
Číslo 8 21. dubna 2021 

Příští číslo vychází 5. května 2021 Distribuce od 6. 5. do 10. 5. 2021

Ročník XXIX.

Školy zapsaly nové 
„prvňáčky“, ti museli 
zůstat doma

Při cestě na Tulinku 
vznikají tři tůně 
a lesní hřiště2 3 5

Nový zákon 
nutí občany 
třídit odpad

V květnu se spustí 
registrace 
na ŠumpeRUN 6

Školáci opět usedli do lavic, testování se obešlo bez problémů

„Systém návratu dětí do  škol, který  
nastavilo ministerstvo školství, bohu-
žel dostává ředitele školských zařízení 
do  svízelné pozice. Na  jedné straně je 
právo na  vzdělávání, na  straně druhé 
pak stojí povinnost zajistit bezpečnost 
a ochranu zdraví dětí, žáků a zaměstna- 
nců na půdě školy. V tom, jaké právo pře-
važuje, ale nejsou jednotní ani právníci. 
Ředitelé samozřejmě musejí dodržovat 
mimořádná opatření vydaná minister-
stvem zdravotnictví a řídit se a postupo-
vat dle metodik a manuálů ministerstva 
školství, byť třeba z  lidského hlediska 
s rouškami a způsobem testování nesou-
hlasí,“ uvedla vedoucí odboru školství, 

kultury a  vnějších vztahů šumperské 
radnice Olga Hajduková, jež předminu-
lý týden probírala opatření související 
s  návratem dětí do  škol během video-
konference s  řediteli základních škol, 
zřizovaných městem. „Ředitelům jsme 
doporučili, aby se snažili rodičům lidsky 
vysvětlit, že to není škola, která pravidla 
tvoří, ale naopak škola má zákonnou po-
vinnost se těmito pravidly řídit,“ zdůraz-
nila Hajduková. Dodala, že nespokojení 
rodiče by se měli obracet nikoli na školy 
či město jako jejich zřizovatele, ale napří-
klad na Českou školní inspekci, Asociaci 
škol ČR, asociaci ředitelů a další orgány, 
jež pro ministerstvo školství představují 

silné partnery pro vyjednávání a mají po-
třebnou sílu některá nařízení či pravidla 
upravit nebo změnit. 

„Město sice mateřské a základní školy 
zřizuje, nemá ale pravomoc zrušit vládní 
nařízení, stejně jako nemůže dát v  této 
věci nějaké nařízení řediteli školy. Funk-
ce zřizovatele se na metodické vedení ze 
strany ministerstva školství nevztahují, 
pro ředitele škol jsou zákony či vládní 
opatření závazné a město v tomto směru 
za nimi plně stojí,“ doplnila vedoucí od-
boru šumperská místostarostka Marta 
Novotná, která se minulé pondělí sešla 
na radnici s některými řediteli a nespo-
kojenými rodiči.   Pokr. na str. 2

Ve školách zřizovaných městem probíhalo testování ve třídách a navzdory počátečním obavám se obešlo bez větších problémů. 
Pouze některé menší děti se během testování potýkaly s přípravou samotného testu, ten označili ředitelé jako naprosto nevhodný 
pro první stupeň.  Foto: P. Kvapil

Loňský rok se vymykal všem standar-
dům, říká velitel temenické jednotky 
sboru dobrovolných hasičů.    Strana 4

Čtenáři mohli vstoupit po čtyřech mě-
sících do knihovny.    Strana 5

Šachy jsou můj život, říká Vít Václav 
Valenta.     Strana 7

Minulé pondělí zamířili do šumperských „základek“ a „mateřinek“ po několika měsících znovu žáci prvního stupně 
a předškoláci. Před zahájením výuky však museli dostat „propustku“ v podobě negativního testu na covid, jejž podstou-
pili na půdě škol. Testy nákazu nepotvrdily s výjimkou jednoho případu v mateřské škole, kdy ale následný PCR test 
onemocnění vyloučil. Zhruba čtyři desítky dětí do škol, zřizovaných městem, nedorazily. Důvody byly různé, například 
karanténa, ale i to, že někteří rodiče nesouhlasí s povinným testováním žáků ani s respirátory či rouškami. Právě výtkám 
části rodičů mnozí ředitelé v uplynulých dvou týdnech často čelili.
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Vážení a milí čtenáři,
ve chvíli, kdy chystám toto vydání Živé 
brány, připomíná počasí venku spíše přelom 
února a března, na Pradědu je celodenní 
mráz a sněží. Nic nenasvědčuje tomu, že 
je před námi pátý měsíc roku. Ani ten ale 
zřejmě nebude pro organizátory kulturních, 
sportovních a dalších akcí tolik očekávaný 
„přelomový“. Počty nově nakažených a také 
hospitalizovaných s nemocí covid-19 sice 
klesají, ale muzea, galerie, divadla, kina 
a další instituce zůstávají zavřené, stejně 
jako sportoviště. Radost mají zatím pouze 
čtenáři, kteří opět mohou do otevřených 
knihoven. Šumperským organizacím tak ne-
zbývá nic jiného, než nadále komunikovat se 
svými příznivci v on-line prostoru.
Zkusme tedy květen vnímat jako měsíc pro-
bouzející se přírody, kdy se všechno zelená, 
rozkvétá a voní. Nezapomeňte se první májový 
den políbit pod rozkvetlým stromem a užívejte 
si, nejen v květnu, láskyplný čas. Přeji vám 
všem máj v duši!           Z. Kvapilová, redaktorka
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Informace/Testování ve školách

Stejně jako loni, tedy bez dětí, proběhl i letos na šumperských základních školách zřizovaných městem 
zápis dětí do prvního ročníku. Kvůli koronaviru zůstaly školní budovy ve středu 7. a ve čtvrtek 8. dubna 
osiřelé, zamířili do nich jen někteří rodiče či zákonní zástupci, aby zde předali dokumentaci nezbytnou 
k přijetí dítěte. Většina rodičů ale zaregistrovala své „ratolesti“ do první třídy elektronicky a požadované 
dokumenty dodala rovněž elektronickou cestou.

Školy zapsaly nové „prvňáčky“, ti ale museli zůstat doma

Školáci opět usedli do lavic, testování se obešlo bez problémů

V  září by mělo nastoupit do  prvních tříd „měst-
ských“ základních škol pravděpodobně dvě stě dva-
advacet dětí, což je o  čtyři desítky méně než loni.  
Nejvíce dětí, pětapadesát, přijali ve škole ve Vrchlic-

kého ulici, o dvě děti méně pak ve škole v ulici 8. květ-
na. Čtyřiačtyřicet prvňáčků by mělo v září nastoupit 
do  dvou tříd ve  škole v  ulici Dr.  E. Beneše, třiačty-
řicet dětí usedne poprvé do  lavic dvou tříd ve škole 

  Pokr. ze str. 1
„Chceme samozřejmě, aby byli ro-

diče spokojení, ale jinou možnost, než 
dodržovat opatření, nemáme. Vysvětli-
li jsme si to, a myslím, že to všichni pří-
tomní přijali,“ dodala místostarostka.

Podrobnější manuály k  obnovení 
výuky a testování dostali ředitelé z mi-
nisterstva školství předminulou středu 
a  na  přípravu měli jen dva pracovní 
dny, během nichž mnozí řešili řadu 
telefonátů od rodičů. V této souvislosti 
se například ředitel školy ve  Vrchlic-
kého ulici Petr Málek rozhodl pozvat 
rodiče na  schůzku k  organizaci testo-
vání. „Přišlo asi pětadvacet rodičů, se-
tkání bylo velmi pokojné a podařilo se 
nám během něj takzvaně olámat hrany. 
Pondělní testování a rozjezd výuky pak 
proběhly bez problémů,“ sdělil ředitel 
„Pětky“, do které první školní den při-
šlo přibližně sto čtyřicet žáků, včetně 
asi desítky těch, jejichž rodiče pracují 
v „krizových“ profesích a kteří sem do-
cházejí na on-line výuku. Ti se testovali 
zvlášť za  dozoru asistentky v  malé tě-
locvičně, všichni ostatní, od prvňáčků 
po páťáky, pak ve třídách po zhlédnutí 
„ministerského“ instruktážního videa 
na  interaktivních tabulích. „Asi šest 
žáků doprovodili rodiče, z nichž si ně-
kteří donesli vlastní testy, které poté 
provedli ve  velké tělocvičně, kde byly 
připravené stolečky a  židle,“ popsal 
průběh testování, jež zabralo zhruba 
půl hodiny, Petr Málek a dodal, že prv-
ní den do školy nedorazilo devět žáků.

Také v  ostatních školách probíhalo 
testování ve  třídách a  navzdory počá-
tečním obavám se obešlo bez jakých-
koliv větších problémů. Mechanizmus 
testování i  tzv. rotační výuky s  pravi-
delným střídáním tříd na  prezenční 
a  distanční výuce si přitom ředitelé 
nastavili sami. Ve škole v ulici dr. E. Be-
neše tak v pondělí zaplnilo na sto čtyři-
cet dětí tři první, tři třetí a jednu pátou 
třídu. „U  prvňáčků mohli být rodiče 
přítomní do doby, než se dal odebraný 
vzorek na  vyhodnocení. Pro ty, kteří 

měli vlastní testy, jsme vyhradili dru-
žinu,“ uvedl ředitel školy Milan Tichý.

Ve „Sluneční“ škole, kde minulý tý-
den usedlo sto osmnáct žáků do  lavic 
prvních a čtvrtých tříd a také třídy pří-
pravné, absolvovalo testování se svými 
dětmi asi patnáct rodičů. „Pokud rodič 
nechce, aby se dítě testovalo ve  třídě, 
umožňujeme odebrání vzorku odděle-
ně za účasti rodičů. Obecně se snažíme 
při testování vytvořit přátelskou atmo-
sféru, aby žáci nebyli nijak stresováni,“ 
zdůraznil ředitel školy Hynek Pálka. 

Ve škole v Šumavské ulici, do níž na-
stoupilo minulý týden asi sto čtyřicet 
žáků prvních, třetích a  čtvrtých roč-
níků, vyhradili pro rodiče, kteří chtěli 
absolvovat testování s dětmi, samostat-
nou místnost. „První den přišlo celkem 
dost rodičů, kteří svým dětem s odbě-
rem vzorků pomáhali. Vlastní testy si 
nepřinesl nikdo, ale rodiče se na  tuto 
možnost ptali,“ sdělil ředitel školy  
Viktor Verner, podle něhož zabralo 
„premiérové“ testování celou první vy-
učovací hodinu. 

Do  školy v  ulici 8. května zamíři-
lo minulý týden sto třiačtyřicet žáků 
třetích až pátých tříd. „Chtěli jsme si 
u  starších dětí vyzkoušet, co testová-
ní obnáší. Třídy jsme rozdělili napůl 
a  v  každé polovině dohlíželi na  prů-
běh testování dva dospělí, učitelky, 

vychovatelky nebo asistenti pedagoga, 
jež v  případě potřeby pomáhali s  pří-
pravou testů,“ popsal začátek prvního 
školního dne ředitel Radovan Pavelka 
a dodal, že testování dopadlo nad oče-
kávání dobře. 

V  klidu a  bez problémů probíhalo 
minulý týden rovněž testování před-
školáků v  místních „mateřinkách“. 
„Děti se testovaly ve vyčleněném pro-
storu postupně, jak s rodiči přicházely. 
Ukázalo se, že naše obavy, vzhledem 
k podráždění části veřejnosti, byly zby-
tečné, všichni rodiče byli velmi milí,“ 
uvedla Yvona Šimková, ředitelka Ve-
selé školky, v  níž prošlo testováním 
na  šest desítek předškoláků. Jednou 
tolik dětí absolvovalo minulý týden 
testy v „mateřince“ Pohádka. „Testuje-
me v šatně vždy jedno dítě, poté s ním 
rodiče zhruba čtvrt hodiny stráví ven-
ku a po negativním výsledku testu ho 
odvedeme do  třídy,“ popsala průběh 
testování ředitelka Pavlína Bošková. 
Vstřícnost rodičů si chválí i  v  mateř-
ské škole Sluníčko, kde minulé pondělí 
podstoupilo testy u stolečků rozmístě-
ných ve velké větrané chodbě dvaade-
vadesát dětí. „U jednoho předškoláčka 
se test ukázal jako pozitivní, následný 
PCR test u dětské lékařky byl ale nega-
tivní,“ zdůraznila ředitelka školky Sil-
vie Zjavková.

Do  šumperských škol a  školek po-
slalo ministerstvo testy od  čínského 
výrobce Sinclean, ty však jsou pro 
první stupeň podle ředitelů naprosto 
nevyhovující. Nejenže vyžadují zdlou-
havou přípravu, ale vykazují i řadu ne-
dostatků. S  problémem s  chybějícími 
stojánky, do  nichž je potřeba umístit 
ampulku v  průběhu testování, si pe-
dagogové na  všech školách poradili. 
Papírový držák nahradili navrtanými 
hranolky, modelínou, kostkami lega, 
jiní ho vyrobili z  kartonových krabic 
na vejce či z plastového odpadu, získa-
ného od  místní firmy Beld. V  ostrém 
provozu se pak ukázalo, že u některých 
sad chybějí komponenty, například 
zkumavky nebo jejich vršky či testovací 
roztoky. Během testování se navíc pře-
devším menší děti potýkaly s uzávěrem 
lahvičky s takzvaným pufrem, který se 
jim nedařilo otevřít. „Problém před-
stavovalo hlavně kapátko, jehož špička 
se musela přidržovat, aby doslova ne-
vystřelila. Dětem se tak občas kapalina 
ze zkumavky vylila, takže se test musel 
opakovat,“ popsal jeden z  problémů 
ředitel školy v  Šumavské ulici Viktor 
Verner. Jako nepraktické vidí současné 
testovací sady na covid-19 i olomouc-
ký hejtman Josef Suchánek, kraj tak už 
požádal o  dodání uživatelsky přívěti-
vějších testů.

Prověřování na covid musejí školáci 
absolvovat dvakrát týdně, už po prv-
ním testování však bylo některým ře-
ditelům jasné, že jim dodaná zásoba 
testů stačit nebude. Nepočítali totiž 
s  tzv. „krizovými“ dětmi, jimž školy 
poskytují zázemí pro on-line výuku. 
„Jakmile jsem se o  tomto problému 
dozvěděla, napsala jsem ředitelům e-
-mail a  nabídla jim, že jsme schopni 
dovoz potřebných testů z  Olomouce 
hromadně zajistit, aby si pro ně ne-
museli jezdit každý zvlášť,“ sdělila 
vedoucí odboru školství Olga Hajdu-
ková a zdůraznila, že místní radnice se 
tak snaží nad rámec svých povinností 
vedení škol jejich situaci ulehčit.

 Z. Kvapilová

v Šumavské ulici. Sluneční škola přijala sedmadvacet 
prvňáčků, ke kterým přibydou čtyři děti z přípravné 
třídy, ta bude i v příštím školním roce zcela naplněná. 

Celkem přitom školy „zapsaly“ dvě stě šedesát 
sedm dětí, z  nichž ale pětačtyřicet dostalo odklad. 
Právě díky odkladům povinné školní docházky, 
o něž mohli rodiče žádat do konce dubna, není ještě 
počet přijatých dětí definitivní. S  jistotou tak nelze 
říct, kolik jich v  září do  prvních tříd skutečně na-
stoupí.  -zk-

Prostranství před šumperskými školami minulé pondělí opět ožila. Do „základek“ 
a „mateřinek“ po několika měsících znovu zamířili žáci prvního stupně a předško-
láci.  Foto: P. Kvapil

Premiérové testování 
dopadlo dobře

Dodané testovací sady
 jsou nepraktické
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Třídění odpadu

Třídit, třídit a třídit. I tak by se dalo zjednoduše-
ně popsat to, k čemu tlačí obce a jejich občany nový 
odpadový zákon, jenž začal platit od ledna letošní-
ho roku.

Nová legislativa ukládá zvýšit objem vytříděného 
odpadu a  snížit množství směsného a  objemného 
odpadu, které putuje na skládky. I z toho důvodu zá-
kon o odpadech nastavuje dvě sazby za skládkování. 
„Pokud by Šumperané v letošním roce vyprodukova-
li v  průměru na  jednoho občana dvě stě kilogramů 
směsného odpadu za  rok, za  skládkování zaplatíme 
za  jednu tunu pět set korun. Když tento stanovený 
průměr překročíme, zaplatíme již zvýšenou sazbu. Ta 
je osm set korun za tunu,“ vysvětluje místostarosta Ja-
kub Jirgl, který má na starosti životní prostředí.

V  loňském roce vyprodukoval každý občan Šum-
perka čtyři sta třicet kilogramů odpadu, z nichž dvě 
stě dvacet osm zamířilo na  skládku. Pokud by byl 
v letošním roce objem odpadu určený ke skládková-
ní stejný jako loni, město by zaplatilo za prvních dvě 
stě kilogramů na občana sazbu pět set korun za tunu 
a za všechno, co je navíc, pak osm set korun za tunu. 
Kvůli překročení limitu by tak město zaplatilo ze své 
pokladny o dvě stě sedmnáct tisíc korun více. „První 
čísla letošního roku však naznačují, že zákonem daný 
limit dvě stě kilogramů na  občana překročíme ještě 
více než v loňském roce. Město to tak bude stát sta-
tisíce korun, což může znamenat další zdražování,“ 
upozornil místostarosta. 

Nový zákon, platný od letošního ledna, nutí občany třídit odpad

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

Podle nové legislativy však bude růst jak základní, 
tak zvýšená sazba za skládkování. V roce 2029 město 
místo pětistovky za tunu zaplatí základní sazbu sedm 
set korun, zvýšená sazba poroste rychleji, a to na osm-
náct set padesát korun. Navíc se také bude snižovat 
objem odpadu na občana, za který bude město platit 
nižší sazbu. Od  letošních dvou set kilo tento limit 
klesne v roce 2029 na sto dvacet kilogramů.

Pokud by občané vyprodukovali v  roce 
2029 stejné množství odpadu jako loni, 
za  skládkování by město mohlo zaplatit 
ve  srovnání s  loňským rokem třikrát víc. 
„Proto je třeba třídit a  dostat z  popelnic 
na směsný odpad co nejvíce využitelných slo-
žek. Třídění gastroodpadu, jež odstartujeme v květ-
nu, by nám v  tom mohlo pomoci, protože zbytky 
z  kuchyně tvoří zhruba třetinu obsahu popelnice 
na směsný odpad,“ vysvětlil Jakub Jirgl.

Nový odpadový zákon rovněž ukládá, že do roku 
2025 musejí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 
minimálně šedesát procent z celkového objemu ko-
munálního odpadu. V Šumperku v roce 2020 tvořila 
vytříděná složka pouhých sedmatřicet procent a toto 
číslo se bohužel v posledních letech nelepší. 

„Poplatky za ukládání odpadu na skládku stanoví 
zákon. Město nemá možnost do nich zasahovat. 

Nemohu ani slíbit, že ceny za svoz a ukládání 
odpadu se, pokud budeme dobře třídit, bu-
dou snižovat. Určitě půjdou nahoru, ale čím 
více vytřídíme z černých popelnic, tím méně 

se budou ceny za jejich svoz zvyšovat. Musí-
me hledat cesty, jak dodržovat zákon, nezatížit 

příliš peněženky občanů a  dále neruinovat planetu 
nárůstem odpadu. Jednou z takových cest může být 
separace a recyklace gastroodpadu z našich kuchyní,“ 
dodal místostarosta.  -ger-

RŮST POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADU NA SKLÁDKU
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

zvýšená sazba v Kč za 1 tunu 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850

základní sazba v Kč za 1 tunu 500 500 500 500 500 600 600 700 700

množství jednotlivých druhů komunálních odpadů na obyvatele
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Snižování množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu
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„Covidový“ rok očima dobrovolných hasičů

Do úplně nové situace postavil dobrovolné hasiče 
loni v březnu neviditelný „nepřítel“ v podobě koro-
naviru. Od jara tak zasahovali během třiatřiceti udá-
lostí spojených s opatřeními namířenými proti šíření 
koronavirové nákazy. Zajišťovali výdej dezinfekce 
a ochranných pomůcek obcím, jež spadají do správ-
ního obvodu ORP Šumperk, a rovněž příspěvkovým 
organizacím na  území města. V  březnu pomáhali 
státní policii v hlídkové činnosti při vstupu do karan-
ténní zóny Litovelska a Uničovska, v dubnu se pus-
tili do preventivní dezinfekce domů s pečovatelskou 
službou a rizikových zastávek městské hromadné do-
pravy. „Na podzim jsme spolu s profesionální jednot-
kou prováděli dezinfekci vnitřních prostor domova 
důchodců, mateřské školy Pohádka a DPS Markéta, 
v  nichž byla prokázána nákaza. V  době vánočních 
svátků a koncem roku jsme pak asistovali u odběro-
vého místa na covid-19 v šumperské nemocnici,“ při-
bližuje další „koronavirovou“ činnost Koutný.

Výjimečný byl loňský rok i z hlediska požárů, kte-
rých bylo šestadvacet, což je druhý nejvyšší počet 
od roku 2002. Jen pro zajímavost - nejvíc, sedmadva-
cetkrát, vyjížděla jednotka k ohni v roce 2007. „Loň-
ský nárůst byl oproti předchozímu roku dvojnásobný. 
Nejvíc problematický byl požár bytu v panelové bu-
dově v  Čajkovského ulici, jenž byl jedním z  největ-
ších ve městě v posledních letech,“ konstatuje velitel 
jednotky, která v Čajkovského ulici pomáhala spolu 
s  dobrovolníky z  Nového Malína s  hašením profe-

sionálům z  místní stanice. Oheň zachvátil v  pátek  
24. dubna kolem šesté hodiny ráno byt v sedmém nej-
vyšším patře, z  jehož balkónu se valil kouř a šlehaly 
plameny. Majitelku bytu, která byla ve vážném stavu 
v bezvědomí, odvezli zdravotničtí záchranáři, další tři 
lidé z domu byli zraněni. Dvanáct obyvatel hasiči kvů-
li požáru evakuovali.

„Pokud bych měl loňský rok zhodnotit, musím říct, 
že byl extrémně náročný. Situace kolem koronaviru 
se dotkla rovněž výcviku, školení a odborné přípra-
vy, kdy jsme celoroční plán museli přizpůsobovat 
aktuálně platným vládním nařízením,“ říká Pavel 
Koutný a dodává, že i přes zmíněné problémy absol-
vovali členové jednotky deset celodenních odborných 
vzdělávacích akcí, zaměřených například na základy 
zdravotnických znalostí při dopravní nehodě, na zá-
chranu osob z uzavřených prostor, na používání osob-
ních ochranných pracovních prostředků při zásahu, 
na obsluhu kontejneru na vyprošťování osob ze sta-
vebních výkopů a závalů, ale také na praktický výcvik 
s dýchací technikou či výcvik se zaměřením na práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou.

Přestože jednotka utlumila výcvik, školení a  odbor-
nou přípravu, absolvovali její členové deset celoden-
ních odborných vzdělávacích akcí.  Foto: archiv JSDH

V dubnu hasiči preventivně dezinfikovali rizikové za-
stávky městské hromadné dopravy.                Foto: -ger-

Temeničtí hasiči loni pomáhali i  při likvidaci ná-
sledků přívalových dešťů, jež zasáhly Šumpersko 
a Olomoucko začátkem druhého červnového týdne. 
 Foto: archiv JSDH

Jako velmi specifický a náročný hodnotí loňský rok Pavel Koutný, velitel temenické poloprofesionální jednotky sboru dobrovolných hasičů. Její členové zasahovali 
celkem u sto jedné mimořádné události, což je nejvíc za posledních osmnáct let. Ve třiatřiceti případech přitom šlo o záležitosti spojené s koronavirovou nákazou.

Loňský rok se vymykal všem standardům, říká velitel jednotky dobrovolných hasičů

Od  jara zasahovali hasiči během řady událostí spo-
jených s  opatřeními namířenými proti šíření ko-
ronaviru, mimo jiné zajišťovali i  výdej dezinfekce 
a ochranných pomůcek.                                        Foto: -ger-

„Loňský rok se z pohledu jednotky vymykal všem 
standardům, dá se říct, že virus dosud zažitý režim 
úplně změnil. Na jaře a na podzim jsme na dva mě-
síce zcela utlumili organizační činnost, tedy pravidel-
né porady a  střídání směn, jež se odehrávalo pouze 
v nejužším okruhu lidí, abychom zamezili možnému 
šíření nákazy. Údržba techniky probíhala jen v  nej-
nutnějších případech a vládní opatření zasáhla i ob-
last školení a  odborné přípravy. Naší prioritou bylo 
udržet především akceschopnost jednotky, abychom 
zvládali zásahovou činnost,“ říká její velitel Pavel 
Koutný. Díky zavedeným opatřením se podle něj po-
dařilo nepřetržitý chod výjezdové jednotky zabezpe-
čit. „Domnívám se, že jsme to zvládli dobře, protože 
za celý rok jsme měli jen jednoho člena s nákazou ko-
ronavirem, která se objevila v rodině, a dva lidé byli 
v karanténě, neboť ve svém hlavním zaměstnání přišli 
do styku s nakaženým,“ podotýká velitel.

„Covidový“ rok byl z pohledu temenických hasičů 
rekordní v  počtu zásahů. Zatímco v  roce 2019 jich 
zaznamenali devětaosmdesát, loni to bylo o dvanáct 
více. „Takový počet od roku 2002, kdy jsme byli pře-
vedeni pod poloprofesionální jednotku, nepama-
tuji. Více jsme vyjížděli k ohni, nově přibyly zásahy 
spojené s  covidem, pomáhali jsme s  popadanými 
stromy i  během přívalových dešťů, zajišťovali jsme 
technickou pomoc při odstraňování nebezpečných 
stavů. Musím říct, že ve čtrnácti lidech to bylo velmi 
náročné,“ ohlíží se za uplynulým rokem Koutný. Vzá-
pětí upřesňuje, že nejvíc vytížení byli hasiči v březnu 
a v dubnu, kdy zasahovali u tří desítek mimořádných 
událostí.

Loňské statistice vévodí, stejně jako v  minulých 
letech, v jedenačtyřiceti případech technická pomoc. 
Nejnáročnější byla v případě likvidace následků pří-
valových dešťů, jež zasáhly Šumpersko a Olomoucko 
začátkem druhého červnového týdne. Temeničtí ha-
siči nejprve v noci z neděle na pondělí pomáhali zvlá-
dat velkou vodu v Rapotíně, kde nasvěcovali a hlídali 
rozestavěný most u kostela a odčerpávali vodu ze za-
topených domů. „Na základnu jsme se vrátili v  šest 
ráno a za dvě hodiny jsme už jeli do Dlouhé Loučky, 
kde jsme čerpali vodu z domů v ulici, která sousedí 
s  řekou. Zásah komplikoval obrovský příval bahna, 
takže jsme se na  základnu vrátili pozdě odpoledne. 
A  to nás samozřejmě čekalo zhruba dvouhodinové 
čištění výstroje a  výzbroje, umýt bylo potřeba auto 
i oblečení,“ vzpomíná na zásah velitel jednotky.

„Ještě nikdy jsme nezažili, aby byla během roku tak 
utlumená spolková činnost sboru dobrovolných hasi-
čů. Pro veřejnost jsme mohli uspořádat jen dvě akce, 
během nichž jsme zájemce seznámili s činností jed-
notky, její historií a  technickým vybavením. Projekt 
zaměřený na výchovu dětí z mateřských a základních 
škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
pak byl kvůli nařízením v souvislosti s koronavirem 
úplně zrušen,“ vypočítává dopady „proticovidových“ 
opatření Koutný a podotýká, že loni téměř nefungo-
val oddíl mladých hasičů, který vedou členové jed-
notky a  v  němž je v  současnosti kolem pětadvaceti 
dětí ve věku od šesti do patnácti let. Právě tento oddíl 
vychovává budoucí členy poloprofesionální jednot-
ky. „Ti, kteří přestoupili z  kategorie starších žáků 
do  dorostu, jsou zapojování do  činnosti jednotky, 
procházejí školením, výcvikem a pomáhají s údržbou 
techniky. Tři odchovanci tak již v minulosti jednotku 
doplnili, další dva k nám v nejbližší době přejdou. Po-
kud nás bude šestnáct, mohli bychom sloužit ve třech 
směnách po  pěti mužích,“ plánuje velitel jednotky 
sboru dobrovolných hasičů. Ta má nyní čtrnáct čle-
nů, její součástí je i lezecká skupina o čtyřech lidech. 
Výjezdová jednotka přitom zasahuje nejen v Šumper-
ku, ale také v dalších sedmnácti obcích regionu. -zk-
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Po téměř čtyřměsíční pauze, kdy mohlo s přestáv-
kami fungovat pouze výdejní okénko nebo systém 
bezkontaktního půjčování, mohli konečně čtenáři 
zamířit do budovy a sami si vybrat knihy přímo mezi 
regály. K dispozici mají pouze půjčovnu, provoz Li-
terární kavárny, čítárny, WC ani veřejného internetu 
není za  současných pravidel možný. Půjčovna pro 
dospělé je přitom otevřena v pracovní dny s výjim-
kou čtvrtka, kdy je zavřeno, vždy od 8 do 18 hodin, 
půjčovna pro mládež pak od 9 do 17 hodin. V sobotu 
je výpůjční doba v obou odděleních od 8 do 12 ho-
din. Návštěvníci mohou do  budovy vstoupit pouze 
v  respirátoru, měli by dodržovat dvoumetrové ro-
zestupy a  před vstupem do  půjčovny musejí použít 
dezinfekční prostředek.

„První den po  otevření půjčovny dorazilo 
do knihovny dvě stě patnáct čtenářů a půjčilo si sedm 
set osmnáct knih, časopisů, CD a her. Výpůjčky pro-
bíhaly v klidu, čtenáři dodržovali všechna opatření. 
Během celého dne se návštěvnost pěkně rozložila, 
takže nevznikaly žádné fronty,“ informovala ředi-
telka knihovny Kamila Šeligová. Podotkla, že od   
19. dubna je opět v  provozu půjčovna v  klubu dů-
chodců ve středisku Sever, otevřena je každé pondělí 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Během provozu Masarykova výdejního okénka, 

tedy od 18. ledna do 9. dubna, obsloužily knihovnice 
sedm a půl tisíce čtenářů. Ti si celkem vypůjčili čtr-
náct a půl tisíce knih, časopisů, CD a her.  -ger-

„Po přihlášení do výzvy své cesty zapisujete, nebo 
nahráváte do  aplikace, případně zadáváte ručně 
na  webu. I  jeden měsíc pravidelného pohybu navíc 
může významně přispět ke zlepšení kondice, vaší ná-
lady a v neposlední řadě také pomoci životnímu pro-

střední,“ říká Bohuslav Vondruška, vedoucí oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. Vzápětí 
prozrazuje, že k výzvě se letos připojí také zaměstnan-
ci místní radnice. Více informací a přístup k registraci 
lze najít na stránce www.dopracenakole.cz.  -red-

Do budování lesního hřiště při cestě na Tulinku se 
pražská firma Yggdrasilmont, s.r.o., jež vzešla z výbě-
rového řízení, pustila počátkem dubna. Začátkem červ-
na by zde již příchozí měli najít nízké lanové překážky 
na  stromech se dvěma herními prvky a  domečkem, 
chybět nebudou ani lavičky. Celý záměr v hodnotě tři 
čtvrtě milionu korun realizuje město s  téměř stopro-
centní dotací od Státního zemědělského intervenčního 
fondu z Programu rozvoje venkova ČR. 

V současném mokřadu naproti „sanatorce“ u cesty 
před singl traily vzniknou do  konce srpna tři tůňky 
s odpočinkovou zónou. „V prostoru již proběhlo ká-
cení a odstranění pařezů, které zajistily Podniky města 
Šumperka. Na  konec dubna je naplánováno předání 
‚staveniště‘ vybranému dodavateli, firmě Garden Fo-
rest Parkservice s.r.o., jenž se pak pustí do  dalších 
úprav,“ sdělil Oto Sedlář, vedoucí oddělení investic 
odboru RUI místní radnice. Kromě tůní „vyroste“ 
v této části lesa odpočinková zóna s dřevěným molem 
a s lavičkami, kterou by mohly uvítat především ma-
minky s malými dětmi, jež tuto lokalitu hojně navště-

vují. Na investici ve výši šest set devadesát tisíc korun 
dostalo město více než osmdesátiprocentní dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí. -zk-

Při cestě na Tulinku vznikají tři tůně a lesní hřiště

Čtenáři mohli vstoupit po čtyřech měsících do knihovny

Radnice se připojí do výzvy „Do práce na kole nebo pěšky“

Ještě neodbylo na věži kostela osm hodin a před vchodem do knihovny už netrpělivě přešlapovali první 
čtenáři. Od pondělí 12. dubna se pro veřejnost otevřela Městská knihovna T. G. Masaryka v Šumperku.

„Do práce na kole nebo pěšky“ je celostátní výzva, která proběhne od 1. do 31. května. Projekt, jejž orga-
nizuje iniciativa AutoMat, motivuje k cestování na kole, koloběžce či pěšky nejen do práce, ale také do pří-
rody, na nákup nebo se psem.

Obyvatelé Šumperka budou mít již brzy další možnosti vyžití v příměstském rekreačním lese, konkrétně 
při cestě směrem na  Tulinku. V  současnosti tu vzniká lesní hřiště s  lanovými aktivitami a  o  kousek níž 
zanedlouho odstartuje budování tří tůní s odpočinkovou zónou. Na obě investice se městu podařilo získat 
dotační peníze.

  
  

  Sociální zázemí ve školním 
pavilonu projde rekonstrukcí
Stavebním ruchem ožije o  prázdninách škola 
v  Šumavské ulici. Rekonstrukcí zde projde hy-
gienické zázemí v  prvním nadzemním podlaží 
pavilonu C. „Kromě kompletní výměny obkla-
dů, dlažby a sanitární keramiky je nutné vyměnit 
i  potrubí k  odpadové šachtě, které se poměrně 
často ucpává,“ uvedl Oto Sedlář, vedoucí odděle-
ní investic odboru RUI místní radnice. 
Ze čtyř oslovených firem se do výběrového řízení 
přihlásila pouze jedna. Hrabenovská společnost 
STAVOKOMPLEX TVM s.r.o. nabídla realizaci 
za necelých šest set čtyřicet tisíc korun, což je niž-
ší cena, než jakou stanovil zhotovitel projektové 
dokumentace. Komise pro vyhodnocení veřejné 
zakázky tak radě města doporučila nabídku při-
jmout. -zk-

  Cedule varují před novými 
„invazivními“ druhy

V lesoparcích Skřivan a Cihelna se nacházejí nové 
informační cedule. Návštěvníky upozorňují na to, 
že za nepříznivého počasí se do těchto míst nedo-
stane svozová technika, takže není možné vyvézt 
odpadky ze zde umístěných košů. 
O  design cedulí se postaralo oddělení kultury 
a  vnějších vztahů místní radnice a  smyslem je 
odlehčenou formou poukázat na  množství od-
padků, které se objevuje v našich lesích a parcích. 
Mají také připomenout známé rčení „co si do lesa 
přineseš, to si také odnes“, a nabádat tak k ochra-
ně přírody. „Byli jsme osloveni kolegy z komunál-
ního oddělení, zda bychom jim s návrhem cedulí 
pomohli. Podobná tvůrčí činnost nám není cizí, 
a tak jsme rádi tuto výzvu přijali,“ říká Bohuslav 
Vondruška, vedoucí oddělení kultury a  vnějších 
vztahů, a dodává, že cílem bylo cedule pojmout 
poněkud jinak, než jen obvyklou formou zákazů 
a  příkazů. „Snad tedy nejen trochu pobaví, ale 
hlavně pomohou s udržením pořádku,“ věří Von-
druška. -red-

Po téměř čtyřměsíční pauze mohli 12. dubna čtenáři 
konečně zamířit do budovy a sami si vybrat knihy pří-
mo mezi regály.                                                   Foto: -pk-

Grafické zpracování cedulí je dílem Hany Maule-
rové.

Do budování lesního hřiště při cestě na Tulinku se již 
dodavatelská firma pustila.  Foto: -pk-
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Trať dlouhou 3,33 kilometru si závod-
níci opět zaběhnou třikrát, a  zdolají 
tak celkem deset kilometrů. Součástí 
budou i  štafetové závody tříčlenných 
týmů a  závody dětí. První červnový 
týden navíc proběhne virtuální podoba 
závodu.
Po  zkušenostech z  minulých dvou 

ročníků se pořadatelé ze Šumperského 
běžeckého spolku a  městského úřadu 
rozhodli navýšit kapacitu startovního 
pole na  čtyři stovky závodníků, počet 
štafet zůstává na  padesátce. Výše star-
tovného je přitom stejná jako v  před-

chozím roce, tedy tři sta padesát korun 
za jednotlivce a sedm set korun za šta-
fetu. Účast v  závodech dětí bude opět 
zdarma. „Součástí startovného bude 
celá paleta služeb, jako měření času 
čipovou technologií, občerstvení, fo-
tografie a  také naditá startovní taška,“ 
uvádějí pořadatelé.
V rámci registrace si budou moci zá-

jemci opět objednat funkční tričko 
v  originálním designu závodu nebo 
také přispět na  dobročinnou činnost 
vybrané neziskové organizace v  Šum-
perku. Která to bude, se lidé dozvědí při 

registraci, nebo v aktualitách na www.
sumperun.cz či na  facebookových 
stránkách závodu. V případě, že by se 
kvůli případnému zhoršení epidemické 
situace závod konat nemohl, bude za-
placené startovné vráceno.
První červnový týden proběhne stejně 

jako vloni virtuální verze závodu Šum-
peRUN. Půjde opět o  co nejrychlejší 
zaběhnutí tříkolového, nebo jednokolo-
vého závodu v jakýkoliv čas od pondělí 
31. května do neděle 6. června. Pravidla 
a  jednoduché podmínky účasti najdou 
zájemci na webu závodu. -red-

Výzdoba by měla být viditelná z veřej-
ně přístupné komunikace nebo z  ve-
řejného prostranství. Soutěž je přitom 
vyhlášena v následujících třech katego-
riích:
- květinová výzdoba oken, balkónů 

a předzahrádek rodinných domů,
- květinová výzdoba oken, balkónů 

a okolí bytových a panelových domů,

- zahradní úprava a květinová výzdo-
ba vstupních prostor firem, organizací 
a institucí.

Každý účastník soutěže může zaslat 
pouze elektronicky maximálně dvě 
fotografie na  e-mailovou adresu ic@
sumperk.cz, čímž současně souhlasí 
s  jejich zveřejněním. „Do  e-mailu je 
třeba uvést, do které kategorie fotogra-

fie posíláte. Soutěžní fotografie bude-
me průběžně zveřejňovat na webových 
stránkách a  na  Facebooku informač-
ního centra,“ uvedla pracovnice infor-
mačního centra Miroslava Kouřilová. 
Upřesnila, že soutěž potrvá do 30. září 
a o vítězích rozhodne porota. První tři 
výherci v každé kategorii budou infor-
mováni elektronicky.  -red-

V květnu budou spuštěny registrace na ŠumpeRUN

Infocentrum vyhlásilo soutěž o nejkrásněji vyzdobený balkón

  

  

  Kraj ocení učitele, 
kteří nejlépe zvládli 
on-line výuku

Už více než rok probíhá výuka většiny 
žáků distančním způsobem. Uzavření 
škol loni na jaře a následný okamžitý 
přechod k  výuce na  dálku způsobil 
řadu problémů. Na druhou stranu ale 
spustil také vlnu improvizace, vynalé-
zavosti a  mimořádného nasazení jak 
ze strany vedení škol a jejich zřizova-
telů, tak zejména učitelů.
Olomoucký kraj a tým projektu Kraj-
ský akční plán rozvoje vzdělávání se 
proto rozhodl ocenit mimořádné po-
činy v on-line výuce vyhlášením an-
kety Nejlepší učitel výuky na  dálku 
v Olomouckém kraji. Nominace mo-
hou zasílat ředitelé škol, ostatní pe-
dagogové a samozřejmě žáci i  jejich 
rodiče do 30. dubna prostřednictvím 
on-line formuláře, jenž je zveřejněn 
na  stránkách kraje www.olkraj.cz, 
a  to v  kategoriích Gymnázia, lycea 
a  obchodní akademie a  Střední od-
borné školy. Součástí nominace musí 
být zdůvodnění, v čem daný pedagog 
vyniká, a také ukázky z jeho on-line 
výuky. Přijaté nominace zhodnotí 
odborná porota a  celkové výsledky 
pak budou vyhlášeny v červnu. -red-

  Položení kytic 
k památníku proběhne 
on-line
Tradiční pietní akce k  příležitosti 
výročí konce druhé světové války, 
která probíhá u  bratrušovského pa-
mátníku obvykle počátkem května 
za  účasti pamětníků, představitelů 
města, zástupců politických stran, 
žáků a  studentů škol a  občanů, se 
v  letošním roce z  důvodu platných 
protiepidemických opatření konat 
pro veřejnost nebude. Vedení měs-
ta uctí památku obětem druhé svě-
tové války položením kytic v  pátek  
7. května v 9.30 hodin. Záznam z po-
ložení kytic bude možné zhlédnout 
on-line na  webu www.sumperk.cz 
a na facebookových stránkách měs-
ta. -bv-

  Farmáři opět 
nabídnou své produkty 

Od pondělí 12. dubna je opět mož-
ný prodej farmářských produktů 
na tržnicích. Podmínkou je dodržo-
vání hygienických pravidel, musejí 
se zachovávat rozestupy mezi stánky, 
lidé se nesmějí shlukovat a na místě 
musí být dezinfekce na ruce. Prodá-
vat se zde nesmí občerstvení a nápo-
je k přímé konzumaci.
Své produkty tak již nyní mohou tr-
hovci v Šumperku prodávat ve stán-
cích v  prostoru na  Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a  hote-
lem Grand. Letošní první farmář-
ské trhy, které již desátým rokem 
připravuje místní okresní agrární 
komora ve  spolupráci s městem, se 
pak odehrají v  pátek 7. května, své 
stánky zde trhovci rozloží od osmé 
ranní do čtvrté odpolední. -zk-

  Fotbalový klub 
hledá mladé talenty

Fotbalový klub 
Šumperk po-
řádá v  úterý  
4. května ná-
bor nových 
hráčů a hráček 
ročníků 2011-
2016 do  všech 
přípravkových kategorií i  do  nej-
mladší kategorie fotbalové školičky. 
Nábor proběhne od 16 do 17 hodin 
ve sportovním areálu základní školy 
ve Sluneční ulici, do něhož se vchá-
zí bránou vedle jídelny. Fotbalový 
klub zve všechny děti, které se rády 
hýbou na čerstvém vzduchu a mají 
zájem se naučit hrát fotbal a vyzkou-
šet si i  spoustu jiných pohybových 
dovedností.  -red-

Třetí ročník běžeckého závodu pro širokou veřejnost historickým centrem 
města s názvem ŠumpeRUN, který se uskuteční v neděli 12. září, zahajuje re-
gistrace. Pořadatelé je spustí 1. května prostřednictvím internetových stránek 
www.sumperun.cz.

Slunce se pomalu ukazuje v plné síle a řada nadšenců začíná plánovat květinovou výzdobu svých oken, balkónu, per-
goly nebo terasy. V této souvislosti Informační centrum Šumperk letos pořádá první ročník soutěže o nejkrásnější kvě-
tinovou výzdobu ve městě.
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„Mezi autory byli nejen místní čtenáři, ale fotogra-
fie přišly i  z  Pardubic-Svítkova, Prahy a  dokonce ze 
zahraničí, protože se zapojili naši přátelé z Prievidzy,“ 
říká Jitka Sopperová z půjčovny pro mládež šumper-
ské knihovny. Ta spolu s kolegyněmi vybírala „vítěz-
né“ snímky ve třech kategoriích - předškolní děti, žáci 
základních škol a „dospěláci“. 

„Velmi mile nás překvapil zájem dospělých a potě-
šilo nás, že opravdu hodně aktivní byli žáci z  míst-
ní „jedničky“ a ze Sluneční školy. Nejvíc prací přišlo 
právě od druháků ze školy v ulici dr. E. Beneše. V této 
souvislosti patří velké poděkování paním učitelkám 
Martině Lokšíkové, Lence Pulterové, Věře Bubeníko-
vé a Evě Šálkové,“ podotýká Sopperová. 

Mezi předškolními dětmi knihovnice nejvíce za-
ujaly fotografie Anety Miklášové, Aničky Rýznarové 
a Zdislavy Pacalové, ze školáků pak Aničky Vrbové, 
Filipa Máry a  Amálky Němcové. V  dospělých nej-
víc „bodovaly“ snímky Evy Šálkové, Silvie Kupcové 
a  Václava Roháče. Autoři tří nejvtipnějších, nejori-
ginálnějších a  nejkreativnějších fotografií se přitom 
mohou těšit na odměnu, zvláštní cenu pak dostanou 
rodiny Rýznarova a Pacalova, které patřily mezi nej-
aktivnější.

Soutěžní práce jsou v současnosti vystaveny v půj-
čovně pro děti a mládež, která se spolu s půjčovnou pro 
dospělé opět otevřela v pondělí 12. dubna. Během vy-
bírání knih si je tak mohou čtenáři prohlédnout. -zk-

Když byl Vít Václav Valenta v  prv-
ním ročníku na  vysoké škole, patřil 
k nejlepším šachistům v České republi-
ce, na svém kontě měl juniorské medai-
le z mistrovství Evropy a světa a mířil 
výš. Pak přišla těžká autonehoda. Rok 
bojoval o  svůj život v  nemocnici, čty-
ři roky strávil na vozíku, než se naučil 
zase chodit. „Na osud si nestěžuju. Ha-
várie mi toho hodně vzala, ale i dala,“ 
říká Vít Václav Valenta ze Šumperka, 
velký srdcař a bojovník.

Už ve  dvanácti letech společně se 
svými vrstevníky vytvořil šachový tým, 
který se mezi dospělými probojoval 
do  divize. Šachům se věnoval několik 
hodin denně.

Mezi lety 1989 a 1996 strmě vystou-
pal v  šachovém žebříčku, pravidelně 
obsazoval medailové příčky na  mis-
trovstvích Moravy a  České republi-
ky. S  budoucími velmistry Tomášem  
Oralem, Radkem Kalodem, Pavlem Ši-
máčkem a Robertem Cvekem vytvořili 
středoškolský tým, jenž získal v  roce 
1994 na  mistrovství Evropy a  v  roce 
1996 na  mistrovství světa bronzové 
medaile. V  této době už úspěšně hrál 
za extraligový tým v Grygově.

Vítek si skvěle vedl také na  indivi-
duálních turnajích doma i v zahraničí. 
Z velkých úspěchů lze vzpomenout tře-
tí místa ve Faak am See (1996), Lienzu 
(1996), v  juniorské kategorii zvítězil 
v Grazu (1995), úspěchy sbíral po celé 
Evropě. Na konci roku 1996 měl Víťa, 
který odmaturoval a  úspěšně zahájil 
studium na VŠCHT v Praze, našlápnu-
to k titulu mezinárodního mistra.

Osud s  ním však měl jiné plány. 
Na  silvestra 1996 odpoledne na  cestě 
z turnaje havaroval. V tuto chvíli začal 
ten nejobtížnější boj mimo šachovnici, 
boj o život. Jeho soupeři byli ti nejtěž-

ší - krvácení do mozku, roztrhané plíce 
s  pneumotoraxem na  obou stranách, 
zlomenina spodiny lebeční, pootočené 
srdce, zlomenina třetího krčního ob-
ratle a další vnitřní orgány byly na po-
kraji selhání.

Vítek se však nehodlal vzdát. 
Po  třech měsících v  kómatu a  řadě 
operací plic poprvé vědomě zareagoval 
malým pohybem levé ruky. Mezi tím 
překonal zápal plic, několikeré selhání 
vnitřních orgánů, odezněl otok mozku 
a zlomeniny se zahojily.  

Na  Vánoce 1997 se vrátil domů 
na invalidním vozíku, spastický na pra-
vou stranu a těžce vyslovující jednodu-
ché věty. Ale uměl si postavit figurky 
na šachovnici. Díky pravidelným reha-
bilitacím doma i v zahraničí mohl Vítek 
po čtyřech letech vstát z vozíku a udělat 
pár kroků. A jak trávil volný čas? Nad 
šachovnicí. „V tomto období mi šachy 
opravdu hodně pomohly především 
po mentální stránce,“ říká Vítek.

V roce 1999 absolvoval první turnaj. 

V  dalších čtyřech letech sehrál řadu 
soutěží a turnajů. Nedosáhl už sice vý-
konnosti před úrazem, nicméně mezi 
postiženými i zdravými šachisty se za-
čal úspěšně prosazovat.

V roce 2005 se Vítek se svou mamin-
kou přestěhoval do Šumperka a zapojil 
se do tamního šachového života. Kro-
mě zdravotního stavu, chybějící kon-
dičky a časté únavě jej však limitovaly 
i  finance. Vítkových úspěchů a  pravi-
delných medailových umístění na tur-
najích doma i v zahraničí si všimlo před 
třemi roky vedení Českého svazu hen-
dikepovaných sportovců. I  díky tomu 
je Vítek lépe finančně zajištěn, má klid 
na  přípravu a  do  skříňky s  trofejemi 
mohly přibývat další poháry a medaile.

„Denně trénuji několik hodin. Pře-
devším z  knížek, studuji také partie 
nejslavnějších šachistů. Kvůli udržo-
vání kondice, která je rovněž velice 
důležitá, chodím denně na  procházky 
do  přírody. Epidemie koronaviru bo-
hužel brání návštěvám fitka a  sauny, 

rád také cvičím jógu,“ vyjmenoval Ví-
tek, jenž je věřící a se svou maminkou 
také chodí pravidelně do kostela.

Jeho velký vzor je americký velmistr, 
mistr světa Bobby Fischer. „Hodně se 
od něj učím, především různé varianty 
otevření hry a  strategii neboli poziční 
hru. S Bobby Fischerem mě spojuje i to, 
že jsme se narodili ve stejný den,“ pro-
zradil Vítek, který říká, že jeho trenérem 
jsou především knihy, před důležitými 
turnaji se rozehrává se  šachovým vel-
mistrem a svým kamarádem Štěpánem 
Žilkou z Nového Malína.

A  jakých úspěchů si šumperský ša-
chista nejvíce cení? V roce 2011 v Pieš-
ťanech a  2012 ve  Splitu na  světových 
šampionátech IPCA (International 
Physicaly-disabled Chess Association) 
vybojoval bronzovou medaili. Díky 
tomu byl nominován do olympijského 
družstva IPCA. Zúčastnil se šachových 
olympiád v Istanbulu v Turecku (2012) 
a v Tromsu v Norsku (2014).

V  roce 2019 před začátkem koro-
navirové epidemie Vítek opakovaně 
získal titul Mistr ČR tělesně hendike-
povaných šachistů, na  mistrovství 
světa IPCA v Ružomberoku se umístil 
na 4. místě. Díky těmto úspěchům byl 
nominován na  šachovou olympiádu 
do Chanti Mansijska v Rusku.

Za šachové úspěchy v roce 2019 byl 
Vítek na  návrh představitelů českého 
parasportu zařazen do  desítky nejlep-
ších hendikepovaných sportovců Čes-
ké republiky. Ocenění přebíral z rukou 
primátora hlavního města Prahy Zdeň-
ka Hřiba. „Vítek má velmi rád město 
Šumperk, které při šachových akcích 
reprezentuje. I  proto jej mrzí, že jeho 
sportovní výsledky jsou na  domácí 
půdě dlouhodobě přehlíženy,“ po-
vzdechla si Vítkova maminka. -ger-

O fotografickou soutěž byl velký zájem, knihovna vyhodnotila nejlepší snímky

Šachy jsou můj život, říká s úsměvem Vít Václav Valenta

Když letos v únoru vyhlásily šumperské knihovnice fotografickou soutěž pro děti, nazvanou Představ 
svoji knihu, netušily, jak velkou odezvu bude mít. Do konce března do knihovny dorazilo jedenadevadesát 
snímků, zachycujících vtipně naaranžovanou knihu, kterou soutěžící právě četli a doporučili by ji svým 
kamarádům či známým.

Bojovník s osudem, stále pozitivně naladěný, dorozumí se čtyřmi světovými jazyky, fascinují jej masožravé rostliny, ale především skvěle ovládá královskou hru. 
Je mistrem sportu a mistrem FIDE v šachu a říká, že šachy jsou jeho život.

Z téměř stovky snímků vybíraly knihovnice ty nejvtip-
nější, nejoriginálnější a nejkreativnější. 
 Foto: Knihovna TGM

Královské hře se Václav Vít Valenta věnuje několik hodin denně.  Foto: archiv rodiny
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Informace/Personální inzerce

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

referenta oddělení strategického rozvoje, 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 
minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání 
Požadavky pro podání přihlášky: přehled v  oblasti krajských, národních a  evropských dotačních titulů * 
zkušenost s přípravou a administrativním vedením projektů vítána * schopnost koncepční a samostatné práce * 
organizační schopnosti, časová flexibilita * komunikační dovednosti, samostatnost * ekonomické nebo stavební 
vzdělání výhodou * orientace v  projektových dokumentacích výhodou * občanská a  morální bezúhonnost * 
znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 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: příprava projektových a  rozvojových záměrů města, zpracování žádostí o  dotace, 
projektové vedení v průběhu realizace, vč. vyúčtování.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměry 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 službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 6. 2021, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do 30. dubna 2021. Informace k pozici podá Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického rozvoje 
odboru RUI, Jesenická 31, tel. č. 583 388 355 nebo 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 pracovní pozice

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách, 
v  platném znění zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a  speciální 
pedagogiku, sociální patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
* znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 
Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * dobrá orientace 
v  sociální oblasti * praxe na  úseku sociálně - právní ochrany vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost 
v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * 
znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 6. 2021, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do 5. května 2021. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, 
 tel. 583 388 920.

Ve  zcela zrekonstruovaných pro-
storách otevřela v  pondělí 12. dubna 
šumperská společnost Agritec novou 
samoobslužnou prodejnu v  areálu fir-
my v Zemědělské ulici. Nakupující zde 
najdou pod jednou střechou nejen ce-
loročně prodávané krmivo pro domácí 
a hospodářská zvířata, osivo, substráty, 
hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, 
ale i sezonní přísadu a další zboží pro 
zahrádkáře a  rovněž okrasné květiny, 
pěstované ve  vlastních sklenících. Hi-
tem posledních měsíců je prodej jablek 
a hrušek od partnerských pěstitelů.

„Jsme rádi, že se nám podařilo ote-
vřít samoobslužnou prodejnu s  po-
čátkem jarní zahrádkářské sezony. 

Zákazníkům můžeme nabídnout větší 
prostory a  lepší prostředí pro naku-
pování. Věřím, že zákazníci využijí 
i novou možnost nechat si osázet kvě-
tináče či si u nás udělat rozbor půdních 
vzorků,“ uvedl Prokop Šmirous, ředitel 
firmy Agritec, která se zejména v oblas-
ti luskovin a lnu věnuje také zeměděl-
skému výzkumu. Dodal, že v nejbližší 
době si budou moci lidé v  prodejně 
koupit i  FIT müsli tyčinky od  úsov-
ského výrobce, konzumní brambory, 
semínka lnu, kmínu, pohanky a máku 
od českých pěstitelů a vybírat z rozšíře-
né nabídky ovocných moštů. Prodejna 
je přitom otevřena v  pracovní dny od  
8 do 17 hodin. -red-

Agritec otevřel svoji prodejnu 
v nových prostorách

Novou samoobslužnou prodejnu otevřel Agritec s počátkem jarní zahrádkářské se-
zony.                                                                                                                              Foto: -pk-

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
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• Substráty a hnojiva pro pěstování pokojových
a zahradních rostlin

• Přípravky na ochranu rostlin
• Krmiva prodomácí ahospodářskázvířata

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

• Jablka od pěstitele z Veleboře
• Sadbové brambory
• Jarní přísada (SALÁT, KEDLUBNA, ZELÍ, RAJČATA,

PAPRIKY, KVĚTÁK, PÓREK…)
• Hrnkované jarní květiny, bylinky
• Substráty pro výsevy a pikýrování
• Možnost osázení květináčů

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Po–Pá 08.00–17.00
NOVÁ SAMOOBSLUŽNÁ

PRODEJNA

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

facebook.com/agritec • prodejna@agritec.cz

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
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Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

nabízí práce na výrobě nových 
pomníků ze žuly, žulových rámů, 
soklů a krycích desek, zhotovení 
základů, opravy pomníků a rámů, 
sekání nápisů a další práce 
a služby. Veškeré kamenické 
práce provádíme po celém okolí.

Kamenictví Kováč
Rodinná f rma z Hrabenova

Schůzku je možno sjednat na telefonním čísle 605 946 468. 
Stačí prozvonit a my zavoláme zpět.

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o. 
se sídlem v Šumperku 
příjme nové zaměstnance

• SVÁŘEČ TIG
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie

• VŠEOBECNÝ ZÁMEČNÍK
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie

 

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o., Zábřežská 596/40, Šumperk
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: 777 123 374, www.evttechnology.cz

 
náborový příspěvek

roční odměna, 
příplatky, 

příspěvek na stravu, 
25 dní dovolené, 

doprava na pracoviště

Inzerce EVT_Svitavy_vyska 104x140mm_sep1.indd   1 30.09.2020   12:27:33

+Benefity:
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POŘIĎTE SI SLUNEČNÍ DIOPTRICKÉ 
BRÝLE PRO KOMFORT VAŠICH OČÍ V AKCI

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:
PŘEDÁK 
STROJÍRENSKÉ DÍLNY
ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
ŘIDIČ NÁKLADNÍCH 
VOZIDEL
AUTOJEŘÁBNÍK
AUTOMECHANIK

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

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

Nabízíme: Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ? 4.900.000 Kč

NESTAČÍ   VÁM?

MÁME PRO VÁS VĚTŠÍ BYDLENÍ

Celou nabídku
nemovitostí 
naleznete na

FORTEXREALITY.CZ  

tel. 733 734 435 
reality@fortex-ags.cz

Čeká vás příležitost ve stabilní společnosti s celou řadou 
zaměstnaneckých výhod a náborový příspěvek 20.000 Kč.

Neváhejte a dejte nám o sobě vědět!

SEŘIZOVAČ
S PRAXÍ I BEZ

www.pracevtdk.cz

TDK Electronics s.r.o.

800 777 000
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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

ZDARMA 
2 MĚSÍCE
INTERNETU
A TELEVIZE
  (IPTV START)

AKCEsuper rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

Platí pro nové objednávky   
od 20. 4. do 31. 5. 2021.

Cena včetně DPH 21 %

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

připojením získáte

optika pro ulice
28. října, Alšova, Balbínova, 

Bludovská, B. Němcové, Bratrušovská, 
Březinova, Bří Čapků, Čajkovského, 

Erbenova, Evaldova, Fibichova, 
Finská, Feritová, Fialova, 

Gagarinova, Gen. Krátkého, 
Gen. Svobody,  Husitská, Hlavní třída, 
Jesenická, Jiřího z Poděbrad, Jílová, 

Jugoslávská, Kosmonautů, Kmochova, 
Kozinova, Květná, Langrova, 

Ležáky, Luční, Lužickosrbská, 
Masarykovo nám., M. R. Štefánika, 

Myslivecká, Nám. Jana Zajíce, 
Nám. Míru, Nám. Republiky, 

Nemocniční, Nerudova, Okružní, 
Pod Hájovnou, Pod Rozhlednou, 

Pod Senovou, Palackého, Polská, 
Prievidzská, Průmyslová, Revoluční, 

Slovanská, Šumavská, Temenická, 
Terezínská, Tylova, Vančurova, 
Vřesová, Zábřežská, Zahradní, 

Zemědělská, Ztracená

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

více informací 

od 303 Kč DO 
31. 5. 

až 1000 Mbit/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

zpravodaj_042021_celastrana_final.indd   1zpravodaj_042021_celastrana_final.indd   1 15.04.21   20:0615.04.21   20:06
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Nový program: 
OSOBNÍ ROZVOJ
ZVOLTE SI SVÉ TÉMA

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnutisradosti.cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

Termíny dle objednání 

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu  a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST oceníte
a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po - So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 hod. OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE INTERIÉRU VOZIDLA BIOOZONEM - účinně zneškodní viry i COVID-19

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

Zde přijímáme také platby:www.automyckasumperk.czVyužijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.


