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Letošní první sněhové nadílky se Šumperk dočkal minulý týden. Potěšila nejen děti, ale i dospělé, kterým dala alespoň na chvíli 
zapomenout na přísná restriktivní opatření v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací.  Foto: Z. Kvapilová

Město získalo křišťálové srdce a dvace-
titisícový šek.     Strana 2

Město muselo zdražit, za svoz odpadu 
tak Šumperané zaplatí více.     Strana 3

S  DofE jsem poznal, že se věci ne-
mají vzdávat, říká čtrnáctiletý držitel 
Mezinárodní ceny vévody z  Edin-
burghu.     Strana 4

Očekávaný den „D“ je za dveřmi: Prv-
ní autobusy vyjedou z nového nádraží 
v pondělí 18. ledna    Strany 6, 7

Vážení přátelé,
právě začal nový rok. Prožijme ho 

ve zdraví a v pohodě. Nebuďme lhostej-
ní, pomáhejme a  buďme tu jeden pro 
druhého. Osobně bych si moc přál, aby 
každý z nás přispěl k rozvoji svého oko-
lí, našeho města, věnujme také co nejví-
ce času své rodině a blízkým. 

Všichni jsme si prošli nelehkým ro-
kem, který zkomplikovala pandemie. 
Proto přeji všem lidem do nového roku 
především pevné zdraví, sílu poprat se 
s překážkami a vidět v nich příležitosti. 
Byl bych moc rád, abychom neztrati-
li víru v  lepší svět, hledali a nacházeli 
v  sobě toleranci, trpělivost, pokoru, 
měli nové plány a sílu je uskutečňovat. 

Rád bych také věřil, že rok 2021 bude 
rokem pozitivních změn, jež se dotknou 

všech oblastí našeho života. Změn, kte-
ré nám umožní vrátit se k  „nudnému 
standardu“. K  životu, jehož součástí 
jsou osobní setkání s  přáteli, večery 
strávené u sklenky dobrého moku v re-
stauracích, návštěvy kulturních před-
stavení nebo sportovních událostí. 

Věřím, že nově rekonstruovaný ba-
zén se saunovým světem, jejž jsme 

otevřeli loni v  září, se opět brzy napl-
ní školáky, plavci i  rodinami s  dětmi, 
že od  18. ledna, kdy zahájíme provoz 
na  modernizovaném autobusovém 
nádraží, budu potkávat jen samé spo-
kojené cestující, že pokročíme v revita-
lizaci sídlišť a že se nám díky investicím 
do  školství podaří zlepšit prostředí ur-
čené ke vzdělávání našich školáků, více 
peněz z  městského rozpočtu pak také 
půjde do výkonnostního sportu.

Do  nového roku vám všem přeji  
12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů opti-
mismu, 365 dní pohody, 8760 hodin 
splněných přání, 525  600 minut štěstí 
a 31 536 000 vteřin lásky.

Tomáš Spurný, 
starosta města Šumperka
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Celý svůj profesní život zasvětil informačním technologiím, byl zapáleným turistou, cyklistou, uměl 
ocenit dobrou kávu a doutníky, zajímal se o historii, spolupracoval s Českou numismatickou společností, 
plánoval pořízení pamětní desky připomínající jeho bývalého kolegu z vedení města Igora Kroupu… Ten-
to záměr se však Jiřímu Hájkovi, někdejšímu polistopadovému místostarostovi Šumperka, „dotáhnout“ 
do konce nepodařilo. Odešel náhle ve věku jedenasedmdesáti let v úterý 22. prosince, v den osmačtyřicáté-
ho výročí sňatku s manželkou Jarmilou, s níž vychoval dceru Pavlínu a syna Tomáše.

Šumperk má na svém kontě další prestižní ocenění. V polovině prosince převzal Roman Macek, šumper-
ský radní a ředitel společnosti Sateza v jedné osobě, křišťálové srdce a šek na dvacet tisíc korun. Ocenění 
město získalo za první místo v celostátní soutěži Komunální projekt roku za rekonstrukci AQUAcentra 
a jeho technologického zázemí.

Zemřel bývalý místostarosta Jiří Hájek

Město získalo křišťálové srdce

  

  Zastupitelé 
koncem ledna vyhodnotí 
ceny města

Rozpočtové opatření a  vyhodnocení Cen města 
Šumperka – to jsou dva nejdůležitější body pro-
gramu prvního zastupitelského rokování v novém 
roce. Jednání se uskuteční ve  čtvrtek 28. ledna 
od 15 hodin v zasedací místnosti městského úřa-
du v Rooseveltově ulici. Vstup do úřadovny bude 
možný jen s  rouškou a  počet přítomných bude 
omezený. Místní radnice proto prosí občany, aby 
z  důvodu hygienických opatření a  nutných ro-
zestupů zvážili osobní účast na zasedání. Schůzi 
je možné sledovat on-line na  YouTube, záznam 
je pak možné zhlédnout na webových stránkách 
města www.sumperk.cz v sekci Město a městský 
úřad, podsekcích Orgány města a Zastupitelstvo 
města.  -ger-

  Od konce 
ledna přijímá město 
žádosti o dotace

Od středy 27. ledna od osmé hodiny ranní přijí-
má město žádosti na peníze z dotačních programů 
na rok 2021. Město chce letos rozdělit do kultury 
a sportu 4,04 milionu korun. Žádosti je možné po-
dávat do čtvrtku 11. února do 12 hodin. 
Z celkové částky vyčlenilo město na podporu ne-
ziskových akcí 1,9 milionu korun, na  podporu  
celoroční činnosti 1,44 milionu a  na  podporu 
výkonnostního sportu 0,7 milionu korun. Po-
drobnosti k  jednotlivým dotačním titulům a  tis-
kopisy, které je potřebné vyplnit, jsou zveřejněny 
na  webových stránkách města www.sumperk.cz 
v  sekci Potřebuji vyřídit, podsekci Dotační pro-
gramy. Podrobné informace lze získat u referentky 
odboru školství, kultury a  vnějších vztahů Ivety 
Vymazalové, tel. č. 583 388 231, e-mail: iveta.vy-
mazalova@sumperk.cz. -red-

  Na webu je 
aplikace zimní údržby, 
lze z ní poslat 
dotaz či připomínku

Mapovou aplikaci Zimní údržba, v níž lze nalézt 
nejen zobrazení pořadí úklidu jednotlivých ko-
munikací ve  městě, ale také dobu, za  kterou by 
měly být uklizené, najdou zájemci na webu www.
sumperk.cz v  sekci Potřebuji vyřídit, podsekcích  
Komunální služby, Komunikace a  Mapa zimní 
údržby. Přímo z aplikace lze poslat e-mail s dota-
zem či připomínkou, jež se vztahují ke konkrétní-
mu místu.
Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělovat 
i  dispečerské službě, která funguje ve  dnech ne-
příznivého zimního počasí. Všechny podněty, jež 
budou na telefonním čísle 604 920 123 nahlášeny, 
musí odpovědný pracovník zaznamenat do  dis-
pečerské knihy s  poznámkou o  způsobu řešení. 
Pohotovost přitom firma nedrží nepřetržitě, zá-
leží na  rozhodnutí oddělení komunálních služeb 
místní radnice, na  kolik hodin, případně dnů, ji 
vyhlásí. -zk-

Jiří Hájek se narodil 21. ledna 1949 v  Děčíně, dět-
ství a mládí prožil ve východních Čechách. Vystudoval 
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v  Lanš-
krouně a  Vysokou školu ekonomickou v  Praze, obor 
automatizované systémy řízení v ekonomice. Problema-
tikou zpracování dat se zabýval nejprve v  Tesle Lanš-
kroun, v  roce 1975 přišel do  Šumperka, kde pracoval 
deset let v Podniku výpočetní techniky a poté ve výpo-
četním středisku ve firmě Agrostav.

V  prvních svobodných volbách po  listopadu 1989 
kandidoval do městského zastupitelstva za Stranu zele-
ných v koalici s Občanským fórem a KDU, 1. ledna 1991 
se stal místostarostou. V jeho gesci byly životní prostře-
dí, školství, zdravotnictví a kultura.

Po odchodu z  funkce působil nejprve na městském 
úřadu v Šumperku jako vedoucí městského informační-
ho systému, poté pracoval ve firmě VERA-informační 
systémy pro veřejnou správu, ve které zúročil své zku-
šenosti programátora a městského úředníka, a nakonec, 
až do odchodu do důchodu, ve společnosti TMapy. 

Jiří Hájek žil naplno - z  turistických cest si psal de-
níky, studoval a  vylepšoval jízdní kola, měl přehled 
o  nejnovějších „výdobytcích“ outdoorového oblečení 
a navigací, sbíral mapy, miloval dobré víno, kávu a ne-
odmyslitelné doutníky. Byl bytostným monarchistou, 
zajímal se o historii a více než čtvrt století spolupracoval 
s místní pobočkou České numismatické společnosti, jíž 
pomáhal v oblasti informačních technologií a s přípra-
vami každoročních aukcí. 

„Kdybych si měla představit tátův ideální týden, ne-
pochybně by nejprve vyrazil do Brd na čundr pod ši-
rák a cestou by si dal v oblíbených podnicích kávičku 
a  doutníček. Po  návratu by se prošel po  městě, opět 
s nezbytnými kávo-doutníkovými zastávkami, popoví-
dal by si s lidmi na Hlavní třídě, následovala by mamin-
čina výborná večeře, plán, na co se budou večer koukat, 
a pak by u televize neprodleně usnul,“ vzpomíná na své-
ho otce dcera Pavlína. Dodává, že přestože dokázal být 
někdy protivný, ironický a  „rýpavý“, pro druhé by se 
„přetrhnul“. „Pokud bych měla tátu jednoduše charak-
terizovat, byl svérázný a měl čistou a přímou duši,“ uza-
vírá dcera Pavlína. -zk-

Projekt modernizace AQUAcentra zahrnoval kom-
plexní rekonstrukci krytého bazénu, jeho moderni-
zaci a  zatraktivnění celého areálu. Jeho nezbytnou 
součástí byla i  rekonstrukce technologického zázemí 
areálu. Byla zde instalována technologie kombinované 
výroby elektrické energie s plynovým kondenzačním 
kotlem. Tento zdroj je zároveň propojen se sídlištní 
soustavou centrálního zásobování teplem. Společně 
tak tvoří kompaktní moderní energetický zdroj. Právě 
za toto řešení AQUAcentrum cenu získalo.

Město zvítězilo ve zcela nové kategorii Energeticky 
úsporná obec. „Jde o historické prvenství, protože tato 
kategorie se v soutěži objevila poprvé,“ řekla při pře-
dání ocenění Anna Soldátová z redakce Moderní obec 
a vydavatelství Profi Press, jež soutěž uspořádalo.

Skleněná cena zpodobňuje srdce na dlani. „Tvar srdce 
není náhoda. Symbolizuje totiž to, že vedení města by tu 
mělo být pro své občany, mělo by jim naslouchat a starat 
se o to, aby se jim zde žilo dobře,“ doplnila Soldátová.

„Velice si tohoto ocenění vážíme. Šumperk se snaží 
v souladu s trendy Evropské unie město ekologizovat 
a  aktivity, které se ubírají touto cestou, podporovat,“ 
uvedl Roman Macek. Ten společně s křišťálovým srd-
cem rovněž převzal od  manažerky společnosti ČEZ 
ESCO Veroniky Paláčkové šek na dvacet tisíc korun. 
„Jsem velice ráda, že mohu Šumperku předat tento šek. 

S  projektem moderního kompaktního energetického 
zdroje jsme velice ztotožněni, jelikož naše dceřiná spo-
lečnost ČEZ Energo provozuje v České republice celou 
řadu kogeneračních jednotek,“ podotkla Paláčková.

Soutěž Komunální projekt roku je pořádána pod 
záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostá-
lové a  ve  spolupráci s  Výborem pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Sva-
zem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv 
ČR. Cílem je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní 
a občansky přínosné projekty realizované územními 
samosprávami. -ger-

Ocenění převzal Roman Macek, šumperský radní 
a ředitel společnosti Sateza.  Foto: -ger-

Jiří Hájek byl bytostným monarchistou. 
 Foto: archiv rodiny
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I když je Šumperk, co se týče třídění odpadu, dlouhodobě na špici v rámci Olomouckého kraje, vedení 
města se snaží podnikat kroky k tomu, aby lidé produkovali co nejméně směsného odpadu a co nejvíce třídi-
li. „Situace v odpadovém hospodářství není dlouhodobě udržitelná. Rapotínská skládka, kam dosud vozíme 
komunální odpad, nám nevydrží navěky, její životnost je odhadována na deset let. Odpadu neustále přibývá 
a jeho svoz a skládkování stojí stále víc peněz. Město na to musí reagovat, proto přikročilo ke zdražení,“ říká 
Jakub Jirgl, místostarosta Šumperka. Zdůrazňuje, že se město problematice odpadového hospodářství musí 
věnovat intenzivněji, proto chce své občany častěji informovat o této problematice a faktech s ní spojených.

Práci zdravotníků v první linii ocenilo vedení města Šumperka. Regionální potraviny, mezi nimiž nechy-
běly káva, paštiky či džemy, předal starosta Tomáš Spurný a místostarostové Marta Novotná a Jakub Jirgl 
týmu Zdravotnické záchranné služby v Šumperku a zdravotníkům Nemocnice Šumperk.

Jak se podle vás daří občanům Šumperka třídit 
komunální odpad?

Domnívám se, že daří, a jsem tomu velice rád. Třídění 
je však dlouhodobý proces, který musíme neustále zdo-
konalovat, to znamená, že budou přibývat další komodi-
ty, jež se budou separovat. To ostatně vyplývá i z nového 
zákona o odpadech, který platí od letošního roku.

Lidé lépe třídí, přesto se od letošního roku zvyšují 
poplatky za  svoz směsného komunálního odpadu. 
O kolik více si budou muset občané připlatit a co je 
hlavním důvodem růstu cen?

V roce 2020 vyprodukovali občané Šumperka za je-
den měsíc zhruba o  75 tun směsného komunálního 
odpadu více, než tomu bylo za  stejné období v  roce 
předchozím. Což je nárůst o zhruba 29 tun směsného 
komunálního odpadu za měsíc. Navíc se svozy všech 
komodit zdražují a odpadu i přes separaci stále přibý-
vá. Celkovou sumu za svoz odpadů také do jisté míry 
prodražuje úklid nepořádku kolem sběrných míst.

Pro město je důležité udržet vyrovnaný rozpočet 
v  oblasti odpadového hospodářství, proto je nutné 
zvýšení sazeb poplatku za odpad pro letošní rok, a to 
o 48 korun. To znamená, že roční platba pro poplatní-
ka je 744 koruny, snížená sazba pro poplatníky s vlast-
ní nádobou je od letoška 672 koruny za rok.

Jen pro připomenutí, jaké komodity se ve  městě 
třídí?

V současné době mohou naši občané využívat ná-
doby na  papír, plast, sklo – čiré a  barevné, na  nápo-
jové kartony, kov, bioodpad, textil, jedlé oleje a  tuky 
a drobné elektro. Nebezpečný odpad, objemný odpad, 
stavební a demoliční odpad, rozměrnější elektroodpad 
a pneumatiky lze odvézt do sběrných dvorů v ulicích 
Příčné a Anglické.

Sledujete, jak jsou využívány sběrné dvory? Co 
sem lidé nejčastěji vozí?

Zájem o  odkládání odpadu ve  sběrných dvorech 
každoročně roste. Nejčastěji sem obyvatelé Šumperka 
přivážejí stavební a objemný odpad, následuje elektro, 
bioodpad, oleje a  nebezpečný odpad. Snažíme se re-
agovat na  požadavky občanů, proto jsou oba sběrné 
dvory otevřené také v sobotu dopoledne, v Příčné ulici 
pak i v neděli dopoledne.

Jaké jsou nejčastější chyby lidí při separování od-
padu?

I  v  oblasti tříděného odpadu bojujeme s  místem 
a  zároveň se snažíme šetřit peníze za  svoz. Z  tohoto 
pohledu by nám tedy velmi pomohlo, kdyby lidé ne-
zapomínali zmenšovat objem tříděného odpadu. To 

Dárky v  hodnotě třicet tisíc korun město nakou-
pilo mimo jiné z finančních prostředků, které získalo 
formou šeku v celostátní soutěži Komunální projekt 
roku. Šumperk zvítězil ve zcela nové kategorii Ener-
geticky úsporná obec, a to díky projektu technologie 
kombinované výroby elektrické energie s  plynovým 
kondenzačním kotlem v  areálu AQUAcentra, jenž  
realizovala společnost Sateza. Spolu s oceněním měs-
to převzalo také šek na dvacet tisíc korun. 

„Věnovat výhru na  nákup dárků pro ty, kteří se 

v současné nelehké době nejvíce starají o naše zdraví, 
byl okamžitý nápad, s nímž všichni hned souhlasili. 
Společnost Sateza vzápětí nabídla, že k vítězné sumě 
přidá dalších deset tisíc korun,“ vysvětlil původ peněz 
starosta Tomáš Spurný.

„Moc vám všem děkujeme, víme, že to nyní nemáte 
lehké. Věřím, že vás regionální výrobky potěší a snad 
i dodají potřebnou energii. Vydržte!“ uvedl při předá-
vání dárků ředitel společnosti Sateza Roman Macek.

 -ger-

Město muselo zdražit, za svoz odpadu tak Šumperané zaplatí více

Vedení města předalo dárky zdravotníkům

Regionální potraviny předali starosta Tomáš Spurný, zastupitel a ředitel firmy Sateza Roman Macek a místosta-
rostové Marta Novotná a Jakub Jirgl týmu Zdravotnické záchranné služby v Šumperku a zdravotníkům místní 
nemocnice.                                                                                                                                                                      Foto: -ger-

Místostarosta Jakub Jirgl (vlevo) během návštěvy ra-
potínská skládky, na  kterou město vozí komunální 
odpad.                                                                  Foto: -ger-

znamená, aby například sešlapávali PET lahve nebo 
rozebírali kartony. Důležité je, aby vhazovali odpad 
do správného kontejneru. Také se stává, že se snaží do-
stat do kontejneru odpad, který je objemný, vhodnější 
je takové věci odvézt do sběrného dvora. 

Jaké nádoby na tříděný odpad letos přibydou? 
Jak jsem již zmínil, směsného odpadu každoročně 

přibývá, i  když se prakticky každý rok objevují nové 
komodity, jež ve  městě třídíme. V  současné době již 
máme deset druhů nádob na separovaný odpad. V le-
tošním roce chceme rozšiřovat sběrnou síť nádob 
na jedlé oleje a tuky a bioodpad, v souvislosti s tím ale 
ještě hledáme vhodné řešení.

 Děkuji za rozhovor. S. Singerová

  
  

  Úřad je pro 
veřejnost otevřen
v pondělí a ve středu
Vzhledem k současné epidemické situaci a nouzo-
vému stavu jsou až do odvolání změněny úřední 
hodiny Městského úřadu v Šumperku. Pro veřej-
nost jsou úřadovny na náměstí Míru a v Jesenické 
ulici otevřeny v pondělí a ve středu od 9 do 11 hod. 
a od 14 do 17 hod., ve stejné době fungují také ve-
řejné toalety v budově radnice. Úřadovna v Laut-
nerově ulici, v  níž sídlí odbor sociálních věcí, je 
otevřena od 8 do 11 hod. a od 13 do 15 hod. Kro-
mě toho si lze po  telefonické domluvě s  potřeb-
ným úředníkem dohodnout individuální schůzku 
i v kterýkoli jiný pracovní den. Pokud to ale pova-
ha věci umožňuje, měli by občané řešit své záleži-
tosti primárně telefonicky (ústředna: 583 388 111) 
nebo elektronickou cestou (posta@sumperk.cz). 
Rezervační systém je po  dobu vládních opatření 
pozastaven.
Vstup do všech vnitřních prostor úřadoven je mož-
ný pouze s rouškou či jinou ochranou úst a nosu, 
návštěvníci by měli použít dezinfekci na ruce a do-
držovat dvoumetrové rozestupy.
Informační centrum na Hlavní třídě je až do odvo-
lání uzavřeno. V případě potřeby se lze s jeho pra-
covnicemi spojit telefonicky na čísle 583 214 000 
nebo e-mailem (ic@sumperk.cz), a to každý všed-
ní den v čase od 8 do 12 hod. a od 12.30 do 15.30 
hod. -red-
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Zpravodajství

Matouš Válek, držitel bronzového stupně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 
(DofE), s vedoucím a hodnotitelem Janem Sýkorou ze Střední odborné školy, která 
je od roku 2014 místním centrem DofE.  Foto: P. Kvapil

Program DofE založil v  roce 1956 
manžel britské královny Alžběty II. princ 
Philip, vévoda z  Edinburghu, aby pod-
pořil seberozvoj mladých chlapců bez 
ohledu na  jejich zázemí, fyzické schop-
nosti, dovednosti nebo zájmy. O  dva 
roky později se otevřel také dívkám 
a začal se šířit po celém světě. Dnes fun-
guje ve více než sto třiceti zemích, mezi 
nimiž je od roku 1995 i Česká republi-
ka. Pro mladé lidi je především výzvou, 
proto si aktivity a  cíle, kterých chtějí 
dosáhnout a  jimž se věnují minimálně 
hodinu týdně, vybírají sami ve třech ob-
lastech, kterými jsou pohyb, dovednost 
a dobrovolnictví. Na závěr pak absolvují 
týmovou expedici v  přírodě. Podstatné 
je, že nesoutěží mezi sebou, ale jen sami 
se sebou. Překonání vlastních očekávání, 
silné zážitky a nová přátelství se pro ně 
stávají tou největší odměnou. Za splnění 
programu, jenž má tři úrovně s odlišnou 
obtížností a délkou trvání, navíc získají 
Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu 
neboli prestižní certifikát, který mohou 
využít v  přijímacím řízení na  vysoké 
školy i při pracovních pohovorech.

V  Šumperku stál u  zrodu myšlenky 
založení místního centra Mezinárodní 
ceny vévody z  Edinburghu Jan Sýkora, 
jenž učí na Střední odborné škole v Ze-
mědělské ulici. Spolu s  tehdejší ředitel-
kou Stanislavou Beštovou se jim podařilo 
projekt před sedmi lety „rozjet“ a od  té 
doby se do něj zapojilo osmadvacet stu-
dentů školy, ale také dva žáci ze základ-
ní školy a  jedna gymnazistka z Krnova. 
Dvanáct z nich obdrželo bronzové oce-
nění, dvě studentky pak stříbrné. 

„Podmínky splnění bronzového stup-
ně programu jsou zdánlivě nastaveny 
jako snadné, ale princ Philip, vévoda 
z Edinburghu, dobře věděl, že úskalí je 
v  tom, aby mladí lidé byli cílevědomí 
a vydrželi dělat aktivity více než tři mě-
síce,“ říká koordinátorka Alice Válková, 
která spolu s  kolegou Janem Sýkorou, 
jenž je hodnotitelem a vedoucím míst-
ního centra DofE, účastníky programu 
na cestě za získáním ocenění „doprová-
zí“. Často se podle ní stává, že zpočát-
ku nadšení zájemci o  program vzdají 
aktivity už po  prvním měsíci. Nejnižší 
bronzová úroveň přitom trvá minimál-
ně půl roku. 

„Plnění programu učí mladé lidi ne-
bát se výzev, překonat své vlastní po-
hodlí, pomáhat druhým, umět plánovat 
a  rozvíjet dovednosti. A vede je rovněž 
k odpovědnosti, díky níž se mohou lépe 
uplatnit v práci nebo získat dobrou stáž,“ 

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 loni splnit bronzovou úroveň. Řeč je o čtrnác-
tiletém Matouši Válkovi ze Šumperka. Prestižní mezinárodně uznávaný certifikát a odznak mu předali koncem listopadu zástupci Národní kanceláře DofE v prosto-
rách Střední odborné školy v Zemědělské ulici, která je od roku 2014 místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Slavnostní ceremonie k předávání 
ocenění se z důvodu vládních opatření souvisejících s koronavirovou pandemií uskutečnila 16. prosince on-line z profesionálního studia.

S DofE jsem poznal, že se věci nemají vzdávat, říká 
čtrnáctiletý držitel Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

popisuje přínos programu současná ře-
ditelka SOŠ Eva Kostecká a  doplňuje, 
že projekt mimo jiné staví na zážitkové 
pedagogice a je nástrojem, jak pracovat 
i  s  dětmi, které jsou ohroženy školním 
neúspěchem. „Učitelé díky DofE poznají 
studenty z jiné stránky, získají komplex-
nější představu o  jejich životě i  schop-
nostech a  mohou je lépe motivovat 
k učení,“ potvrzuje z vlastní zkušenosti 
Alice Válková, jež svým „zapálením“ 
pro tuto zajímavou aktivitu inspirovala 
i syna Matouše, který chodí na základní 
školu v Šumavské ulici.

„Plnit Mezinárodní cenu vévody 
z Edinburghu, o níž jsem věděl od ma-
minky, jsem chtěl už od osmi let. Vyprá-
věla mi i o tom, jak si člověk může najít 
svoje cíle, které pak překoná a získá ne-
jenom prestižní cenu, ale také dobrý po-
cit, že něco dokázal,“ říká Matouš Válek. 
Splnit si svůj „sen“ mohl až loni, kdy mu 
bylo čtrnáct, což je nejnižší věk, od ně-
hož se mohou školáci do  programu 
na bronzové úrovni zapojit. Šest měsíců 
se tak věnoval nejméně hodinu týdně 
zvoleným aktivitám. Počínaje fotbalem 
a  zlepšováním fyzické kondice i  mimo 
hřiště pod vedením osobního trenéra 
přes zdokonalování hry na keyboard až 
po  uklízení odpadků, shrabávání listí 
a  čištění různých ploch v  okolí domu, 
v němž bydlí, či v areálu „zemědělky“.

„Každé aktivitě s předem stanoveným 
cílem jsem se týdně věnoval minimálně 
hodinu, na klávesy jsem ale cvičil skoro 
každý den. Hodně mě motivoval pan 
učitel František Havelka, díky kterému 
jsem i přes on-line výuku mohl cíl na-

stavený v talentu splnit. Za to bych mu 
chtěl moc poděkovat,“ zdůrazňuje Ma-
touš a přiznává, že nejtěžší okamžiky při 
plnění DofE zažíval tehdy, když musel 
za špatného počasí vyrazit ven za stano-
venými „úkoly“ v rámci dobrovolnictví. 

Naopak nejvíc ho bavila závěrečná 
dvoudenní expedice, během níž s  dal-
šími třemi účastníky programu stejné 
úrovně společně přežívali v přírodě bez 
mobilů a  navigace, pouze se zásoba-
mi, které si nesli s  sebou. Nakupování 
po cestě a přeprava motorovými vozidly 
přitom byly zakázány. „Po  celém dni 
chození s narvaným batohem na zádech 
jsem se těšil na  jediné – že si uvařím 
teplý čaj a  polívku z  prášku. Ukázalo 
se, že expedice může být opravdu dob-
rodružství, v němž člověk zažije mnoho 
překvapení, ať strašlivých nebo naopak 
veselých,“ vzpomíná s  úsměvem Ma-
touš. Ten si celou svou cestu progra-
mem zaznamenával do on-line aplikace, 
a když potřeboval pomoc, měl k dispo-
zici vedoucího, který mu poradil. „Ta 
podpora je hodně důležitá, samotný 
úspěch ale závisí na  tom, zda člověk 
u dané činnosti vydrží, jestli se dokáže 
překonat, i když se mu nechce, a dotáh-
ne to do konce,“ soudí Matouš, jemuž se 
loni koncem listopadu dostalo odměny 
za splnění programu v podobě meziná-
rodně uznávaného certifikátu a bronzo-
vého odznaku. Patří tak mezi nejmladší 
úspěšné účastníky Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu v republice.

„S DofE jsem poznal, že se věci nema-
jí vzdávat. Důkazem je právě keyboard, 
na  který jsem se učil hrát na  „ZUŠce“. 

V šestém ročníku mě bývalý učitel má-
lem vyloučil, protože jsem podle něj hru 
nezvládal. Díky výzvě DofE a skvělému 
vedení s novým učitelem jsem si mohl 
dokázat, že je důležité, i  když se nám 
něco nepovede, vytrvat a  zkoušet to 
znovu, protože jednou se nám naše úsilí 
vrátí,“ říká Matouš a dodává, že splnění 
programu mu do  jisté míry také zved-
lo sebevědomí. „Kdykoliv se na  certi-
fikát a  odznak, které mám na  poličce, 
podívám, vím, že jsem něco dokázal. 
A  takhle se na  svoji poličku může dí-
vat každý, kdo o  sobě nyní pochybuje. 
Když bude chtít a  bude mít odvahu, 
může tuto cenu získat,“ je přesvědčený 
Matouš, podle něhož je tato aktivita 
skvělou příležitostí, jak trávit volný čas 
i v době nouzového stavu. Rád by proto 
inspiroval své spolužáky, aby do této vý-
zvy šli. On sám se už chystá, že se letos 
pustí do stříbrného stupně. „Přemýšlím 
už, jaké aktivity a cíle budu chtít tento-
krát pokořit,“ uzavírá novopečený šum-
perský držitel bronzové Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu.

A  jak se na  jeho úspěch dívá ma-
minka Alice Válková? „Hlavním mot- 
tem DofE je slogan „Má to cenu!“, což 
mohu potvrdit nejen jako koordiná-
torka programu, ale i  jako rodič. Měla 
jsem radost, když jsem viděla, jak se syn 
rozvíjí a smysluplně tráví volný čas. Že 
i za špatného počasí pomáhal druhým, 
uklízel dětské hřiště a podobně. Ne vždy 
se mu chtělo ven, ale když se vrátil, byla 
na  něm vidět spokojenost, že udělal 
správnou věc,“ říká paní Alice. Oceňuje 
zejména promyšlenost programu, který 
vede mladé lidi k tomu, aby sportovali 
a  pracovali na  sobě i  v  týmu. „V  době 
nouzového stavu kvůli pandemii koro-
naviru bylo DofE vynikající příležitostí, 
jak zúročit spoustu volného času. Ač-
koliv to nebylo vždy jednoduché, Ma-
touš si vedl skvěle a já jsem na něj jako 
máma opravdu hrdá,“ zdůrazňuje Alice 
Válková. Z. Kvapilová

Pozn. na  závěr: Slavnostní ceremo-
nii předávání Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu, jež byla vysílána on-line 
za účasti prince Edwarda a řady dalších 
významných osobností ve středu 16. pro- 
since, lze přehrát na  https://www.you-
tube.com/watch?v=DlBRmMmA59Y. 
Zájemci o  účast v  programu DofE 
najdou informace na  www.dofe.cz, 
na  www. edusum.cz nebo se mohou 
obrátit přímo na  vedoucí progra-
mu J. Sýkoru (sykora@edusum.cz) či  
A. Válkovou (valkova@edusum.cz).
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Podrobné informace o on-line sbírce jsou zveřejně-
ny na  webu www.trikralovasbirka.cz. Zde si mohou 
dárci poslechnout koledu a  pomocí jednoduchého 
odkazu přispět do on-line kasičky. Aby byl dar připsán 
Charitě Šumperk, je třeba uvést poštovní směrovací 
číslo Šumperka 787 01 nebo obce ze Šumperska. 

V  Šumperku mohou lidé přispět také hotovostí 
do tří pokladniček. Jedna je umístěna v recepci místní 
Charity Šumperk, jež je otevřena v pracovních dnech 
od 8 do 15 hodin, druhá na veřejných toaletách v jiho-
západním křídle Pavlínina dvora ve Fialově ulici, které 
Charita provozuje, a poslední v kostele svatého Jana 
Křtitele, přístupném v době bohoslužeb. Celoročně je 
pak možné přispět jednorázovou nebo trvalou dár-
covskou DMS, více informací je zveřejněno na www.
darcovskasms.cz. 

Vybrané peníze poputují v Šumperku na podporu 
matek samoživitelek, rodin ve finanční tísni, osamě-

lých seniorů, na péči o umírající v domácím prostředí, 
na podporu Centra pro rodinu a Poradny ONŽ – po-
moc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. -kv-

Prvních sedmačtyřicet zaměstnanců nemocnice do-
stalo vakcínu proti koronaviru první lednové pondělí, 
další pak o den později. Jde o  lékaře, sestry a ostatní 
zdravotníky z  oddělení ARIP, infekčního oddělení 
nebo centrálního příjmu, jež se nacházejí v „první li-
nii“ a čelí vysokému riziku nákazy. 

Jedním z  prvních, kteří se nechali naočkovat, byl 
i lékařský náměstek Josef Čikl, jenž je zároveň lékařem 

na oddělení ARIP. „Nad tím, zda se nechám naočko-
vat, jsem prakticky ani nepřemýšlel. Když denně jako 
lékař vidíte, co koronavirus dokáže udělat s  lidským 
organismem, tak se vlastně nemůžete ani rozhodnout 
jinak. My jako lékaři vidíme v očkování takové svět-
lo na konci tunelu, jak se z toho současného průšvihu 
dostat. Proto doufám, že až budou vakcíny dostupné 
pro všechny, nechá se naočkovat co nejvíce lidí,“ uvedl 
lékařský náměstek. 

V  nemocnici opět přibývá nakažených pacientů 
s  covidem-19, kteří vyžadují hospitalizaci. Zatímco 
v  polovině prosince se zdejší personál staral zhruba 
o pětatřicet nemocných, dnes je to už téměř dvojná-
sobek. Nemocnice tak musela od minulého týdne opět 
navýšit lůžkový fond infekčního oddělení na sedmde-
sát míst. „V současnosti se staráme o pětašedesát covid 
pozitivních pacientů, u  dalších čekáme na  výsledky 
vyšetření. Lůžková kapacita se rychle plní, a to i na od-
dělení intenzivní péče,“ sdělil minulý týden Josef Čikl. 
Zdůraznil, že je důležité, aby lidé byli obezřetní a do-
držovali mimořádná opatření. Situace je podle něj 
komplikovaná, protože roste také nemocnost už tak 
vyčerpaného zdravotnického personálu. -hh, kv-

Zájemci o  registraci v  knihovně TGM se mohou 
obrátit e-mailem na vedoucí oddělení služeb čtená-
řům Vladěnu Daňkovou (vdankova@knihovnaspk.
cz). V e-mailu je třeba uvést jméno a příjmení, by-
dliště, datum narození a kontaktní e-mailovou adre-
su. „Na  základě těchto údajů zájemce zaevidujeme 
do našeho systému a zašleme mu číslo bankovního 
účtu pro zaplacení čtenářského poplatku. Po  jeho 
uhrazení si mohou v současném pátém stupni pro-
tiepidemického systému kdykoliv půjčit elektronické 

knihy do čtečky, tabletu či telefonu, které mají ope-
rační systém Android a  iOS, nebo do  čtečky eRea-
ding. Tímto způsobem si lze vypůjčit maximálně 
dvě knihy měsíčně,“ říká ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová. Zdůrazňuje, že tištěné knihy a další doku-
menty si budou moci čtenáři půjčit osobně až v době, 
kdy bude moci být otevřeno alespoň výpůjční okén-
ko. Půjčené knihy mohou lidé v  současnosti vracet 
do  biblioboxů umístěných před knihovnou v  ulici  
28. října a u střediska Sever v Temenické ulici. -zk-

Tříkrálová sbírka se přesunula do virtuálního prostoru

Nemocnice očkuje zdravotníky z „první linie“

Knihovna je zavřená, nové čtenáře ale zaregistruje

Jako jeden z prvních se nechal naočkovat Josef Čikl, 
který se stará o koronavirové pacienty na oddělení 
ARIP.  Foto: Nemocnice Šumperk

Nový rok v Šumperku a okolí každoročně zahajuje Tříkrálová sbírka, kterou organizuje místní Charita. 
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a k současným vládním nařízením však koledníci do ulic vyjít 
nemohli. Tříkrálová koleda se tak přesunula do virtuálního prostoru s tím, že do on-line kasičky mohou 
lidé přispívat do  24. ledna. Do  téhož dne pak mohou zájemci vhodit finanční dar i  do  pokladniček, jež 
v Šumperku najdou na třech místech.

Do  šumperské nemocnice dorazila začátkem roku první dodávka očkovací vakcíny proti nemoci  
covid-19. Nemocnice díky ní mohla naočkovat celkem sto deset zdravotníků. Stejně jako v ostatních ne-
mocnicích roste i v šumperské počet pacientů s covidem-19.

Poslední prosincový čtvrtek musela Knihovna T. G. Masaryka dle posledního vládního nařízení až do odvo-
lání uzavřít výdejní okénko. Ti, kteří se chtějí stát novými čtenáři, se ale mohou i v době uzavření registrovat.

  
  

  Strom je pryč, 
parkoviště u radnice je volné

Do  středy 6. ledna zdobil náměstí Míru vánoč-
ní strom, odborná firma jej odstrojila, rozřezala 
a odvezla do bioodpadu. Parkoviště u radnice tak 
je volné. Další výzdoba v ulicích města zatím zů-
stává.
„Původně jsme chtěli nechat strom na svém místě 
do pátku 8. ledna, ale vzhledem k tomu, že me-
teorologové ohlásili sněžení, rozhodli jsme se jej 
odvézt dříve,“ uvedla Šárka Hofmannová z oddě-
lení komunálních služeb města Šumperka. Dopl-
nila, že podobný osud jako patnáct metrů vysoký 
smrk budou mít i stromky z domácností ve měs-
tě. „Budeme je svážet na štěpkování. Stačí, když 
lidé svůj stromeček umístí ke  kontejnerům se 
směsným odpadem, my se o něj postaráme,“ in-
formovala Šárka Hofmannová. Svoz odložených 
stromků bude probíhat do pondělí 1. února, poté 
ho už musejí lidé odvézt sami do sběrného dvora 
v Anglické nebo v Příčné ulici.  -ger-

  Vojta Král bodoval v anketě 
o nejlepšího orientačního běžce

Orientační běžec Vojtěch Král z  SK Severka 
Šumperk a  jeho oddílová kolegyně Tereza Ja-
nošíková se umístili v  první pětici nejlepších  
orientačních běžců České republiky. Ve třicátém  
ročníku ankety Nejlepší orientační běžec roku 
2020, ve které hlasovalo pětatřicet expertů, obsa-
dil Vojtěch druhé a Tereza páté místo. 
Hlasující v  anketě ocenili především suverénní  
vítězství Vojtěcha Krále na  republikovém mist-
rovství na krátké trati, ale i druhou příčku na šam-
pionátu na klasické trati a také fantastický výkon 
na posledním úseku štafet, jenž vynesl týmu SK 
Severka Šumperk bronzovou medaili.
Tereza Janošíková loni jasně vyhrála Mistrovství 
ČR ve sprintu, bronz přidala se sprintovou štafe-
tou SK Severka Šumperk. -red-

Vánoční strom odborná firma odstrojila, rozřezala 
a odvezla do bioodpadu.   Foto: -ger-

V  loňském republikovém mistrovství na  krátké 
trati Vojta Král suverénně zvítězil.   Foto: archiv„Tříkrálové“ pokladničky letos doplňují betlém v kos-

tele sv. Jana Křtitele.                                             Foto: -pk-
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Otevření autobusového nádraží

Výstavba moderního autobusového nádraží v Šumperku je v cílové rovince. V současné době se chýlí k závěru kolaudační řízení. První autobus z nového nádraží 
vyjede v pondělí 18. ledna.

Očekávaný den „D“ je za dveřmi: První autobusy vyjedou z nového nádraží v pondělí 18. ledna

Výstavba moderního autobusového nádraží v Šumperku je ve finále. Téměř přesně po 
roce provozu na náhradním stanovišti se autobusy vrátí na původní místo.   Foto: -pk-

Původní autobusové nádraží v Šum-
perku bylo postaveno v akci „Z“ v roce 
1975. Prakticky v  nezměněné podobě 
terminál fungoval do  ledna roku 2020. 
Příprava současné rekonstrukce začala 
v  roce 2014 a  samotná realizace byla 
zahájena v květnu 2019. V polovině led-
na 2020 byl provoz nádraží přemístěn 
do ulic Jeremenkovy a Fialovy, doprav-
ní režim musel být změněn i v okolí ná-
hradních nástupišť.

„Všem občanům města a  cestujícím 
děkuji za trpělivost. Jsem si vědom toho, 
že náhradní autobusové nádraží bylo zá-
těží pro cestující i okolní dopravu. Proto 
jsem velmi rád, že se z provizoria může-
me již za  několik dnů vrátit zpět. Lidé 
se mohou těšit na moderní nádraží, vy-
bavené chytrými technologiemi, které 
budou sloužit hlavně cestujícím. Jsem 
rád, že i přes omezení spojená s epide-
mií se nám podařilo splnit původní plán 
a  dokončit rekonstrukci autobusového 
nádraží, včetně stavby parkoviště a cy-
klověže, ještě v roce 2020,“ řekl starosta 
Šumperka Tomáš Spurný.

V rámci projektu rekonstrukce auto-
busového nádraží 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 se nachází zázemí 
pro řidiče a  správu nádraží. Výhodou 
při stavbě bylo použití modulárního 
systému CUBESPACE. Instalace tohoto 
systému je možná v  jakémkoli ročním 
období a samotná hrubá stavba celé bu-
dovy trvala pouze dva dny.

Přístřešky autobusových zastávek 
mají zelené střechy s extenzivní výsad-
bou. Porost vysoký přibližně šedesát 
centimetrů, tedy intenzivní typ zelené 
střechy, je na zastávce městské hromad-
né dopravy s logem města. Nádraží hlí-
dá socha Merkura, ochránce cestujících.

„Udělali jsem maximum pro pohodlí 
a komfort cestujících. Celý prostor ná-
draží je bezbariérový, do  projektu byly 
přidány smart funkcionality, významně 
posílena byla také zeleň. Cestující mají 
k dispozici nabíječky na mobil, wi-fi při-
pojení, jež je součástí bezplatné městské 
sítě wi-fi hotspotů, mobiliář doplnily 
chytré lavičky, nástupiště osvětlují chyt-

ré lampy, které reagují na  pohyb. Ne-
chybějí ani sofistikovaný informační 
systém pro cestující či parkovací systém, 
jenž bude informovat o naplněnosti od-
stavných ploch,“ vyjmenoval novinky 
místostarosta města Jakub Jirgl. 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel rovněž 
prostor u  vlakového 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 ter-
minálu jsou město Šumperk ve  spo-
lupráci se společností ČSAD Ostrava 
ze skupiny OSTRA. Společnost ČSAD 
Ostrava financovala novou výpravní 
budovu. O  výstavbu nádraží se posta-
rala Společnost Terminál Šumperk, což 
je sdružení brněnských firem IMOS, a.s. 
a PSN DS a.s. -ger-
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Očekávaný den „D“ je za dveřmi: První autobusy vyjedou z nového nádraží v pondělí 18. ledna
Otevření autobusového nádraží

Začátkem loňského července se stavaři pustili do zaklá-
dání objektů pro přístřešky autobusových nástupišť.                       
                                                                                   Foto: -ger-

Koncem listopadu se specializovaná firma pustila 
do realizace zelených střech nad nástupními ostrůvky. 
 Foto: -pk-

O  plánovaném stěhování autobusového nádraží do   
Fialovy ulice informovalo město ve vysílání TV Mora-
va 30. října 2019.                                                        Foto: -ger-Modernizaci lokality u autobusového nádraží odstar-

tovaly v červenci 2019 demoliční práce v části u vla-
kového nádraží.                                                  Foto: -ger-

Nová výpravní budova při Jesenické ulici vyrostla loni 
v září během dvou dnů.  Foto: -pk-

  
  

  
  

  Krátký pohled do historie
1949 První vize o budování terminálu
1971 – 1972 Tvorba projektu 
1973 – 1975 Stavba formou „Akce Z“, cena  
3,4 mil. Kč
květen 2014 Architekt D. Průša (Platforma archi-
tekti s.r.o.) zpracoval studii „Modernizace auto-
busového nádraží Šumperk“, objednatel: ČSAD 
Ostrava, a.s.
listopad 2014 Firma Knesl + Kynčl s.r.o. zpraco-
vala studii „Územní studie Jesenická“, objednatel: 
město Šumperk
říjen 2015 Studii „Terminál Šumperk – dopravní 
připojení“ zpracoval: Cekr CZ s.r.o. objednatel: 
město Šumperk
srpen 2016 – únor 2017 Zpracování koncepční 
urbanisticko-dopravní studie „Přednádražního 
prostoru autobusového a  vlakového nádraží“, 
zpracovatel: Platforma architekti s.r.o. a Cekr CZ 
s.r.o., objednatel: město Šumperk
březen 2017 – listopad 2018 Zpracování pro-
jektových dokumentací a  výkon inženýrských 
činností - zpracovatel: Cekr CZ s.r.o., objednatel: 
město Šumperk
září 2017 Podání žádosti - 73. výzva IROP „Vý-
stavba a modernizace přestupních terminálů II“
leden 2019 až květen 2019 Výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, podány nabídky 4 uchazečů
květen 2019 Podpis smlouvy se zhotovitelem 
stavby „Společností Terminál Šumperk“ – společ-
níci IMOS Brno, a.s. a PSN DS a.s.
červen 2019 Zahájení stavby
leden 2020 Přestěhování nástupišť do ulic Fialovy 
a Jeremenkovy
prosinec 2020 Dokončení stavby, zahájení kolau-
dačního řízení
18. leden 2021 Návrat cestujících na zrekonstruo- 
vané autobusové nádraží

Vážení občané,
dobrých zpráv v  tomto nelehkém období není 
mnoho. Jsem proto rád, že mohu informovat 
o tom, že v pondělí 18. ledna po roce opět vyje-
dou autobusy z autobusového nádraží v Jesenické 
ulici.
Chtěl bych vám všem poděkovat za  trpělivost 
i  za  kroky navíc k  náhradním nástupištím při 
přestupech z  vlaku na  autobus. Vše jste zvládli 
na jedničku nejen vy, cestující, ale i řidiči autobu-
sů a organizační pracovníci ČSAD Ostrava.
Své poděkování posílám všem, kteří se na budo-
vání nádraží a  jeho okolí podíleli. Výčet všech 
jmen by byl velice dlouhý. Troufnu si říct, že jde 
o stovky lidí, od projektanta až po pracovníky fir-
my, kteří osazovali zelené střechy nástupišť. 
Doufám, že na jaře budu moci poděkovat osobně 
zástupcům firem při dni otevřených dveří, kam 
bych rád pozval i veřejnost. O termínu akce bu-
deme včas informovat.  
 Tomáš Spurný, starosta města Šumperka

Rozdělení stanovišť AN Šumperk
stanoviště č. linky     název linky

stan. 1
215 Sobotín, Rudoltice, 

Vernířovice
920 Bruntál, Opava, Ostrava

stan. 2
210 Vikýřovice, Rejchartice
214 Vikýřovice, Hraběšice
122 Loučná n/D., Jeseník

stan. 3

122 Loučná n/D., Jeseník
218 Rapotín, Velké Losiny
220 Velké Losiny, Jindřichov

950157 Jeseník
720290 Jeseník

stan. 4 246 Zábřeh, Mohelnice, Loštice 

stan. 5
207 Vyšehoří, Postřelmov, Zábřeh
222 Bludov

stan. 6 206 Olšany, Bušín, Písařov, Štíty

stan. 7

204 Hrabišín, Libina, Oskava

212 Hrabišín, Brníčko, Leština, 
Zábřeh    

950157 Brno
720290 Brno

stan. 8
205 Nový Malín, Oskava
229 Nový Malín, Libina, Kamenná  

stan. 9
202 Ruda nad Moravou
219 Ruda nad Moravou, Janoušov 

stan. 10
203 Sudkov, Leština, Brníčko, 

Dlouhomilov
280 Sudkov, Zábřeh     

stan. 11
279 Zábřeh, Jedlí, Cotkytle
217 Leština, Úsov, Klopina

stan. 12 209 Bratrušov, Hanušovice
216 Bratrušov, Hanušovice, 

Malá Morava, Sklené
stan. 13 232 MHD

234 MHD
235 MHD

stan. 14 – 16 výstup

Ve  Fialově ulici vzniklo sedm stanovišť pro nástup 
do autobusů a dva přístřešky.  Foto: -pk-
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Zpravodajství/Personální inzerce

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

referenta oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu 
odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění * znalost 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * 
občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení staveb ve správním území 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Dále je možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů. 
Nástup od 1. 3. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 1. 2. 2021. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

Zájemci mohou přihlášky spolu s ži-
votopisem zasílat do  středy 20. ledna 
na  e-mail seligova@knihovnaspk.cz. 
Nástup je možný od 1. února nebo dle 

dohody. Bližší informace k  výběrové-
mu řízení jsou zveřejněny na stránkách 
knihovny www.knihovnaspk.cz a na je-
jím Facebooku. -red-

Iniciativa Děti dětem zastřešuje spor-
tovní, kulturní či společenské akce pro 
děti, jejichž výtěžek putuje na  pomoc 
jiným hendikepovaným dětem, jež ne-
měly v životě tolik štěstí.

V  závěru loňského roku spustila 
dobročinná organizace akci Nadělujte 
s  námi Ježíška. „Původním záměrem 
bylo obdarovat devět dětí a  na  jejich 
dárky vybrat osmdesát pět tisíc korun. 
Ježíška jsme nakonec dopřáli čtrnácti 
dětem, podařilo se nám totiž sesbírat 
od  dárců 213  689 korun,“ uvedl zakla-
datel iniciativy Rostislav Vaněk.

Do  projektu se mu podařilo zapojit 
známé osobnosti ze sportovního i  spo-
lečenského života. Mezi nimi byli na-
příklad hokejový brankář Draků Marek 
Peksa, trenér brankářů a bývalý hráč SK 
Sigma Olomouc Martin Blaha či módní 
návrhář Osmany Laffita.

„Během čtrnácti návštěv jsme předali 

optimismus dětem a jejich rodinám. Po-
dařila se nám krásná věc, do  této akce 
se zapojily nejen známé osobnosti, ale 
i  velká skupina dalších dárců. Moc si 
toho vážím, stejně jako všechny obdaro-
vané rodiny, kterým jsme mohli dopřát 
krásné chvíle. Byla to prostě jízda, ze 
srdce všem děkujeme,“ zdůraznil Vaněk.

Mezi obdarovanými byla i sedmiletá 
Ellenka z  Janoslavic, jejímž mentorem 
byl šumperský starosta Tomáš Spurný. 
Předávání dárků se vzhledem k nouzo-
vému stavu a vládním nařízením mohl 
zúčastnit jen omezený počet Ježíšků, 
ale i tak byla radost Ellenky veliká. Kro-
mě nové postele dostala pobyt v aqua- 
parku Babylon, velkým překvapením 
byla také terapeutická tříkolka. Dár-
ky dostala rovněž její maminka. Více 
informací o  projektu je zveřejněno 
na  stránce www.deti-detem.com/jezi-
sek-2020. -ger-

Daňové přiznání mají povinnost po-
dat poplatníci, u kterých došlo během 
roku 2020 ke  změnám ve  vlastnictví 
nemovitých věcí. Jde například o  na-
bytí nemovité věci (pozemku či stavby) 
převodem na  základě kupní smlouvy, 
darováním, dědictvím, vkladem a  po-
dobně, ale také o ukončení vlastnictví 
nemovité věci (např. prodej, darová-
ní, vklad). Svoji daňovou povinnost 
musejí poplatníci aktualizovat rovněž 
v případě, že došlo ke změně v rozsa-
hu stávajících nemovitých věcí (např. 
přístavby, přestavby, změny způsobu 
využití).

„S  ohledem na  složitou epidemic-
kou situaci žádáme poplatníky daně 
z nemovitých věcí, aby omezili osobní 

kontakt se správcem daně, nenavště-
vovali správce daně na  úřadech a  vy-
užívali zejména elektronické formy 
komunikace,“ říká Pavlína Králová, 
tisková mluvčí Finančního úřadu pro 
Olomoucký kraj. Ten v reakci na sou-
časné dění zřídil informační linky, 
na  nichž do  5. února poskytuje infor-
mace a pomoc s vyplněním daňových 
přiznání k  dani z  nemovitých věcí. 
Na šumperské územní pracoviště v uli-
ci Gen.  Svobody se zájemci dovolají 
na  čísla 583  386  111 a  583  386  422. 
Správci daně se jim budou věnovat kaž-
dý pracovní den od osmé ranní, v pon-
dělí a ve středu do 16.30 hod., v úterý 
a  ve  čtvrtek do  14.30 hod. a  v  pátek 
do 13.30 hodin.  -zk-

Kancelář správy hřbitova v  Zá-
břežské ulici 72 čelí v  poslední době  
náporu návštěvníků. Lidem proto 
doporučuje, aby se na  návštěvu kan-
celáře raději předem objednali, a  to 
na tel. č. 583 214 209 (v úterý, ve čtvr-
tek a v pátek v době od 9 do 11 hod. 

a  od  13 do  14.30 hodin) nebo pro-
střednictvím e-mailu hana.urbano-
va@sumperk.cz. Objednaní občané 
budou mít přednost, takže se vyhnou 
dlouhému čekání, což pro ně bude 
bezpečnější také z hlediska epidemio-
logického.  -ger-

„Naše země se potýká se zákeřnou 
nemocí, jež bere lidem sílu, naději, při-
náší jim pocit obrovského smutku a sa-
moty. Proto jsem spolu s dětmi zorga-
nizovala akci ‚Dárky od  andělů‘,“ říká 
Petra Štětinová Buxbaumová, která učí 
ve škole v Šumavské ulici. Podotýká, že 
cílem „andělské“ aktivity bylo potěšit 
vánočními dopisy a  drobnými dárky 
staré a  osamělé lidi ze šumperského 
domova seniorů a sobotínské Diakonie 
ČCE a  rovněž hendikepované školá-
ky z místní Pomněnky. Vánoční psaní 
a dárky přitom vytvořili žáci VI. B, VII. 
C, VIII. A, IX. B a IX. C, půvabné obráz-
ky plné vánoční pohody, naděje a po-
zitivní energie pak děti z  II. C, III. A, 
III. B, IV. A  a  V. C. „Velké poděková-

ní patří také kolegyním za  jejich čas 
a ochotu vytvořit s dětmi něco krásné-
ho a smysluplného,“ zdůrazňuje peda-
gožka. -red-

Knihovna TGM přijme do hlavního pracovního poměru správce informač-
ních technologií. Požaduje minimálně středoškolské vzdělání technického smě-
ru, schopnost komunikace a příjemné vystupování.

Čtrnáct obdarovaných dětí a dárky za více než dvě stě tisíc korun. Takový je 
výsledek iniciativy Děti dětem a projektu Nadělujte s námi Ježíška 2020.

Pokud vlastníte nebo jste vlastnili nemovitost, je možné, že se vás bude tý-
kat podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. Nejzazší termín je  
1. února. Podle zákona mají povinnost podat toto daňové přiznání poplatníci, 
u nichž došlo během roku 2020 ke změnám vlastnictví nemovitých věcí. Vzhle-
dem ke stávající epidemické situaci zřídil Finanční úřad pro Olomoucký kraj 
informační linky a žádá občany, aby na úřad nechodili a vše vyřídili nejlépe 
elektronicky.

Řadu charitativních projektů, jež dokázaly vykouzlit úsměv na tváři mnoha 
lidem, především však dětem, které to kvůli hendikepu nemají v životě jedno-
duché, zrealizovali v minulosti žáci a pedagogové ze základní školy v Šumavské 
ulici. Výjimkou nebyl ani loňský „covidový“ rok.

Knihovna přijme správce IT

Iniciativa Děti dětem doručila dárky

Finanční úřad zřídil infolinky 
pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Na návštěvu kanceláře hřbitova se raději objednejte

Školáci ze Šumavské potěšili osamělé a hendikepované

Školáci vytvořili vánoční dopisy a drob- 
né dárky.  Foto: -pšb-
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HELLO, HELLA!

OPERÁTOR VÝROBY
28.000 MĚSÍČNĚ
10.000 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Dále nabízíme nadstandardní příplatky, pololetní bonusy, 
příspěvek za doporučení kamaráda 12 000 Kč, dotované 
stravování, příspěvek na ubytování, svozy (Olomouc, 
Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Klodzko, Králíky, 
Rýmařov, Horní Město, Uničov, Březina, Jevíčko, Chornice).

 

HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
Družstevní 338, 789 85, Mohelnice

www.hella.cz

VÍTE, ŽE…
… Střední škola železniční, technická 
a služeb, Šumperk je největší střední ško-
lou svého druhu na Šumpersku?

… škola nabízí 13 tříletých učebních 
oborů, 5 čtyřletých maturitních oborů, 
dvouleté nástavbové studium zakonče-
né maturitní zkouškou a  5 jednoletých 
učebních oborů?

… se žáci každoročně zúčastňují odbor-
ných zahraničních praxí v Německu a na 
Slovensku?

… v rámci odborného výcviku škola spo-
lupracuje s více než padesátkou zaměst-
navatelů?

… jsou žáci v  rámci praxe za svou práci 
ve firmách odměňováni a čerpají zajíma-
vé benefity?

… vysokou úroveň výuky potvrzují úspě-
chy žáků v odborných soutěžích?

… mnohé obory vyučované na  Střední 
škole železniční, technické a služeb, Šum-
perk podporuje Olomoucký kraj formou 
stipendií, která činí až 3 000 Kč za pololetí?

… žáci čtyřletého maturitního oboru 
mechanik strojů a zařízení mohou získat 
ve  třetím ročníku výuční list strojního 
mechanika a svářečský průkaz?

… žáci oboru obchodník odcházejí po 
čtyřech letech studia s  maturitním vy-
svědčením i výučním listem prodavače?

… škola přistupuje ke  každému žáku 
individuálně, systematicky pracuje jak 
s nadanými žáky, tak se žáky jakkoli zne-
výhodněnými?

… pokud žák zjistí, že mu zvolený obor 
nevyhovuje, i  v  průběhu studia je mu 
škola schopná nabídnout přestup na jiný 
obor?

Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk, 
tel.: +420583320111, e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz
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KÄRCHER FC 7
CORDLES PREMIUM
Čistič podlah s odsáváním

AKU podlahová myčka FC 7 
Cordlless odstraňuje všechny 
druhy suchých a mokrých 
každodenních nečistot v jednom 
kroku bez předchozího vysávání

KÄRCHER CENTER REA, Zábřežská 596/40, Šumperk, 
       583 215 479,        739 428 845,          info@rea-cz.cz,
www.rea-karcher.cz. Otevřeno v nouzovém režimu.

NOVINKA

ZÁRUKA
2+1 ROK

www.dumsnu.com

Je to o úhlu pohledu

... MODERNÍ REalitka
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Elektrokola
ČESKÝCH ZNAČEK CRUSSIS A 4EVER
Prodej kol, záruční a pozáruční servis, repasy baterií

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU

KONTAKT:

Buď bez obav. Rádi ti vše vysvětlíme.

LETOS JSOU PŘIJÍMAČKY JINAK!

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 
a ve čtvrtek 21. ledna od 16 do 19 hod.

JSME ŠKOLA, KTERÁ TĚ BUDE BAVIT.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ON-LINE FORMOU NA WWW.EDUSUM.CZ

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

přijímá žáky ve školním roce 2021/2022  do těchto oborů vzdělání 
 s maturitní zkouškou:

 ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01 (30 žáků)

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
 18-20-M/01 (60 žáků)

 STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01 (30 žáků)

 TECHNICKÉ LYCEUM 
 78-42-M/01 (30 žáků)

Informace k přihláškám podá: B.Šircová, telefon 583 326 211 

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

Termín pro podání přihlášek na SŠ:  do 1. 3. 2021 
Přihlášku můžete doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení školy.

V průběhu ledna budou vyvěšeny všechny informace k přijímacímu 
řízení včetně kritérií a předvyplněné přihlášky na našich webovských 
stránkách www.vsps-su.cz.

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

www.oa-sumperk.cz

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

nabízí ve školním roce 2021/2022 vzdělání v oborech

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

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

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

- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464
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Seznamte se s novým členem rodiny. Nový Golf Variant nabízí velkolepý zavazadlový  
prostor s komfortním otevíráním Easy Open, maximální stupeň konektivity díky  
službám Volkswagen We a inteligentní bezpečnostní systémy IQ.DRIVE.
Nový Golf Variant: to je více bezpečí, pohodlí, prostoru a zábavy na každé cestě.

 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,3–5,3 l / 100 km, 95–130 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Nový Golf Variant 
Velký jako nikdy

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX – AGS, a.s.  
Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz  Věci, které umíme

Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

4. a 6. září,

725 686 322

:

www.m-machala-cz
vždy od 15 do 18 hod.,

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala zve na

NÁBOR DĚTÍ A DOSPĚLÝCH 
DO HUDEBNÍCH OBORŮ

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 ZOBCOVÁ FLÉTNA4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 KLAVÍR  
4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 UKULELE 
A MNOHO DALŠÍCH

pro školní rok 2020/2021

Přihlášky elektronicky e-mailem, 
info na webových stránkách
www.m-machala.cz
tel. č. 725 686 325

od 14.1. do 31.1. 2021 

• 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


