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Omezení volného pohybu lidí kontrolují policisté

Vláda od  pondělí 1. března výrazně 
omezila volný pohyb obyvatel. Hranice 
okresů lze překročit kvůli cestě do prá-
ce, péči o  blízkou osobu, návštěvě lé-
kaře nebo vyřizování věcí na  úřadech. 
Pro tyto cesty je potřeba mít potvrzení 
zaměstnavatele či formulář nebo čest-
né prohlášení s místem, časem a cílem 
cesty. V  rámci okresu mohou lidé jez-
dit do zaměstnání, k  lékaři, na úřad či 
na nákup, návštěvy příbuzných nejsou 
povolené, pokud nejde o  zajištění ne-
zbytných potřeb. Vycházky, běh, ven-
čení psů a  další aktivity jsou pak do   
21. března možné jen na  území obce, 
v níž dotyčný žije. V jejím zastavěném 

území je přitom nutné všude venku no-
sit minimálně zdravotnickou roušku, 
případně respirátor, povolena už není 
rouška látková. Odložit ochranu dý-
chacích cest je možné v přírodě, pokud 
jsou v blízkosti maximálně členové téže 
domácnosti. 

Na  dodržování veškerých opatře-
ní vlády na  území měst a  obcí dohlíží 
v rámci běžného výkonu služby policie. 
„V rámci Olomouckého kraje je do bez-
pečnostního opatření v  souvislosti 
s omezením volného pohybu osob zapo-
jeno více než dvě stě padesát policistů, 
kteří provádějí kontroly na  sto sedm- 
desáti vytipovaných místech. Jedná se 

o  dálnice a  silnice první, druhé a  třetí 
třídy. Policistům pomáhá v této činnosti 
asi čtyři sta příslušníků Armády České 
republiky a  kolem dvaceti příslušní-
ků Celní správy,“ uvedla minulý týden  
Jitka Dolejšová, vedoucí oddělení tisku 
a prevence olomouckého krajského po-
licejního ředitelství. Kontroly podle ní 
probíhají nejen na hranicích okresů, ale 
policisté namátkově kontrolují  cestující 
vlakovými a  autobusovými spoji. Poli-
cejní hlídky ze šumperského obvodního 
oddělení se pak o  uplynulém prvním 
„lockdownovém víkendu“ zaměřily 
i  na  některá z  turisty vyhledávaných 
míst v Jeseníkách. -kv-

Policejní kontroly zaměřené na dodržování přísných vládních opatření probíhají nejen na hranicích okresu, ale hlídky namátko-
vě kontrolují i cestující vlakovými a autobusovými spoji.  Foto: P. Kvapil

Chodníky v  Čičákově ulici, jež jsou 
ve  špatném stavu, projdou rekon-
strukcí.    Strana 2

Obnova vodohospodářských sítí 
ve městě letos pokračuje.    Strana 3

Sbírka, kterou zorganizovalo divadlo, 
už rok pomáhá Elišce.    Strana 4

Šumperské firmy se pustily do  testo-
vání svých zaměstnanců.    Strana 5

Od začátku března platí v souvislosti se šířením koronavirové nákazy dosud nejpřísnějších omezení, zavedená s hlav-
ním cílem – zabránit kolapsu zdravotního systému. Vláda uzavřela školy, školky a dětské skupiny a zredukovala otevřené 
obchody a provozovny služeb. Zpřísnila pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, nařídila povinné testování ve fir-
mách a nově také ve státní správě a především na tři týdny výrazně omezila pohyb lidí. Na dodržování opatření dohlížejí 
policisté ve spolupráci s celníky a vojáky.
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Od pondělí 1. března mohou rodiče podávat stejně jako v loňském roce elektronickou žádost o přijetí 
svého dítěte do první třídy základní školy. Samotný zápis se uskuteční ve středu 7. dubna od 12 do 17 hodin 
a ve čtvrtek 8. dubna od 8 do 15 hodin.

Středisko volného času Doris připravuje ve spolupráci s místní radnicí jarní výzdobu tzv. Točáku s edu-
kativními prvky, která by měla zpříjemnit procházku centrem města nejen dětem, ale i dospělým. Chybět 
nebude ani velikonoční fotokoutek.

Chodníky v Čičákově ulici, jež jsou ve špatném stavu, projdou rekonstrukcí. Odstartovat by měla začát-
kem dubna, s dokončením se počítá v červnu.

Registrace k zápisu do základních škol probíhá opět elektronicky

„Točák“ se obleče do jarního kabátu

Chodníky v Čičákově ulici čeká rekonstrukce

  

 Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí má náhradní vchod

Sociální odbor města Šumperka, který sídlí v Laut-
nerově ulici, upozorňuje občany, že kvůli probí-
hajícím stavebním pracím je vstup na  oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí a  prevence možný 
pouze náhradním vchodem. Od pondělí 1. března 
se na oddělení návštěvníci dostanou pouze ze za-
hrady základní umělecké školy z ulice Lautnerovy 
po  schodišti do  prvního patra budovy. Náhradní 
vchod bude možné využívat pouze v  úředních 
dnech, tedy v pondělí a ve středu v čase od 8 do 12 ho- 
din a od 13 do 17 hodin. Odbor žádá občany, aby 
s  ohledem na  současná opatření upřednostnili 
elektronický, písemný a telefonický kontakt. -red-

 Město dětská hřiště 
prozatím zavírat nebude

Šumperk nechává dětská hřiště prozatím otevřená. 
Uzavření hřišť je vládním opatřením pouze dopo-
ručeno. Město věří, že rodiče zajistí, aby jejich děti 
dodržovaly aktuální nařízení týkající se omezení 
volného pohybu a další preventivní opatření, jako 
jsou nošení roušek a dodržování rozestupů.  -ger-

Elektronická registrace k  zápisu probíhá pouze 
ve školách, jejichž zřizovatelem je město. Jsou to ZŠ 
Dr. E. Beneše, ZŠ 8. května, ZŠ Sluneční, ZŠ Vrchlic-
kého a ZŠ Šumavská. V ostatních základních školách 
se uskuteční zápisy klasickou formou bez předcho-
zí registrace. Nově probíhá elektronická registrace 
i  do  přípravné třídy ve  škole ve  Sluneční ulici. Od-
kaz na  elektronický systém k  zaregistrování žádostí 
je umístěný na  webu města www.sumperk.cz v  od-
kazech Potřebuji vyřídit, Školství a  Aktuálně a  také 
na webových stránkách škol. 

„Od  1. března mohou zákonní zástupci budou-
cích školáků registrace v  systému vyplnit a odesílat. 
O tom, jakým způsobem pak proběhne samotný zápis 
a zda se k němu dostaví rodiče i s dětmi osobně, roz-
hodnou aktuální protiepidemická opatření,“ uvedla 
Olga Hajduková, vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů. V elektronickém systému zápisu lze 
rovněž podat žádost o odklad povinné školní docház-
ky. „V  případě, že zákonný zástupce nemá možnost 
přístupu k internetu, může registraci vyplnit na oddě-
lení školství, které sídlí v úřadovně v Jesenické ulici, 
v kanceláři č. 213, nebo přímo při zápisu ve vybrané 
základní škole,“ doplnila Olga Hajduková.

Elektronická registrace žádostí proběhla v loňském 

roce poprvé s cílem minimalizovat fronty při samot-
ném zápisu v základních školách. „Stejný systém fun-
guje již několik let v městem zřizovaných mateřských 
školách a většina rodičů je na něj již zvyklá,“ uzavřela 
Hajduková. -red-

„Do  středu Točáku umístíme břízu jako symbol 
jara, na  niž pověsíme dřevěné destičky s  malovaný-
mi druhy ptáků, kteří se na jaře vracejí,“ uvedla ředi-
telka SVČ Doris Petra Müllerová. Kolem břízy bude 
postaven dřevěný plůtek, na  němž budou umístěny 
ptačí budky, dutina a slepenec pro jiřičku. Druh ptá-
ka a způsob hnízdění bude spojovat barevný symbol. 
„Zájemci, předpokládáme, že to budou především 
rodiče s dětmi, si budou moci na stránkách Dorisky 
stáhnout pracovní list s úkoly,“ dodala ředitelka. 

K  jaru také neodmyslitelně patří Velikonoce, je-

jichž tradice budou bohužel stejně jako loni dotčeny 
vládními opatřeními. Ducha Velikonoc do Šumperka 
alespoň symbolicky přinese velikonoční fotokoutek, 
který SVČ Doris jako součást výzdoby města připra-
vuje. „Jménem města bych chtěl všem pracovníkům 
Dorisky, podílejícím se na  výzdobě našeho města, 
poděkovat a doufám, že občané jarní výzdobu v této 
nelehké situaci ocení a že jim zpříjemní jarní období. 
Věřím také, že občané během focení budou dodr-
žovat platná vládní opatření,“ uvedl starosta města  
Tomáš Spurný. -mp-

„Půjde o  opravu tří chodníků. Dva se předláž-
dí stávající betonovou dlažbou s  tím, že se narovná 
a doplní kamenná silniční obruba, která bude umís-
těna do nového betonového lože. Třetí chodník čeká 
kompletní výměna dlažby za  betonovou zámkovou 
s tím, že kamenné obruby budou repasovány a znovu 
osazeny,“ popsala plánovanou rekonstrukci vedou-
cí oddělení komunálních služeb místní radnice Eva 
Nádeníčková. Upřesnila, že oprava se dotkne celkem 
tří set metrů chodníků širokých půldruhého metru. 
Do  rekonstrukce by se měla dodavatelská firma  
KOMUNIKACE.CZ s.r.o. z  Brna - Zábrdovic, jež 
ve  výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu, pustit 
začátkem dubna a  hotové dílo by měla předat měs-
tu do konce června. Celkem přijde obnova chodníků 
městskou kasu na více než sedm set tisíc korun.  -zk-

Chodníky v  Čičákově ulici jsou ve  špatném stavu, 
město je do konce června zrekonstruuje.  Foto: -pk-

V Šumperku zatím zůstávají dětská hřiště otevře-
ná.                                                                   Foto: -pk-

 Masarykova knihovna 
získá peníze od kraje

Téměř třináct milionů korun uvolnil Olomoucký 
kraj na podporu regionální funkce knihoven. Jde 
o peníze, za něž mohou knihovny nakupovat nové 
publikace, aby přilákaly čtenáře. Na seznamu za-
řízení, jež příspěvek získají, nechybí ani Městská 
knihovna T. G. Masaryka, která má v gesci jeden 
z největších regionů v republice. „Stejně jako dal-
ší kulturní instituce i  knihovny zasáhla opatření 
v  souvislosti s  pandemií koronaviru. Teď děla-
jí vše pro to, aby své služby mohly dál nabízet. 
Řada knihoven otevřela okénka, jejichž prostřed-
nictvím si čtenáři půjčují knihy. Jde tak o  jednu 
z mála částí kultury, která funguje navzdory sou-
časnému stavu,“ uvedl radní pro oblast kultury 
Jan Žůrek.
Knihovny se navíc i letos mohou ucházet o další 
finance hned ze dvou krajských dotačních pro-
gramů, v nichž je zhruba šestnáct milionů korun. 
Díky programu obnovy drobného majetku napří-
klad mohou získat peníze na dovybavení. -ger-

Loňský zápis se odehrával bez dětí i rodičů. Do škol 
přišli jen někteří rodiče, aby předali potřebnou doku-
mentaci.                                                               Foto: -pk-
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Jako rekordní z hlediska počtu výjezdů a množství spotřebovaného posypo-
vého materiálu během posledních let hodnotí letošní zimu Petr Polách, správce 
provozu společnosti SUEZ Technický servis, která má na starosti zimní údrž-
bu šumperských ulic a chodníků. Ta odstartovala 2. listopadu a ukončena byla  
19. února.

„Vzhledem k  charakteru počasí 
jsme v  listopadu s  výjimkou rozvozu 
beden na posypový materiál po městě 
s  technikou vůbec nevyjeli. Nepřetrži-
tou dispečerskou službu a  pohotovost 
jsme zahájili 21. prosince a  poté byla 
držena čtyřiadvacet hodin denně až do  
19. února. Během těchto jedenašedesáti 
dnů jsme zasahovali ve čtyřiceti třech,“ 
uvedl Petr Polách. Zatímco v  prosin-
ci vyjela úklidová technika ve  třech 
dnech, v lednu to bylo pětadvacet dnů 
a v únoru patnáct. „Nejnáročnější byly 
první dva únorové týdny, během nichž 
teploty padaly hluboko pod nulu. Kri-
tický byl především začátek měsíce, 
kdy padal zmrzlý sníh, který na  ko-
munikacích okamžitě namrzal. Situa- 
ci jsme se snažili okamžitě řešit, ale 
technika bohužel nemohla být v  krát-
kém čase na všech místech. Proto jsme 
postupovali podle priorit, tak jak je 
stanovuje plán zimní údržby, abychom 
ošetřili včas ta nejdůležitější místa, 

jako jsou páteřní komunikace a chod-
níky vedoucí k základní infrastruktuře 
města, k  nimž mimo zařízení IZS pa-
tří i autobusové zastávky a komunika-
ce, po  kterých jezdí linková doprava,“ 
popsal komplikovaný začátek února 
správce provozu.

Charakteru počasí odpovídala spo-
třeba posypového materiálu. Celkem 
rozvezla technika v  zimním období 
po Šumperku osm set devadesát tun soli 
a  šest set třicet šest tun drtě. „Takové 
množství nepamatuji. V porovnání s mi-
nulou zimou to představuje jednou tolik 
soli a téměř dvakrát více posypové drtě,“ 
podotkl Polách a dodal, že ve druhé po-
lovině února již byl v celé republice pro-
blém sehnat především posypovou sůl, 
neboť v té době došlo k uzavření hranic 
s Německem, odkud ji řada dodavatelů 
dováží. „Obecně se snažíme upřednost-
nit při posypu drť, ovšem při tomto cha-
rakteru počasí bylo nutné použít ve větší 
míře sůl, abychom zajistili bezpečnost. 

Na čtyřicet milionů korun bez DPH je letos připravena dát do modernizace vodárenské infrastruktury ve městě společ-
nost Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Dokončit chce nejen opravy zahájené v loňském roce, ale pustí se i do ob-
novy sítí v ulicích Třebízského a Šumavské. A zahájit chce rovněž výstavbu sušárny kalů v místní čistírně odpadních vod.

V zimě se vysypalo rekordní množství posypové soli i drtě

Obnova vodohospodářských sítí ve městě letos pokračuje

„Obnovu vodohospodářské sítě 
na  území Šumperka provádíme pra-
videlně s tím, že stavební činnost pro-
bíhá v souladu se schváleným věcným 
plánem oprav a investic. Letos zde ale 
stavební boom nebude tak výrazný 
jako loni, neboť řadu zásadních inves-
tic se nám podařilo v uplynulém roce 
dokončit,“ říká Martin Budiš, výkon-
ný ředitel společnosti VHZ Šumperk, 
a  připomíná, že loni společnost pro-
investovala ve  městě více než padesát 

milionů korun. Část z nich šla i na ob-
novu vodovodu a kanalizace v ulicích 
Jánošíkově a  Nemocniční. Právě tyto 
dvě „rozjeté“ stavební zakázky VHZ 
letos dokončí. 

Výměnu vodohospodářských sítí 
v  Jánošíkově ulici letos završí asfalto-
vání zasažených komunikací. „S  po-
kládkou asfaltu chceme začít, jakmile 
to počasí umožní. Předpokládáme, že 
by to mohlo být v dubnu. I kdyby došlo 
k  nějakým komplikacím, nejpozději 

do konce června chceme mít vše hoto-
vé,“ zdůrazňuje ředitel VHZ. 

Velkou investiční akci v  lokalitě 
při ulicích Nemocniční, B. Němcové 
a  Luční rozdělila VHZ do  dvou etap. 
První odstartovala loni a  od  poloviny 
roku uzavřela celou ulici Nemocniční, 
letos na ni navazuje obnova zbývajících 
úseků v  ulicích B. Němcové a  Luční. 
Stavební technika a  dělníci se tak zde 
budou pohybovat až do konce roku. 

Modernizací letos projde vodovod 
v  ulici Třebízského, kde dojde k  výmě-
ně asi devadesáti metrů vodovodního 
potrubí o  profilu DN 80. Ve  druhé po-
lovině roku pak chce společnost VHZ 
v koordinaci s místní radnicí zrealizovat 
obnovu vodovodů a kanalizací v lokalitě 
při Šumavské ulici, a  to v  části, kterou 
radnice následně zrekonstruuje v  rámci 
třetí etapy revitalizace severní části měs-
ta. „V této oblasti budeme obnovovat ka-
nalizační systémy neinvazivní vložkovací 
metodou, stávající vodovodní rozvody 
pak budou nahrazeny kvalitním litino-
vým potrubím,“ vysvětluje Martin Budiš. 
Vzápětí podotýká, že společnost VHZ 
v současné době pracuje rovněž na pří-
pravě zadávací dokumentace na zajištění 
dodavatelské firmy pro výstavbu nově 
plánované sušárny kalů v šumperské čis-
tírně odpadních vod.  -zk-

Technika zajišťující zimní údržbu vyjela během jedenašedesátidenní pohotovosti 
ve třiačtyřiceti dnech. Nejnáročnější byly první dva únorové týdny.  Foto: -pk-

Cílem posypu solí je zamezit tvorbě le-
dové vrstvy na svrchní vrstvě chodníků. 
Z chemického hlediska používáme stej-
nou sůl, kterou konzumujeme v potravi-
nách, tedy chlorid sodný. Inertní posyp 
nezabrání tvorbě ledu, ale v  některých 
případech sníží kluzkost povrchu, a po-
užívá se při venkovních teplotách pod 
minus devět stupňů, kdy posypová sůl 
ztrácí svoji účinnost. Nikdy ale nepro-
vádíme preventivní solení,“ vysvětlil 
Polách.

Na  údržbu vozovek a  chodníků 

během uplynulých zimních měsíců 
„padlo“ 7,138 milionu korun bez DPH, 
z nichž 2,42 milionu představují pouze 
náklady na posypovou sůl a drť. Jen pro 
srovnání - předchozí mírná zima přišla 
městskou kasu na 2,88 milionu korun 
bez DPH. „Na zimní údržbu je v letoš-
ním rozpočtu vyčleněna částka 6,58 mi- 
lionu korun. V  současnosti tak jsou 
finanční prostředky alokované v  této 
kapitole vyčerpané,“ sdělila vedoucí 
oddělení komunálních služeb místní 
radnice Eva Nádeníčková.  -zk-

  
  

 Slavnostní 
předávání cen města 
se odkládá

Zpřísnění protiepidemických opat-
ření dalo prozatím červenou pořá-
dání slavnostního večera spojeného 
s předáváním Cen města Šumperka 
za rok 2020. Prestižní ocenění měs-
ta, které bylo vybraným osobnostem 
a  subjektům formálně uděleno již 
na  lednovém zasedání městského 
zastupitelstva, se tak do rukou oce-
něných dostane později. 
„Stejně jako loni i  letos jsme plá-
novali slavnostní večer uspořádat 
na  konci března a  stejně jako loni 
nám plány překazila epidemie ko-
ronaviru. Doufáme ale, že se s oce-
něnými sejdeme co nejdříve,“ říká 
starosta města Tomáš Spurný.
Mezi oceněnými jsou letos trenér 
basketbalu Radim Šíma, sbormistr 
Tomáš Motýl, první místní bez- 
obalový obchod Šumperská Špajz-
ka, talentovaná atletka Iva Gieselová 
a  obecně prospěšná společnost 
Dětský klíč Šumperk. Domem 
roku 2020 se stal zrekonstruovaný 
pavilon „staré chirurgie“ v  areálu 
nemocnice. Ocenění rovněž po  zá-
sluze získají nemocniční personál 
a  studenti šumperské zdravotnické 
školy za jejich obětavý boj s nemocí 
covid-19. -bv-

Obnova vodohospodářských sítí v ulicích Nemocniční, B. Němcové a Luční by měla 
skončit v závěru roku, příští rok na ni naváže rekonstrukce plynu a poté se chce 
místní radnice pustit do plánované revitalizace celé lokality.     Foto: -pk-
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Vedení divadla zorganizovalo sbírku pro tehdy tří-
letou Elišku. Dívka je nejmladší členkou pětičlenné 
rodiny ze Šumperka, má ještě dva sourozence Kateři-
nu a Tomáše. Hned po narození měla zdravotní kom-
plikace a z tohoto důvodu je sledována na odborných 
pracovištích hematologie, neurochirurgie, neurologie 
a genetiky. Zhruba do čtvrtého až pátého měsíce se 
vyvíjela dobře, poté se její psychomotorický vývoj za-
čal zpomalovat.

Od  osmého měsíce potřebuje Eliška pravidelnou 
rehabilitaci - cvičení Vojtovou metodou, Bobath kon-
cept a třikrát až čtyřikrát do roka prochází komplexní 
rehabilitační metodou TheraSuit. Ta dívence pomáhá 
nejvíce a díky ní dělá Eliška velké pokroky. Tuto reha-
bilitaci však pojišťovny neproplácejí, proto na ni musí 
hledat rodina peníze ve svém rozpočtu. To však není 
jednoduché, protože jeden rehabilitační cyklus přijde 
na pětadvacet tisíc korun a Eliška těchto sérií cvičení 
potřebuje tři až čtyři za rok.

Když divadlo odstartovalo sbírku, tříletá Eliška ne-
dokázala bez pomoci chodit, sama se nenajedla ani 
nenapila. V  důsledku poruchy psychomotorického 

vývoje byla totiž na  úrovni desetiměsíčního dítěte. 
O osudu rodiny se dozvěděl ředitel divadla Matěj Ka-
šík, který se rozhodl uspořádat sbírku a charitativní 
představení. To proběhlo 23. listopadu 2019. Po uve-
dení Vojnarky předal Matěj Kašík rodině symbolic-
ký šek. Celkem vynesla sbírka společně s  výtěžkem 
ze vstupného 142  438 korun. Tyto peníze pokryly 
náklady na  rehabilitační cvičení metodou TheraSuit 
na dva roky. „Jsem moc rád, že naše iniciativa měla 
takový efekt. Potvrdilo se, že divadlo může mít i ten-
to přesah, že může veřejnost potěšit nejen kulturou. 
Až se současná situace zlepší, chceme v této aktivitě 
pokračovat a pomoci dalším potřebným,“ říká ředitel 
divadla Matěj Kašík.

Nyní má Eliška za sebou více než rok cvičení, jaké 
dělá pokroky? „V listopadu 2019 začínala Eliška dělat 
první krůčky. Její chůze byla nestabilní, byla hodně 
nemotorná, padala. V oblasti hrubé motoriky za ten 
rok a čtvrt udělala hodně velký pokrok. Její chůze je 
mnohem stabilnější, bez cizí pomoci dokáže vstát. 
S dopomocí vyjde i schody. Je to pro nás velká výhra, 
protože Eliška začíná být samostatnější,“ popisuje 
maminka Elišky. Rehabilitace bude dál pokračovat, 
na letošní rok už má Eliška domluvené čtyři termíny 
na  cvičení metodou TheraSuit v  šumperské společ-
nosti Pontis.

Eliška své dovednosti vylepšuje také ve  speciální 
mateřské škole v  Třebízského ulici, kde se jí věnu-
jí speciální pedagožka a  logopedka. „Paní učitelky 
Elišku chválí, díky nim dělá další pokroky. Ještě před 
rokem byla dcera jen na kašovité stravě, protože ne-
dokázala kousat. Dnes si ukousne z  rohlíku nebo 
jablíčka, což je podle paní logopedky úžasná příprava 
na to, aby mohla v budoucnu mluvit, protože kousá-
ním jídla vlastně cvičí svaly v ústech,“ vysvětluje Eliš-
čina maminka.

Velkým pomocníkem pro rodinu je také rehabili-
tační vozík, který rodiče mohli Elišce k Vánocům po-
řídit z darů. „Vozík je vyrobený na míru a je vhodný 
i do terénu. Jsme rádi, že můžeme společně celá rodi-
na vyrážet na výlety a do přírody,“ uzavírá maminka.

 -ger, kv-

Sbírka, kterou zorganizovalo divadlo, už rok pomáhá Elišce
Zhruba před rokem a čtvrt se Divadlo Šumperk pokusilo o malý zázrak. Ten se i díky obětavosti herecké-

ho souboru a především stovkám dárců podařil.

Iva Gieselová je velkou nadějí šumperské atletiky. 
 Foto: J. Kostecký

Díky rehabilitačním cvičením udělala Eliška za  rok 
a čtvrt v oblasti hrubé motoriky velký pokrok. 
 Foto: archiv rodiny

  
  

 Vítání občánků neproběhne, 
upomínkové předměty si mohou 
rodiče vyzvednout na radnici

Vzhledem k  přetrvávajícím vládním opatřením 
nemůže město Šumperk bohužel uspořádat slav-
nostní obřad vítání občánků pro děti narozené 
od května do listopadu loňského roku. Místní rad-
nice rodičům nabízí alespoň možnost vyzvednout 
si upomínkové předměty na radnici.
„Rodičům dětí, kteří z  důvodu pandemie přišli 
o obřad, bychom chtěli nabídnout alespoň možnost 
vyzvednout si do konce dubna upomínkové před-
měty, jež jsou rozdávány během slavnostního obřa-
du,“ uvedla referentka oddělení kultury a vnějších 
vztahů Eva Rutarová. Dodala, že upomínkové před-
měty si lze vyzvednout v historické budově radnice 
na  náměstí Míru 1, v  kanceláři č. 608 ve  druhém 
patře, a to během aktuálních otvíracích hodin pro 
veřejnost, nebo po  telefonické domluvě na  čísle 
583 388 608 i v ostatních dnech. -red-

 Rodiče mohou čerpat 
krizové ošetřovné

Od  1. března se plošně uzavřela všechna školská 
zařízení. Výjimku mají ta při zdravotnických za-
řízeních a  takzvané krizové školy a  školky pro 
děti členů integrovaného záchranného systé-
mu a  dalších důležitých profesí. Rodiče, jejichž 
děti navštěvovaly předškolní či školní zařízení, 
si tak nyní mohou zažádat o  ošetřovné. Žádost 
se podává zpětně za  uplynulý kalendářní měsíc, 
za březen tedy na začátku dubna. Pro rodiče, kteří  
čerpali krizové ošetřovné už před 1. březnem, se 
nic nemění. Informace naleznete na  www.cssz.cz 
v sekcích O nás, Média, Tiskové zprávy 2021. -ger-

 Zimní výstup na Háj 
v polovině března neproběhne

Zimní výstup na  Háj jako náhradu za  ten novo-
roční naplánovali organizátoři ze šumperského 
Klubu českých turistů na poslední únorovou sobo-
tu. Vzhledem k  epidemické situaci ale museli své 
záměry změnit a přesunuli ho na  letošní poslední 
„zimní“ neděli, tedy na 14. března. Ani tento pokus 
ale nevyjde. 
„Vystoupat na  Háj není možné, vzhledem k  ome-
zení pohybu obyvatel na  katastr vlastní obce, ani 
individuálně. Háj se totiž nachází na katastru Rudy 
nad Moravou,“ říká předsedkyně šumperského KČT 
Zdeňka Daňková. Nové datum výstupu tak klub 
turistů raději neplánuje. „Až bude možné obnovit 
provoz rozhledny na  Háji, budeme mít památeční 
list pro všechny zájemce připraven, stejně jako dvě 
datově odlišné verze příležitostného razítka,“ ujišťu-
je Daňková. Dodává, že Šumperk má krásné okolí, 
takže lidé mohou vyrazit jinam. Možnosti pohybu 
v okolí města se ovšem omezily a jen některé ze zna-
čených cest splňují vládní omezení pohybu na katas-
tr vlastní obce. „Lidé se odnepaměti pohybovali mezi 
nejbližšími obcemi zcela přirozeně a  nikdo neřešil, 
na kterém katastru se ta která cesta nachází, a neře-
ší to tedy ani turistické značení. Naštěstí touláním 
po  okolí jistě spousta z  nás objevila cesty, o  nichž 
dosud neměla tušení,“ uzavírá Daňková. -zk-

Šumperská atletka Iva Gieselová zaběhla český rekord
Nový český halový dorostenecký rekord na  trati 

tři tisíce metrů zaběhla o předposledním únorovém 
víkendu šumperská atletka Iva Gieselová. Na  Mist-
rovství České republiky dospělých nejprve v  sobotu 
20. února obsadila s  časem 9:46.12 s  mezi ženami 
ve  vítkovické hale čtvrté místo. Členka atletického 
oddílu TJ Šumperk, kterou trénují Tomáš Vykydal 
a Jan Kostecký, si o den později skvěle vedla i na po-
loviční trati, kde skončila v čase 4:32.61 s šestá. Pokud 
se sedmnáctileté naději šumperské atletiky podaří 
časy na tři tisíce i patnáct set metrů zopakovat rovněž 
v  letní sezoně, nominuje se na  evropský šampionát 
U18, k němuž bude směřovat další přípravu.

Svou druhou letošní medaili na domácí akci vybojo-
vala šumperská atletka Eva Kubíčková, která aktuálně 
hájí barvy AK Olomouc, kde studuje. Po  nedávném 
zlatu z Prahy na Halové atletické lize vylepšila na hlad-
ké šedesátce díky výkonu 7.47 s nejen rekord osobní, 
ale také oddílový a  krajský, a  z  Vítkovic si odvážela 
stříbro. I když ještě věkem patří do juniorské katego-
rie, opět se dokázala prosadit mezi nejlepšími ženami.
 -red-
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Testování ve firmách

Jako první museli k  testování na covid-19 přistou-
pit v těch podnicích, kde mají více než dvě stě padesát 
zaměstnanců, všechny své lidi by měli otestovat nej-
později do pátku 12. března. Koncem minulého týd-
ne se pak povinnost dotkla i  menších firem, ty mají 
na zvládnutí prvního kola čas do pondělí 15. března. 
Testovat přitom může závodní lékař, ale také externí 
poskytovatel, zároveň mohou firmy použít i  samo- 
testy, kdy si vzorek odeberou sami zaměstnanci. Pokud 
by se chtěl někdo vyhnout testování, může mu hrozit 
nejen až padesátitisícová pokuta, ale také další postih 
od zaměstnavatele.

Testování se má opakovat nejméně jednou za týden 
a netýká se lidí pracujících z domova a těch, kteří one-
mocnění prodělali v  posledních devadesáti dnech, 
byli v  izolaci a  nemají příznaky. Ti jsou považováni 
za imunní. 

V  Šumperku začali mezi prvními testovat v  podni-
ku Pars nova a.s., v němž pracuje na sedm set padesát 
kmenových a padesát agenturních zaměstnanců. „Tes-
tování nám provádí externí zdravotnické zařízení. Pro 
odběry máme vyhrazen prostor, jehož provoz schválila 
hygiena,“ sdělila personální ředitelka společnosti Lucie 
Novotná. Testováním podle ní projdou všichni zaměst-
nanci, včetně agenturních, s výjimkou těch, kteří nemoc 
covid prodělali nebo pracují z  domova. Na  tzv. home 
office přitom má v současnosti firma asi tři desítky lidí.

Společnost TDK Electronics s.r.o. zaměstnává více 
než jedenáct set lidí, na testování zde tak potřebují více 
dnů. „Vzhledem k poměrně vysokému počtu zaměst-
nanců a  k  třísměnnému provozu předpokládáme, že 
testování rozložíme do tří dnů,“ uvedla v době uzávěr-
ky zpravodaje v  minulém týdnu vedoucí pro perso-
nální rozvoj Martina Přibylová. Většinu zaměstnanců 
podle ní otestují externí zdravotníci přímo ve  firmě, 
menší počet lidí pak zamíří na testovací místa.

Výhradně pro samotestování se rozhodla firma 
Dormer Pramet s.r.o., jež nakoupila dva tisíce státem 
certifikovaných testů založených na analýze slin. „Toto 
množství by mělo pokrýt potřebu firmy na měsíc do-
předu. Naši zaměstnanci se budou před nástupem 
na směnu sami testovat v pohodlí svého domova. Tato 
metoda je pro ně nejméně zatěžující a zároveň ji pova-
žujeme za optimální, neboť nezvyšuje tlak na přetížené 
kapacity zdravotníků,“ zdůraznil ředitel marketingové 
komunikace Radek Hudos. Vzápětí podotkl, že ze 
zhruba šesti set padesáti zaměstnanců jich sto padesát 
už dlouhodobě pracuje z domova. „Toto opatření jsme 
zavedli ještě před zákonným požadavkem loni na jaře 
a  s  výjimkou letních měsíců jej udržujeme doteď. 
Ve větším bezpečí jsou tak nejen lidé na home office, 
ale i  jejich výrobní kolegové, neboť menší počet pra-
covníků přítomných ve firmě znamená i menší riziko 
šíření infekce,“ dodal Hudos, podle něhož se osvědčilo 
také zkrácení směn za účelem eliminace kontaktů mezi 
jednotlivými skupinami.

Společnost CeramTec, která zaměstnává kolem dvě 
stě šedesáti lidí, chce pro testování využívat přede-
vším smluvního lékaře pracovně lékařské péče. „Část 
zaměstnanců ho má jako praktického lékaře, takže se 
u něj již mohou testovat. Testování zbývajících pracov-
níků v současnosti řešíme,“ uvedla v polovině minu-
lého týdne manažerka lidských zdrojů firmy Zuzana 
Kondělková. Upřesnila, že ve  výrobě se zaměstnanci 
střídají v třísměnném provozu, asi třetina administra-
tivních pracovníků pak pracuje z domova.

Na tři stovky lidí zaměstnávají dohromady šumper-
ské firmy Fortex-AGS a Fortex stavby, jež jsou součástí 
koncernu společnosti Úsovsko. Právě jeho prostřed-
nictvím testování svých zaměstnanců Fortex řeší. „Bu-
deme využívat externí smluvní lékaře,“ sdělil vedoucí 
personálního oddělení Ivo Černocký. Dodal, že počet 
těch, kteří pracují z domova, se zatím pohybuje v jed-
notkách.

Minimum zaměstnanců z  necelých dvou stovek 
má na home office i Šumperská provozní vodohospo-
dářská společnost, již vlastní od  loňského listopadu 
společnost VHZ a která se stará o její vodohospodář-
skou infrastrukturu v  osmadvaceti městech a  obcích 
Šumperska. „Upřednostňujeme testování zaměstnan-
ců odborně zdatným poskytovatelem zdravotních 
služeb, ovšem vzhledem ke  specifikům naší činnosti, 
rozložení pracovišť i  pracovní doby a  také vzhledem 
k  zaplněnosti testovacích center jsme pořídili samo-
testovací sady. Současně však prověřujeme možnost 
testování odbornou firmou v prostorách společnosti,“ 
uvedl minulý týden obchodně správní ředitel ŠPVS Jan 
Havlíček.

Jasno o  způsobu testování již měli minulý týden 
ve firmě Urdiamant, v níž pracuje na osm desítek za-
městnanců. „Zvolili jsme testování externí zdravotnic-
kou službou,“ řekl vedoucí marketingu Eduard Matús 
a dodal, že ve výrobě se lidé střídají ve dvou směnách 
s tím, že dostatečná časová rezerva výrazně eliminuje 
vzájemné potkávání jednotlivých skupin zaměstnanců.

Do poloviny března musí otestovat své zaměstnance 
také firma Platit. „Zvolili jsme kombinaci tří možností. 
Vedle PCR testů placených firmou to jsou antigenní 
testování v šumperské nemocnici v rámci rezervační-
ho systému a samotestování,“ sdělil ředitel společnos-
ti Vladimír Krsek. Zmínil, že takřka čtyřicet procent 
z  osmi desítek zaměstnanců v  současnosti pracuje 
z domova.

Ve  firmě SHM, která zaměstnává takřka sto lidí, 
čekají na dodávku samotestů ze slin. „Objednali jsme 
je již před třemi týdny, dodavatelé je však navzdory 
oficiálním proklamacím skladem nemají. Dohodli 
jsme se proto s našimi lidmi, že se nejdříve otestujeme 
na veřejných odběrových místech, abychom splnili po-

Šumperské firmy se pustily do testování svých zaměstnanců
Vláda se rozhodla nezavřít průmyslovou výrobu. Zabránit šíření nákazy covid-19 v podnicích má povinné testování ve firmách s více než padesáti zaměstnanci. 

První kolo odběrů musejí mít všichni za sebou do 15. března. Do plošného testování se minulý týden pustili i šumperští zaměstnavatelé.

  
  

 Vláda schválila 
povinné testování 
zaměstnanců státní správy

Povinné testování platí od  10. března i  pro stát-
ní zaměstnance, od 17. března už nebudou moci 
na pracoviště zaměstnanci bez testu. Testování se 
týká státních zaměstnanců, pracovníků územně 
samosprávných celků, příslušníků bezpečnost-
ních sborů, vojáků a zaměstnanců zdravotnických 
zařízení financovaných z  veřejného zdravotního 
pojištění. Povinnost se zatím nevztahuje na  zá-
kladní a střední školy, které jsou v současné době 
uzavřeny, a také na sociální služby, jež jsou ošetře-
ny zvláštním krizovým opatřením.  -red-

V podniku Pars nova mají pro odběry vyhrazen prostor, jehož užívání schválili hygienici. Minulou středu zde 
externí zdravotníci začali testovat zaměstnance, jako první usedl na „odběrovou“ židli generální ředitel a člen 
představenstva Aleš Měrka.  Foto: Pars nova

vinnost v prvním týdnu. Věřím, že po 15. březnu sety 
dorazí a my budeme moci najet na režim samotestová-
ní doma před nástupem do práce,“ popsal současnou 
situaci Petr Mrkos, ředitel společnosti. Provoz firmy 
běží od  pondělí do  soboty ve  třech směnách. „Smě-
ny jsou zkrácené, aby se jednotlivé party nepotkávaly.  
Zavedli jsme také patnáct minut krátkých přestá-
vek navíc, během kterých se mohou zaměstnanci tzv. 
rozdýchat, neboť práce v  rouškách či respirátorech je 
hodně zatěžující,“ podotkl ředitel a dodal, že ne zrovna  
příjemný stěr nosohltanu s následnou analýzou proti-
látek přímo ve  firmě využívají již od  konce loňského 
září. Ten je poskytován okamžitě na žádost zaměstnan-
ce, případně při trasování rizikových kontaktů a nejed-
nou již zabránil dalšímu přenosu viru na pracovištích.

Minimalizovat riziko šíření nákazy covid-19 se 
všechny oslovené firmy snaží celou řadou dalších 
opatření. Samozřejmostí je všudypřítomná dezinfekce, 
měření teploty či využívání termokamer a  důsledné 
dodržování přísných hygienických standardů, včetně 
těch týkajících se stravování v jídelnách či kantýnách. 
Zrušení den platného zákazu závodního stravování, 
který minulé pondělí vyhlásila vláda, tak s ulehčením 
uvítaly.  -zk-
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Informace/Katastrální mapa města

V pondělí 1. března začala platit přísná lockdowno-
vá pravidla. Vláda lidem nařídila, že nesmí překročit 
hranice vlastního okresu. Výjimku tvoří pouze cesty 
za prací, k lékaři, na úřad či kvůli zaopatřování blíz-
kých osob. Opatření se týká i  vycházek do  přírody 
- podle vládních pravidel se mohou lidé pohybovat 
pouze v katastru své obce. Obyvatelé Šumperka se tak 
například mohou vydat na procházku na Tulinku či 
Městské skály. Naopak rozhledna na Háji či oblíbené 

výletní místo Bludoveček jim jsou zapovězené. Blu-
doveček se nachází na území Bludova, Háj patří Rudě 
nad Moravou. Bez obav si pak mohou Šumperané jít 
zaběhat nebo se projet na  kole na  nové cyklostezce 
do Bratrušova. Vymezení, kde se mohou podle nejno-
vějšího vládního nařízení obyvatelé Šumperka v sou-
časné době pohybovat, najdete v mapě katastrálního 
území města Šumperka. Opatření zatím platí spolu 
s dalšími nařízeními do 21. března. -kv-

Na zdravotní procházky mohou lidé jen v katastru obce

  

 Masarykovo výpůjční 
okénko je stále otevřeno

Masarykovo výpůjční okénko je v Knihovně TGM 
otevřeno i  v  současné době přísných vládních 
opatření. Čtenáři si ve vestibulu knihovny mohou 
vyzvednout předem objednané knihy v  pracovní 
dny od  osmé ranní, v  pondělí, v  úterý, ve  středu 
a v pátek do 17 hodin, ve čtvrtek pak do 14 hodin. 
Knihy si mohou zájemci objednat třemi způsoby. 
Mohou tak učinit po přihlášení do svého čtenář-
ského konta v  on-line katalogu knihovny nebo 
telefonicky na číslech 583 214 588 (půjčovna pro 
dospělé) a  583  550  431 (půjčovna pro mládež), 
případně mohou poslat e-mail na adresu pujcov-
na@knihovnaspk.cz, v  němž musejí uvést kromě 
seznamu knih také jméno čtenáře a číslo průkazu. 
Přečtené knihy lze vracet u  pultu nebo do  bib-
lioboxů umístěných před knihovnou v ulici 28. říj- 
na a u střediska Sever v Temenické ulici. -zk-

 Koncem března začíná jarní 
úklid a čištění komunikací 

Předposlední březnový týden by chtěla firma 
SUEZ Technický servis, která se v Šumperku sta-
rá o  silnice a  chodníky, zahájit pravidelný jarní 
úklid, tedy čištění komunikací, parkovacích ploch 
a chodníků, jež jsou ve  správě města. Předcházet 
mu bude předčištění komunikací a  cyklopruhů 
podél silnic. Úklid komunikací potrvá podle har-
monogramu přibližně do  poloviny dubna a  upo-
zorní na  něj dopravní značky se zákazem stání 
s  vyznačením termínu a hodiny provádění prací. 
Řidičům, kteří toto přenosné dopravní značení ne-
budou respektovat, hrozí postih v podobě pokuty 
od městské policie. 
„Vlastní jarní čištění komunikací chceme zahájit 
v  pondělí 22. března a  dokončit v  polovině du- 
bna. Vše bude samozřejmě záležet na klimatických 
podmínkách,“ uvedl Petr Polách, správce provozu 
SUEZ Technický servis. Vzápětí podotkl, že jako 
první přijdou na  řadu náměstí Míru u  radnice 
a přilehlé ulice. Současně s komunikacemi se bu-
dou uklízet i některé vybrané chodníky.
V souvislosti s jarním úklidem komunikací apeluje 
místní radnice na řidiče a majitele vozidel, aby do-
držovali osazené dopravní značení - zákazy stání 
a časové horizonty vyznačené na dodatkových ta-
bulkách. Předejdou tím nejen komplikacím vznik-
lým s případným odtažením vozidla, ale i blokové 
pokutě, a navíc přispějí k dodržení časového har-
monogramu v navazujících úsecích.
Na  úklid komunikací upozorňuje dopravní zna-
čení minimálně týden před jeho zahájením. První 
značky se tak objeví na  náměstí Míru a  v  při-
lehlých ulicích v  pondělí 15. března. „Všechny 
značky v  době osazení vyfotíme, aby se předešlo  
dohadům, zda na daném místě značka vůbec byla. 
Právě na  to se totiž někteří zapomětliví řidiči při 
placení pokuty vymlouvají,“ dodal Petr Polách. 
Připomněl, že rozpis úklidu komunikací bude zve-
řejněn na stránkách města www.sumperk.cz v sek-
ci Potřebuji vyřídit, odkazech Komunální služby 
a Komunikace.
Na úklid chodníků a komunikací naváže ve dru-
hé polovině dubna čištění parkovacích ploch. 
Celé město by pak mělo být kompletně uklizené 
do konce května.  -zk-

Poplatky za odpad směřujte na nový účet

Šumperští občané, kteří platí poplatky za odpad pomocí trvalého příkazu, by si měli zkontrolovat číslo 
účtu, na nějž peníze za svoz odpadu posílají. Od letošního roku je třeba tyto poplatky posílat na nový 

účet 19-1905609309/0800 (účet 1005041340/5500 je již NEPLATNÝ).
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Zpravodajství/Sčítání lidu

  

 Úřadovny jsou 
otevřené beze změn

Provozní doba šumperského městského úřadu se 
od  nově vyhlášeného nouzového stavu, platného 
do  28. března, nemění. Úřední hodiny pro ve-
řejnost jsou tak nadále v  pondělí a  ve  středu od   
8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V ostatních dnech 
funguje úřad v  objednávkovém systému, kdy je 
možné se s  konkrétním úředníkem telefonicky 
nebo e-mailem dohodnout na  schůzce. Žadatelé 
o cestovní doklady a občanské průkazy pak mohou 
využít v  úterky a  čtvrtky elektronický rezervační 
systém. I nadále platí, že návštěvníci musejí vstu-
povat do  úřadoven pouze s  ochranou dýchacích 
cest, dodržovat dvoumetrové rozestupy a  použí-
vat dezinfekci na ruce, jež je k dispozici u vstupů 
do budov. -red-

 Radnice pronajme 
obecní byt 
v Jeremenkově ulici

Obecní byt č. 23 v  domě v  Jeremenkově ulici 
1571/19 nabízí k pronájmu šumperská radnice. Byt 
se nachází ve 3. NP a sestává z jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny + WC. Celková plocha 
činí 28,05 m², součástí je sklep o výměře 2,94 m². 
Vytápění a ohřev vody jsou ústřední. Měs. nájem-
né je 1 611 Kč + měs. nájemné za zařiz. předměty 
asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spojené s užívá-
ním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, společná 
elektřina, úklid) na 1 osobu činí asi 1400 Kč (kaž-
dá další osoba asi 600 Kč). Byt si lze prohlédnout 
ve  středu 24. března v  16 hodin, po  stanoveném 
termínu bude hlavní vchod do  domu uzavřen. 
Předpokládaný počátek nájmu: červen 2021.
Pro dům Jeremenkova 1571/19 byl zpracován prů-
kaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy E, měrná roční spotřeba ener-
gie je 250,3 MWh/(m²-rok).          
Žádost o  přidělení bytu je třeba podat na  před-
tištěném formuláři, který je k  dispozici na  inter-
netových stránkách města www.sumperk.cz a  na   
majetkoprávním odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice), oddělení správy majet-
ku, dveře č. 410 v přízemí. Na toto oddělení se žá-
dosti rovněž podávají v úředních dnech (pondělí, 
středa) do středy 31. března, a zde také získají zá-
jemci zmíněnou žádost a rovněž bližší informace 
(K. Bezdíčková, referent oddělení správy domov-
ního majetku, tel. 583  388  410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podat lze pouze jednu 
žádost na zveřejněné byty v daném období! Ža-
datel musí doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči 
městu Šumperku - povinné!
Podmínky pro přidělování bytů v  majetku města 
Šumperka se řídí platným „Opatřením“ (k dispo-
zici na  stránkách www.sumperk v  sekci BYTY). 
Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu se žádným ze žadatelů o přidělení 
bytu.
Výsledky hodnocení žádostí o přidělení bytu bu-
dou k  dispozici na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice), na  odboru MJP (na  nástěnce 
vedle dveří 410) od  3. května, nebudou zasílány 
písemně.

K. Bezdíčková, oddělení 
správy domovního majetku

„Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn 
na  webových stránkách www.scitani.cz od  27. břez-
na do 9. dubna. Zájemci mohou také využít mobilní 
aplikaci, kterou naleznou v Google Play i App Store 
pod názvem Sčítání21. Kdo se nesečte on-line, bude 
muset vyplnit listinný sčítací formulář,“ vysvětlil 
předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. 
Potvrdil, že s  elektronickým formulářem je sčítání 
bezpečné a snadné. Lze jej vyplnit odkudkoliv a bez 
kontaktu se sčítacím komisařem. Formulář nabízí ná-
vody k vyplnění a odeslání, kromě češtiny je dostupný 
v sedmi dalších jazycích (angličtina, němčina, polšti-
na, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština).

„Ten, kdo dá přednost papírovému sčítacímu archu, 
by si měl do kalendáře poznamenat termín 17. dub-
na. Od  tohoto data si až do  11. května mohou lidé 
listinný sčítací formulář vyzvednout i  s  odpovědní 
obálkou u  sčítacího komisaře nebo na  kontaktních 
místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty 
a  krajských správách Českého statistického úřadu,“ 
informoval Marek Rojíček. Podotkl, že formuláře 
začnou sčítací komisaři roznášet těm, kteří se nese-
četli on-line, v sobotu 17. dubna. Komisař se dostaví 
v  předem oznámeném termínu. Oznámení s  termí-
nem návštěvy dostanou lidé do  schránky, případně 
bude vyvěšeno na  nástěnce nebo na  vstupních dve-
řích objektu. „Pokud nebudou lidé v  avizovaný den 
doma, pokusí se je komisař zastihnout ještě jednou. 
Náhradní termín jim bude opět oznámen,“ ujistil Ro-
jíček a dodal, že vyplněný formulář v obálce je možné 
odevzdat na poště nebo jej stačí vhodit do poštovní 
schránky. Lze jej vyplnit i za další členy rodiny.

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů 
než při minulém sčítání v roce 2011. „Zjišťujeme vý-
hradně informace, které nejsou dostupné z databází 
státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Lidé 

budou vyplňovat údaje o  domě či bytě, kde bydlí, 
a o všech osobách, jež tam společně žijí. Ve formulá-
ři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a mís-
to obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace 
o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě 
pracoviště nebo školy,“ uvedl šéf Českého statistické-
ho úřadu.

Otázky týkající se národnosti a  náboženské víry 
jsou dobrovolné, ve  formuláři nejsou žádné otázky 
na majetkové poměry ani na zdravotní stav.

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací 
o  životě v  naší zemi. „Získaná data mohou pomoci 
při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, na-
příklad při řešení nedostatku volných bytů, nabídky 
vzdělávání v  místech, kde chybějí potřebné profese, 
nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Po-
máhají při zajištění kapacit ve  zdravotnických zaří-
zeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových 
opatření i hasičům při jejich zásazích,“ přiblížil účel 
sčítání Marek Rojíček. Dodal, že aktuální informace 
o  přípravách a  průběhu Sčítání 2021 jsou na  webo-
vých stránkách www.scitani.cz. -red-

Akci koordinuje Český svaz ochránců přírody 
a  spolek Ukliďme Česko. „I  přes trvající opatření 
proti pandemii covid-19 jsou přípravy dalšího roční-
ku v plném proudu. Pokud to jen trochu půjde, pro-
běhne letošní ročník tradiční formou. Pokud ne, jsou 
i jiné možnosti, jak zbavovat naši krajinu odpadků,“ 
uvádějí na svých webových stránkách organizátoři.

Loňský ročník pandemie značně omezila. Kvůli 
hygienickým opatřením musel být jarní úklidový den 
úplně zrušen. Přesto se během roku 2020 podařilo za-
pojit do úklidů okolo třiceti tisíc dobrovolníků a se-
bralo se téměř tři sta tun odpadů. „Odpadků bohužel 
v přírodě, zejména v turisticky hojně navštěvovaných 
místech, za poslední rok neuvěřitelně přibylo. Proto 
by se chtělo rychle vrátit na původní čísla, kdy v ne-
koronavirové době uklízelo až okolo sto třiceti tisíc 
dobrovolníků,“ vyzývají pořadatelé. Pokud se nebu-
dou moci konat hromadné jarní uklízecí akce, organi-
zátoři slibují, že pro veřejnost připraví řadu námětů, 
jak sbírat odpadky i při tradičních individuálních vy-
cházkách, houbaření či sportování v přírodě. -ger-

Koncem března startuje povinné sčítání lidu

Akce Ukliďme Česko vypukne 27. března

O půlnoci z 26. na 27. března začíná v České republice sčítání lidu. Do 9. dubna mohou lidé využít elek-
tronického sčítacího formuláře, vyplnit jej mohou i ve svém telefonu v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-
-line, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat od 17. dubna do 11. května listinný sčítací formulář. První 
výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Organizátoři již znají termín populární akce Ukliďme Česko. Hlavním jarním úklidovým dnem bude 
sobota 27. března, na podzim se bude uklízet v sobotu 18. září. Zájemci se již nyní mohou do akce přihlásit 
na webu www.uklidmecesko.cz. Zde jsou také podrobné informace o akci.

Akci Ukliďme Česko naplánovali organizátoři na po-
slední březnovou sobotu. Pokud to situace dovolí, pro-
běhne letošní ročník tradiční formou.  Foto: archiv
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Informace/Personální inzerce

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

774 424 239, objednání je 
možné Po - Pá od 7 do 13 hod., 
odvoz je třeba zamluvit 
nejméně 24 hodin před jízdou 

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

Poruchy - elektřina 800 850 860, poruchy lze  
zadávat také na www.bezstavy.cz

Poruchy - voda 583 317 202

Poruchy - plyn 587 571 722

Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444

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

referent/ka oddělení investic odboru strategického rozvoje, 
ÚP a investic 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 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění * 
znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * znalosti v ekonomické oblasti * ZOZ ve správní 
činnosti při finančním hospodaření ÚSC a  jeho přezkumu vítána * orientace v  projektových dokumentacích 
výhodou * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 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: posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění * 
zajišťuje přípravu a realizaci investic města (administrace VZ, zpracování materiálů pro RM) * při přípravě aplikuje 
zákon o zadávání veřejných zakázek a dle opatření MÚ * zodpovídá za archivaci a evidenci dokumentů investičních 
akcí * zodpovídá za splatnost a evidenci faktur jednotlivých akcí * zajišťuje zpracování návrhů smluv o dílo, smluv 
mandátních, atd. a jejich změn se zainteresovanými účastníky, zpracování materiálů pro RM * zajišťuje evidenci 
a  zveřejňování smluv * zajišťuje reklamaci zjištěných vad do  doby předání stavby správci, majiteli * zajišťuje 
vypracování zpráv o průběhu a stavu prováděné výstavby dle požadavků rady města

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 4. 2021 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději  
do  18. března 2021. Informace k  pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a  investic, 
Jesenická 31, tel. č. 583 388 304.

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 * získána 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 

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

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou, 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. 4. 
2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice 
Heleny Miterkové nejpozději do 19. března 2021. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 
věcí, Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.

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

referent/ka předpisu nájmu oddělení správy majetku 
odboru majetkoprávního 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 * vyšší odborné 
vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost vybraných 
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění vztahujících se k  vykonávané agendě * 
znalost zák. 67/2013 Sb., o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 
v platném znění * znalost vyhlášky 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro 
dům * komunikační schopnosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav * praxe se správou nemovitostí výhodou

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: vypracování předpisu nájmu a  služeb spojených s  užíváním bytů a  nebytových 
prostor * evidence nájemců, osobní jednání s nájemci * sledování a kontrola plateb dle uzavřených nájemních 
a  ostatních smluv, příprava podkladů pro vymáhání pohledávek, příprava podkladů pro insolvenční řízení 
jednotlivých nájemců * vedení agendy smluv na energie a služby vč. zajištění úhrad dodavatelům * provádění 
vyúčtování energií a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. 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. č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 5. 2021, nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději 
do 19. března 2021. Informace k pozici podá Milan Šubrt, vedoucí odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, Šumperk, 
tel. č. 583 388 518 nebo Lenka Salcburgerová, vedoucí oddělení správy domovního majetku, tel. č. 583 388 411.
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz

střední Morava |  106.8 FM |  R-OL |  

olomouc.rozhlas.cz

ZPRÁVY Z REGIONU 
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
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I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

SELECT SYSTEM, s.r.o. | Gen. Svobody 17/2, Šumperk | www.selectsystem.cz

OD SELECT SYSTEM
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

1000 Mbit/s
303 Kč

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

cena včetně DPH 21 %

více informací 

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk 583 221 200

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

až 1 Gbit/s, nízké pingy

10 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

až

od

IDEÁLNÍ PRO

DISTANČNÍ 

VÝUKU 

A HOMEOFFICE

JIŽ 37 
HOTSPOTŮ

zpravodaj_032021_1.indd   1zpravodaj_032021_1.indd   1 04.03.21   22:0204.03.21   22:02

*  Při nákupu zahradní techniky Kärcher s označením
Battery 18 V z řady Home and Garden obdržíte sadu
baterie 2,5 Ah a rychlonabíječky v hodnotě 2 690 Kč
za jednu korunu!
Akce platná do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Více informací obdržíte od personálu prodejny nebo
naleznete na www.karcher.cz/zahrada.

v hodnotě
2 690 Kč

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.

AKCE
BATERIE

S RYCHLONABÍJEČKOU

ZA 1 Kč

v hodnotě
2 690 Kč

v hodnotě
2 690 Kč

Akce je platná od 1.3.-31.3.2021
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• Substráty a hnojiva pro pěstování
pokojových a zahradních rostlin

• Přípravky na ochranu rostlin
• Krmiva pro domácí a hospodářská zvířata
• Alginit – přírodní minerální
ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

• Jablka od pěstitele z Veleboře
• Substráty pro výsevy a pikýrování
• Jarní přísada (salát, kedlubna)
• Hrnkované jarní květiny

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 | 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz | info@agritec.cz

Po–Pá 08.00–12.00 12.30–16.00

Máme otevřeno i v době nouzového stavu

facebook.com/agritec • krmiva@agritec.cz
Připravujeme otevření v nových prostorách

*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

AKCE
1+1

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

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

- 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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PRODEJ
PRONÁJEM
TRŽNÍ ODHAD
FINANCOVÁNÍ
VÝKUP NEMOVITOSTI
Naše kancelář je pro vás sice uzavřena, ale dále poskytujeme 
všechny realitní služby v terénu, nebo on-line.

. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

D
R. E. BEN

EŠE 12, ŠU
M

PERK

dumsnu_letak_sumperk_noviny_o.indd   1dumsnu_letak_sumperk_noviny_o.indd   1 04.03.2021   13:2304.03.2021   13:23

FORTEX – AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
tel.: 583 301 515
e-mail: asistentka.autosalon@fortex-ags.cz
www.fortexauto.cz

V autorizovaném servisu ŠKODA AUTO vždy 

přesně víte, za co a kolik zaplatíte. A nejen to. 

Navíc můžete získat i spoustu výhod z naší slevové 

knížky. Přijeďte se přesvědčit.

NEJPOCTIVĚJŠÍ

 SERVIS 

 PRO VÁŠ VŮZ

Přijeďte se přesvědčit

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

• 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

Od 1.3.2021 
PRÁVNÍ POMOC, zejména 

ve věcech majetkových,
dědických a rodinných

Šumperk, Slovanská 3
Tel: 583 212 499

e-mail: kancelar@augustynova.cz

ADVOKÁT
JUDr. Jarmila Augustýnová


