
ve  20. století. Po  tématech z  politických či váleč-
ných dějin se tak posluchačům otevře zdánlivě  
odpočinkové, ale přesto velmi důležité téma.  -kv-

Kalendář Pavla Taťouna je zaměřený na hrady Mo-
ravy a Čech.
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Informace/Zpravodajství

Tyto nádoby jsou zatím rozmístěny 
na  těchto stanovištích: Čsl. armády 24, 
Fibichova 15, J. z Poděbrad 33, Prievidz-
ská 2. Použité jedlé oleje a tuky můžete 
i  nadále odevzdávat ve  sběrných dvo-
rech v ulicích Anglická 1 (otevřeno Po - 
Pá  8 - 12 a 13 - 17, So  8 - 12) a Příčná 
23 (otevřeno Po - Pá  8 - 11 a 12 - 17 So, 
Ne 8 - 12). 

Použité, dostatečně vychladlé jedlé 
oleje a tuky slévejte do plastových, dob-
ře uzavíratelných nádob (PET lahve), 
aby nemohlo dojít k vylití jejich obsahu. 
Nevhodné jsou skleněné lahve, jež se 
mohou rozbít. V  žádném případě olej 
nevylévejte přímo do  sběrné nádoby. 
Do  té patří pouze takzvaný kuchyňský 
olej, nikoliv například vyjeté oleje z au-
tomobilů či hydraulických zařízení.

Sběrné nádoby na  kuchyňské oleje 
budou ve  městě během příštího roku 

přibývat. „Letos jsme si pomocí pilot-
ního projektu chtěli ověřit, zda o třídění 
této komodity je mezi lidmi zájem. Jsme 
rádi, že těch, kteří sem olej nosí do sběr-
ných nádob, přibývá. Děkujeme, že tří-
díte,“ uvedl místostarosta města Jakub 
Jirgl. -ger-

V  rámci celoročního cyklu Klasika 
Viva již pořadatelé domluvili vystou-
pení populárních cellistů z  Prague 
Cello Quartet či kytaristy Lubomíra 
Brabce. Z  letošního roku na  ten příští 
přesunuli, již potřetí, společný projekt 
šumperského dětského sboru Motýli 
s legendární Musicou Bohemicou. Po-
dobně hledají nový termín pro vystou-
pení vokálního sexteta Skety.

V případě letního festivalu Klášterní 
hudební slavnosti nehodlají organizáto-
ři ani v době koronavirové slevit z jeho 
kvalit a chystají novinky. „Jednou z nich 
je rozšíření festivalu do dalšího z pozo-
ruhodných míst Jeseníků, do  kláštera 
v  Bílé Vodě, kde své umění předvede 
nejlepší světový hornista Radek Babo-
rák,“ prozrazuje zakladatel festivalu, 
podle něhož by příští rok mohlo být pro 
posluchače exkluzivním zážitkem také 
spojení patronky festivalu, harfenistky 
Jany Bouškové, s  koncertním mistrem 
České filharmonie, houslistou Josefem 
Špačkem. Společně vystoupí v  unikát-
ním dřevěném kostelíku v  Maršíkově. 
„Obrovský hudební i  vizuální zážitek 
pak slibuje videomapping s  Clarinet 
Factory na  nádvoří velkolosinského 
zámku. Pro diváky v Jeseníku připravu-
jeme uvedení barokní opery, magické 

místo kláštera Hora Matky Boží na He-
deči rozezní varhanní koncert Waclawa 
Golonky a do Šternberka přijede hous-
lista Pavel Šporcl,“ vyjmenovává další 
„lahůdky“ Janků. 

Rezidenčním souborem festivalu se 
vůbec poprvé stane světoznámá Musi-
ca Florea, která se postará o slavnostní 
zahájení i  zakončení. V  šumperském 
klášterním kostele se tak v úvodu fes-
tivalu uskuteční unikátní večer „české-
ho Vivaldiho“ Antonína Reichenauera, 
projekt pak uzavře Mozartovo Requiem 
a  znovuobjevené oratorium Václava 
Horálka.

V  předvánočním čase mohou di-
váci vyjádřit podporu klasické hudbě 
v  srdci Jeseníků tím, že si na  webo-
vých stránkách obou projektů (www.
klasikaviva, www.klasternihudebni-
slavnosti.cz) pořídí dárkové vouchery 
v  hodnotách 150, 200, 250 či 300 ko-
run. Ty budou v roce 2021 sloužit jako 
„platidlo“ na jakýkoliv koncert Klasiky 
Viva i Klášterních hudebních slavnos-
tí. Hodnoty poukazů přitom lze sčítat. 
„Jejich koupí nám lidé dají najevo, že 
s nimi můžeme počítat a že naše prá-
ce má smysl. Za  to jim předem děku-
jeme,“ vzkazuje posluchačům Roman 
Janků. -zk-

Podle vládního nařízení pro třetí 
stupeň PES, který platil minulý týden, 
je kapacita saunového světa omezena 
na  šestnáct osob, zároveň musí zůstat 
uzavřená parní a aroma sauna. Provozní 
doba wellness je každý den kromě pon-
dělí od 14 do 21 hodin. Ve čtvrtek jsou 
sauny vyhrazeny pouze ženám, v  pátek 
mužům, v ostatní dny je provoz společný. 

„Z technických důvodů není možné 
si saunový svět zarezervovat. Doporu-
čujeme zájemcům, aby sledovali na na-
šich webových stránkách obsazenost, 
informovat se mohou během provozní 
doby na telefonním čísle 583 550 473,“ 
upozornil vedoucí provozu AQUAcen-
tra Milan Jurčíček.

Do bazénu může vstoupit ve stejnou 
dobu maximálně třiasedmdesát lidí. 
„I zde jsme museli přikročit k omeze-
ním. Mimo provoz zůstane parní ohří-
várna, do tobogánu mohou návštěvníci 
od pondělí do pátku od desáté dopole-
dní,“ uvedl Milan Jurčíček

Zároveň ujistil, že celý areál AQUA-
centra pravidelně prochází sanitací. 
„Dvouhodinová sanitace probíhá kaž-

dý den, vždy od 8 do 10 hodin, kritická 
místa, jako jsou například toalety a spr-
chy, ošetřujeme průběžně po celý den. 
Uděláme vše pro to, abychom zajistili 
bezpečnost návštěvníků,“ zdůraznil ve-
doucí provozu a upozornil, že se změ-
nila provozní doba bazénu.

Pro zájemce o ranní plavání je vyhra-
zena doba od pondělí do pátku od 6 do  
8 hodin. V pondělí a ve středu je pro ve-
řejnost otevřeno od 10 do 15 a od 17 do 
21 hodin, v  úterý, ve  čtvrtek a  v  pátek 
je provozní doba od  10 do  21 hodin, 
v  sobotu a  v  neděli od  9 do  21 hodin. 
Ve dnech 24., 25. a 31. prosince a 1. led- 
na bude AQUAcentrum, tedy bazén 
i saunový svět, pro veřejnost uzavřeno.

„Vzhledem k  omezené kapacitě do-
poručuji sledovat obsazenost bazénu, 
zájemci se mohou také informovat 
na  telefonním čísle 583  550  470,“ do-
plnil Milan Jurčíček. Zároveň podotkl, 
že návštěvníci AQUAcentra mohou 
nechat roušky v šatně, v saunovém svě-
tě ani v  bazénu je mít nemusejí. Více 
informací lze najít na webových strán-
kách www.sumperksportuje.cz.  -ger-

AQUAcentrum v Šumperku je pro veřejnost otevřené. Od 3. prosince mohou 
návštěvníci do saunového světa, od 7. prosince i do bazénu. Otázkou ale zůstá-
vá, jak dlouho, neboť v době uzávěrky tohoto čísla byl index protiepidemického 
systému PES nad hranicí čtvrtého stupně pohotovosti.

Štědrý den si většina domácností nedokáže představit bez smaženého kapra 
nebo řízku. Co se pak děje s použitým olejem? Určitě nepatří do odpadního ka-
nalizačního systému, kde může způsobit po ztuhnutí velké problémy. Ke sběru 
použitých tuků slouží zelené nádoby s oranžovým víkem. „Jsme optimisty. Kdybychom nebyli, můžeme to zabalit,“ reaguje dlouhole-

tý pořadatel koncertů klasické hudby na Šumpersku a Jesenicku Roman Janků 
na  otázku, týkající se plánů na  rok 2021. Ačkoliv zatím netuší, jaká bude si- 
tuace a podmínky, cyklus Klasika Viva i festival Klášterní hudební slavnosti má 
v hrubých rysech připravené. „Budeme rádi, když nám již nyní diváci vyjádří 
podporu a naději, že s nimi můžeme počítat. Třeba i tím, že si koupí dárkové 
vánoční vouchery,“ zdůrazňuje Roman Janků.

Použitý olej nepatří do výlevky, ale do sběrné nádoby Pořadatel Klasiky Viva věří, 
že kultura ožije a diváci přijdou

AQUAcentrum otevřelo wellness i bazén

Olej ze smažení může v odpadním ka-
nalizačním systému způsobit po ztuh-
nutí velké problémy.  Foto: archiv

KROK 3KROK 2KROK 1

Otevírací doba Knihovny TGM během vánočních svátků
Půjčovna pro dospělé Dětská půjčovna

Středa 23. 12. 8 - 17 9 - 17
Čtvrtek 24. 12. zavřeno zavřeno
Pátek 25. 12. zavřeno zavřeno 
Sobota 26. 12. zavřeno zavřeno 
Pondělí 28. 12. 8 - 17 9 - 17
Úterý 29. 12. 8 - 17 9 - 17
Středa 30. 12. 8 - 17 9 - 17
Čtvrtek 31. 12. zavřeno zavřeno 
Pátek 1.1. zavřeno zavřeno 
Sobota 2. 1. zavřeno zavřeno

Příští rok se snad konečně uskuteční 
společný projekt šumperských Motý-
lů s  legendární Musicou Bohemicou. 
 Foto: archiv ŠDS

Patronkou Klášterních hudebních slav-
ností opět bude harfenistka Jana Bouš-
ková.  Foto: M. Votavová
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Zpravodajství/Personální inzerce

Hlídky se zaměřily zejména na použi-
tí a stav zimních pneumatik. Ty musejí 
mít u  vozů do  tří a  půl tuny hloubku 
vzorku hlavních dezénových drážek 
nebo zářezů nejméně čtyři milimetry 
na všech kolech a u vozidel nad tři a půl 
tuny nejméně šest milimetrů  na všech 
hnacích kolech. Řidiči musejí pama-
tovat i  na  odstranění nečistot, námra-
zy či sněhu, které by jim mohly bránit 
v  bezpečném výhledu. „Z  vozidel je 
zapotřebí odstranit i  led, který by při 
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost pro-
vozu na pozemních komunikacích. Tato 
povinnost samozřejmě platí i  pro pře-
pravovaný náklad,“ připomněla tisková 
mluvčí olomouckého krajského policej-
ního ředitelství Jiřina Vybíhalová. Zdů-
raznila, že milovníci zimních sportů by 
pak měli myslet na  bezpečnou přepra-
vu zimního vybavení, jež by mělo být 
v obalech a dostatečně upevněné. 

Začátkem prosince sice nemrzlo 
a  rtuť teploměru se pod Červenohor-
ským sedlem držela dva stupínky nad 
nulou, samotný kopec byl ale zahalen 
do  husté mlhy. Za  takového počasí je 

v  zimních měsících velmi důležité po-
užívat stanovené osvětlení, světla pro 
denní svícení jsou totiž zcela nedo-
stačující. „Pokud jde o  zimní výbavu, 
potěšilo nás, že dnes byli řidiči na  jíz-
du horským terénem dobře připraveni 
a policisté v této souvislosti nemuseli ře-
šit žádný prohřešek. Udělili pouze jednu 
pokutu, a to kvůli více než rok propadlé 
technické kontrole,“ zhodnotila prosin-
cový kontrolní „výjezd“ tisková mluvčí 
a dodala, že ve snaze zmírnit nepřízni-
vý vývoj dopravní nehodovosti budou 
policisté v  bezpečnostních opatřeních 
obdobného charakteru pokračovat. -zk-

Přípravy na  druhý ročník odstarto-
valy již na počátku roku 2020. V úno-
ru byly spuštěny registrace a  startovní 
listina se začala rychle plnit. Začátek 
roku patřil pravidelným běhům měs-
tem i mimo něj, zájemců se někdy sešlo 
pár, jindy i desítky. V březnu, těsně před 
vyhlášením nouzového stavu, se ještě 
ženám podařilo proběhnout novou trať 
ŠumpeRUNu v  rámci Mezinárodního 
dne žen. V plánu byl také tzv. plogging 
- úklid města v  místech, kterými vede 
trať závodu, spojený s během. Nepřízni-
vá epidemická situace a vládní opatření 
už ale konání dalších podobných aktivit 
nedovolily.

Druhý ročník ŠumpeRUNu byl naplá-
nován na první červnovou neděli, kvůli 
přetrvávajícím protiepidemickým opat-
řením se ale termín přesunul na druhou 
neděli v  září. „To se nakonec ukázalo 
jako šťastná volba,“ říkají jednohlasně 
pořadatelé z  řad Šumperského běžecké-
ho spolku. Epidemická opatření se totiž 
po několika málo týdnech zpřísnila, tak-
že konání akce by nebylo možné.

V  původním červnovém termínu 
pořadatelé připravili virtuální verzi zá-
vodu, kdy bylo možné zaběhnout trať 
kdykoliv během jednoho týdne a  poté 
pořadatelům zaslat k vyhodnocení GPS 
záznam z chytrých hodinek či mobilu. 
„VitrualRUNu se zúčastnily tři desítky 
závodníků, nejlepším mužem na deseti-
kilometrové trati byl Vojtěch Bednarský 
ze Šumperka, mezi ženami trať zdolala 
nejrychleji Tereza Křížová,“ připomíná 
Bohuslav Vondruška z týmu pořadatelů 
VirtualRUNu. Ve  zvláštní vytrvalostní 
kategorii si odměnu za nejvíce naběha-
ných kol, celkem patnáct, odnesl Lukáš 
Mazák.

V  opravdové závodiště se centrum 
města proměnilo 13. září. Hlavnímu 
závodu předcházela soutěžní klání dětí. 
Na start závodu těch nejmenších na sto 
metrů se u radnice postavily dvě desít-
ky dětí, v závodu na 550 metrů soutě-
žilo osmapadesát dětí a  nejdelší trať 
na  1  150 metrů zaběhlo dvacet devět 
dětí. Každý malý závodník dostal v cíli 
medaili, ti nejlepší na  stupních vítězů 
diplomy a věcné ceny. Navazující hlavní 
závod pak dokončilo 265 závodníků-
-jednotlivců a  šestašedesát závodníků 
štafet. 

Druhý ročník ŠumpeRUNu naplnil 
i  parametry filantropie. „V  rámci re-
gistrace do závodu bylo možné přispět 
jakoukoliv částkou na provoz místního 
Dětského klíče. Závodníci nakonec da-
rovali více než sedm tisíc korun, do de-
seti tisíc pak částku dorovnalo město,“ 
podotýká Vondruška. Symbolický šek 
převzala v  den závodu Věra Nedomo-
vá, ředitelka Dětského klíče Šumperk. 
A  proč právě tato společnost? Dětský 
klíč, který se mimo jiné stará o  osoby 
s  poruchou autistického spektra, totiž 
v  roce 2020 oslavil dvacet let své exis-
tence.

Vzhledem k  tomu, že se zářijový 
termín osvědčil, pořadatelé se roz-
hodli podzimní termín zachovat. Třetí 
ročník se tak uskuteční 12. září 2021 
s  tím, že registrace do startovní listiny 
se otevřou na  jaře. „Plány na další rok 
jsou nemalé. Rádi bychom uspořádali 
vedle standardního závodu i druhý roč-
ník virtuální verze závodu VirtualRUN 
a usilujeme také o uspořádání krosové-
ho závodu v Jeseníkách pod hlavičkou 
ŠumpeRUNu v rámci seriálu Chlapác-
ký běh,“ uzavírá Vondruška. -kv-

Policisté šumperského dopravního inspektorátu zjišťovali, jak jsou řidi-
či připraveni na  provoz v  zimním období. První prosincový pátek se s  kole-
gy z velkolosinského obvodního oddělení a krajským koordinátorem BESIPu 
Miroslavem Charouzem vypravili pod Červenohorské sedlo, aby tam společně 
dohlíželi především na  dodržování povinností řidičů spojených s  provozem 
vozidel v zimním období.

V září 2020 se uskutečnil druhý ročník běžeckého závodu v historickém cen-
tru města nazvaný ŠumpeRUN. Absolutním vítězem tohoto „city-crossového“ 
závodu se stal Jan Janů z Hvězdy Pardubice, nejlepší ženou byla domácí běžkyně 
Eva Filipiová. ŠumpeRUN ovšem není jen desetikilometrový běh dospělých, ale 
zahrnuje i řadu dalších závodů a doprovodných aktivit.

Policisté kontrolovali, jak jsou řidiči připraveni na zimu Ohlédnutí za druhým rokem existence ŠumpeRUNu

Policisté se zaměřili zejména na použití 
a stav zimních pneumatik.  Foto: jv-

Druhý ročník běžeckého závodu v historickém centru města nazvaný ŠumpeRUN 
se letos uskutečnil druhou zářijovou sobotu.  Foto: -pk-

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

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, v  platném znění, zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 
a speciální pedagogiku, sociální patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost 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 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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. února 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 30. prosince 
2020. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Gen. Svobody 98/15  I  787 01 ŠumperkElite Reality

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
2021

     
         

             
       

 
  

         
          

 "LÁVKA" aneb příprava a adresné zprostředkování zaměstnání
od 1. 4. 2020  do  31. 3. 2022

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

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012417

info@ajak-sumperk.cz 

 731 571 586
www.ajak-sumperk.cz

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

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

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

 oprávnění B, kurzy s praxí u zaměstnavatelů, zvolené rekvali�kace)

6.  Zprostředkování zaměstnání formou tréninkových pracovních
 míst celkem pro 24 lidí (dotace na 6 měsíců, 23 000 kč / měsíc na
 refundaci mzdy) po dobu 6 měsíců – tj. 138 tis. Kč na osobu)

                               Začínáme v lednu 2021!
                                                                       
                                                                                 

        

  www.lekarna.agel.cz

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

Zkraťte si cestu ke zdraví
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FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:
MISTR KOVOVÝROBY
ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK
AUTOLAKÝRNÍK
LAKÝRNÍK KOVOVÝROBY
SVÁŘEČ
STROJNÍ ZÁMEČNÍK 
STŘEDISKA VÝVOJE

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015

Nabízíme: Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 
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•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.fortexreality.cz

Bezpečnou střechu nad 
hlavou, světlo, teplo, 
prostřený stůl, 
přítomnost blízkých 
a radostnou atmosféru 
po celé vánoční svátky 
vám přeje tým 
FORTEX REALITY

602 531 103 733 734 435
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Asi nemůžeme začít jinak než tématem koronaviru. 
Procházíme jednou z  nejvíc zatěžkávacích zkoušek 
českého zdravotnictví. Jak si v této zkoušce zatím vede 
šumperská nemocnice? 

Ačkoliv mám za  to, že je na  celkové hodnocení ješ-
tě brzy, osobně si myslím, že si naše nemocnice vede 
dobře. Situaci se nám daří zvládat zejména díky na-
šemu personálu, jeho obětavosti a  týmovosti. Všem 
našim zaměstnancům bych tímto rád znovu poděko-
val, přičemž mé poděkování patří nejen zdravotníkům  
pečujícím o COVID pozitivní pacienty, ale též nezdra-
votnickému personálu, bez něhož by nemocnice jako 
celek nefungovala. Současně bych chtěl poděkovat i pří-
slušníkům dalších složek integrovaného záchranného 
systému, kolegům z  jiných zdravotnických zařízení 
a všem dalším, kteří se podílejí na potlačení této epide-
mie a záchraně lidských životů. Věřím, že jsme na dobré 
cestě ke  zvládnutí celé situace, ale ještě stále nemáme 
zcela vyhráno.

Nemocnici vedete už třetím rokem. Co vás na celé 
situaci okolo koronavirové pandemie překvapilo nej-
více? 

V obecné rovině mě překvapila vlna solidarity, která se 
strhla zejména mezi obyvateli navzájem. Nechtěl bych však 
opomenout ani celou řadu lidí, podnikatelů i větších firem, 
kteří nás už od první vlny podporují. Ať už ve formě děkov-
ných dopisů nebo věcných darů. Za to jim také velmi dě-
kuji. Mám-li otázku vztáhnout konkrétně k naší nemocnici 
a  současně být trochu kritický, bohužel mě v  negativním 
smyslu překvapil postoj a chování některých našich kolegů. 
Ač to ne vždy bylo jednoduché, nakonec jsme si ale vždyc-
ky nějak poradili.

Hodně se mluví o únavě personálu, který určitě za-
slouží velký obdiv za to, jak celou situaci zvládá. Ale 
spoustu času kvůli pandemii tráví v  nemocnici také 
management. A  to už podruhé v  letošním roce. Asi 
to musí být i pro vás náročné. Nenastala letos situace, 
kdy jste zalitoval, že jste se rozhodnul postavit do čela 
jejího vedení…? 

V situaci, kdy personál v první linii pracuje na 110 %, 
považuji za zcela samozřejmé, že tak pracuje i vedení ne-
mocnice. Všichni společně cítíme odpovědnost za zajiš-
tění zdravotní péče pro oblast Šumperska a jeho širokého 
okolí. Svého rozhodnutí postavit se do čela Nemocnice 
Šumperk nelituji. Naopak, letošní rok mě jen utvrdil 
v tom, že čas a úsilí, které práci věnujeme, má smysl. Mít 
kolem sebe tým lidí, na které se člověk může spolehnout, 
je v těchto chvílích obzvláště důležité a já si toho velmi 
vážím.

Kvůli pandemii jste také museli na  několik týd-
nů omezit plánovanou operativu. Jaké dopady to 
na  nemocnici bude mít? Ať už zdravotní nebo fi-
nanční? 

Jenom v naší nemocnici došlo během druhé vlny pan-
demie k  odložení téměř tisícovky plánovaných operač-
ních výkonů, přičemž návrat k normálu může v některých 
odbornostech trvat i několik měsíců. Pokud jde o  zdra-
votní dopady tohoto opatření, netroufnu si je v současné 
chvíli hodnotit. Naopak pokud jde o ekonomické dopady, 
již nyní víme, že u některých poskytovatelů zdravotních 
služeb budou zcela zásadní.

Museli jste kvůli covidu přehodnotit nějaké plány 
na příští rok? 

Snažíme se dělat maximum pro to, abychom byli 
schopni všechny naše plány pro příští rok zrealizovat. 

Když už jsme u těch plánů… Jaké zásadní investice 
čekají nemocnici v následujících letech? 

Rádi bychom dále pokračovali v naplňování generelu 
rozvoje areálu nemocnice a v investicích do přístrojové-
ho a dalšího vybavení jednotlivých pracovišť. Mimo jiné 
nás čekají i nemalé investice do nezdravotnických provo-
zů, včetně toho stravovacího a prádelenského.

Současná pandemie bohužel zastínila i letošní výro-
čí. Je to pět let, kdy nemocnice změnila svého vlastní-
ka, jímž je váš otec, lékař Martin Polach. Nemocnice 
se díky tomu změnila doslova k  nepoznání.  Za  po-
sledních pět let do ní investoval přes jednu miliardu 
korun. Která z investic je z vašeho pohledu pro nemoc-
nici i region nejzásadnější? 

Přiznám se, že neumím vybrat jednu, kterou bych 
považoval za nejzásadnější. Naopak jsem přesvědčen, že 
jedna bez druhé by nedávaly smysl a všechny považuji 
pro náš region za významné. Tyto investice v širším slo-
va smyslu umožnily zajistit místní a časovou dostupnost 
zdravotních služeb našim pacientům. Za  těch pět let 
toho nebylo málo. Všem, kteří se na rozvoji nemocnice 
podíleli a podílejí, patří mé velké poděkování, přičemž 
to největší patří právě mému otci. Bez jeho podpory, a to 
nejen finanční, bychom dnes nebyli tam, kde jsme.

Nemocnice Šumperk je v  podstatě „rodinná  
firma“. Je to podle vás výhoda nebo přitěžující okol-
nost? A proč jste se nakonec po studiu práv rozhodnul 
věnovat zdravotnictví? 

Vše má samozřejmě své pro a proti. Ale jsem rád, že 
mám otcovu důvěru a  mohu se podílet na  vedení ne-
mocnice.  Asi není náhoda, že je mi oblast zdravotnic-
tví blízká, jelikož oba moji rodiče jsou lékaři. I v době, 
kdy jsem se aktivně věnoval právnické profesi, jsem se 
zabýval zejména právem zdravotnickým. To, že dnes sto-
jím v čele managementu nemocnice, je vlastně důsledek 
mnoha okolností… 

Tomu, aby se nemocnice rozvíjela pozitivním smě-
rem, věnujete značné finance i úsilí. Jak pak vnímáte 
osobní útoky lidí, případně ty na sociálních sítích, že 
je nemocnice „sám Ukrajinec“, že zaměstnancům pla-
títe nízké mzdy nebo že je zdejší kvalita péče mizerná? 

S  kritikou obecně problém nemám, naopak mám 
za to, že konstruktivní kritika nás může posunout jedině 
dopředu. Osobních útoků je čím dál více, ale to je bohu-
žel asi obrazem dnešní doby a atmosférou ve společnosti. 
Co se týká cizojazyčných kolegů, tak si jejich práce velmi 
vážím a jsem rád, že jsou součástí naší nemocnice. Jejich 

Předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach: Ještě stále nemáme zcela vyhráno 

Zdraví, láska, rodinná pohoda ...
ze srdce Vám přejeme, abyste  

v novém roce měli všeho dostatek.

PF 2021

#VašeNemocnice

Letošní rok byl pro zdravotnictví extrémně zatěžkávací zkouškou. Jak si v  ní zatím vede Nemocnice 
Šumperk? O koronaviru, o plánech na příští rok, ale i o tom, jak vnímá negativní komentáře a útoky lidí 
na nemocnici, se v rozhovoru rozpovídal její šéf Martin Polach. 

nasazení a obětavost je mnohdy vyšší než u některých 
z řad „našich“ kolegů. 

Tento rozhovor si bude číst určitě mnoho zaměst-
nanců nemocnice, kteří si asi také často tyto nehezké 
komentáře na internetu přečtou. Je něco, co byste jim 
chtěl v tomto ohledu vzkázat? 

Asi jen to, aby je pokud možno ignorovali. Naopak 
bych chtěl touto cestou poděkovat za všechny pozitivní 
komentáře a děkovné dopisy, kterých je rok od roku více. 
Těší mě zejména to, že naši pacienti jsou, až na výjimky, 
spokojeni s kvalitou námi poskytovaných služeb, což je 
hlavně výsledek jejich práce. Pokud je však nespokoje-
nost oprávněná, pak každý takový případ po pečlivém 
prověření řešíme. 

Nutno podotknout, že jako rodina investujete nejen 
do šumperské nemocnice. Vlastníte také poměrně dy-
namickou zdravotnickou skupinu společností MAPO 
Group. V loňském roce jste ve Fialově ulici v Šumper-
ku otevřeli také moderní kliniku MAPO care. Proč 
jste se k tomu kroku rozhodli a plánujete v tomto smě-
ru nějaké další investice? 

Primárním impulsem byla absence dostupnosti ur-
čitých zdravotních služeb v  našem regionu. Začátkem 
příštího roku plánujeme například rozšířit v rámci spo-
lečnosti MAPO care poskytované služby o  ambulanci 
sportovní medicíny pod záštitou primáře ortopedické-
ho oddělení MUDr.  Jána Debreho. Co se týče investic, 
v rámci skupiny MAPO Group, tak rok 2021 bude opět 
poměrně významným. A já už se teď na ty další výzvy 
těším. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
vážení  pacienti, 
vážení obchodní partneři, 
jelikož se blíží konec roku, rád bych vám všem touto ces-
tou popřál příjemné prožití vánočních svátků 
a  úspěšné vkročení do nového roku. 
Současně  bych  vám  tímto  rád  poděkoval  za  přízeň  
a  spolupráci v  roce 2020 a  do roku 2021 bych vám chtěl 
popřát hlavně hodně zdraví, jelikož to je, nejen v dnešní 
době, to nejcennější. 
 S  přátelským pozdravem 
 Martin  Polach
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

RYTECTVÍ

Rytí na šperky,
    hodinky, prsteny
štítky na dveře, štítky na schránky,
klíčenky, známky pro psy, náramky,
reklamní předměty s věnováním,
značení výrobků, výrobní štítky,
grafické šablony, popis materiálů.

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz

  

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru strojní mechanik) výroba Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů Stavebnictví

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Mechanik plynových zařízení

KONTAKT:

Buď bez obav. Rádi ti vše vysvětlíme.
LETOS JSOU PŘIJÍMAČKY JINAK!

Přijď 22. 1. 2021 k nám.

JSME ŠKOLA, 
KTERÁ TĚ BUDE 

BAVIT.

I


