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V Šumperku by mohla 
vzniknout nová čtvrť 
pro tisíce lidí

Město rozdělilo 
na dotacích bezmála 
čtyři miliony2 3 5

Od května 
mohou lidé třídit 
gastroodpad

Blues Alive: 
Na radnici 
se předávalo žezlo 6

Neukáznění řidiči komplikují úklid parkovišť

„Stejně jako při čištění komunikací 
je nutné, aby řidiči i v případě parko-
višť dodržovali dopravní značení se  
zákazem stání. Přestože se na místech 
objevují s týdenním předstihem, stále se  
najde dost těch, kteří v den úklidu svůj 
vůz na parkoviště postaví. A občas se 
setkáváme i  s  tím, že značku někdo 
přemístí o  kus dál a  řidiči na  dotče-
ných plochách zaparkují. Odtahová 
služba pak musí za  asistence městské 
policie stojící vozy přesunout na  jiné 
místo na  parkovišti,“ popisuje jeden 
z nešvarů, s nímž se úklidová technika 
potýká, Stanislav Šrámek, technik pro 
správu a údržbu veřejných komunikací 

z oddělení komunálních služeb místní 
radnice. 

Porušení zákazu stání podle něj 
znamená zdržení úklidu, což v  ko-
nečném důsledku stojí město víc pe-
něz, a  mnohdy také narušení celého 
harmonogramu. Minulou středu tak  
například na  parkovišti naproti fi-
nančnímu úřadu v ulici Gen. Svobody  
bránily technice v  čištění hned čtyři 
automobily, o den později se stejná si-
tuace opakovala i v ulici Bachmačské.

„Parkoviště se uklízejí jednou 
ročně, takže je potřeba je důkladně 
vyčistit nejen od  posypového ma-
teriálu, ale také od  náletů, trávy, ze-

tlelého listí a  odpadků. Odstavené 
vozy samozřejmě důkladné očistě 
brání,“ podotýká Stanislav Šrámek. 
Připomíná, že rozpis úklidu parko-
višť, který je naplánován do 3. čer- 
vna, je zveřejněn na  stránkách města  
www.sumperk.cz v  sekci Potřebuji 
vyřídit, odkazech Komunální služby 
a Komunikace. „Rozpis je pouze orien-
tační a odvíjí se od počasí, ale i od už 
zmíněné neukázněnosti řidičů. Nelze 
tedy vyloučit možné operativní změ-
ny. Lidé by se tak měli řídit daty, vy-
značenými na přenosných dopravních 
značkách,“ uzavírá technik oddělení 
komunálních služeb. -zk-

Pravidelný jarní úklid parkovišť a zálivů s odstavnými plochami odstartoval minulé pondělí. Podobně jako v případě čištění ko-
munikací po zimě ho opět komplikují neukáznění řidiči, kteří nerespektují přenosné dopravní značky se zákazem stání. Ty jsou 
přitom v dotčených lokalitách rozmístěny již týden před plánovaným úklidem.  Foto: P. Kvapil

Rekonstrukce městské úřadovny v Laut-
nerově ulici je v polovině.    Strana 2

Zastupitelé udělili čestné občanství To-
máši Motýlovi.    Strana 3

Město se snaží zlepšit zimní údržbu, 
prosí občany o spolupráci.    Strana 4

Vedení města převzalo výzvu od rodi-
čů školáků.     Strana 7

Pravidelný jarní úklid parkovišť a zálivů s odstavnými plochami, jenž odstartoval minulé pondělí, opět komplikují 
neukáznění řidiči. Podobně jako v případě čištění komunikací po zimě, které skončilo v pátek 23. dubna, nerespektují 
přenosné dopravní značky se zákazem stání.
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Zpravodajství/Rekonstrukce

V plném proudu jsou stavební práce v přízemí pravého křídla budovy městské úřadovny v Lautnerově ulici, ve kte-
ré sídlí odbor sociálních věcí místní radnice. Kromě protiradonových opatření se současně provádí i zateplení fasády 
spojené s výměnou okenních skel. Vstup do budovy a vestibul s toaletami pro veřejnost již stavaři dokončili, lidé mířící 
na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence, jež sídlí v prvním patře, tak už nemusejí používat náhradní vchod 
ze zahrady sousední „ZUŠky“, ale do budovy se dostanou hlavním vstupem ze dvora úřadovny.

Tisíce lidí by mohlo najít bydlení v nové čtvrti, jež by mohla v příštích letech 
vzniknout v  lokalitě mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou. Jde o pozem-
ky, na kterých by díky soukromým investorům mohly vyrůst bytové i rodinné 
domy, obchody a další služby, počítá se také se zelení, včetně desítek vzrostlých 
stromů.

Rekonstrukce městské úřadovny v Lautnerově ulici je v polovině

V Šumperku by mohla vzniknout nová čtvrť pro tisíce lidí

Podle architekta a zkušeného urbanisty Jakuba Kynčla je lokalita mezi Šumavskou 
a Bratrušovskou ulicí jedním z nejlepších území na zastavění ve městě.     Foto: -pk-

Jedná se o největší rozvojovou loka-
litu o rozloze zhruba sto padesát hek-
tarů, jež má podle urbanistů i místních 
politiků šanci rychle se rozvíjet. A  to 
především díky tomu, že pozemky 
jsou v majetku soukromých vlastníků, 
kteří by zde chtěli realizovat výstavbu 
v souladu se současným územním plá-
nem. To znamená výstavbu smíšenou 
obytnou, vyrůst zde tak mohou byty, 
obchody a  další služby, včetně zele-
ných ploch či parků. „Toto území bylo 
dlouhou dobu zablokováno povin- 
ností plynoucí z územního plánu, a to 
vybudovat páteřní spojnici mezi uli-
cemi Šumavskou a Bratrušovskou. Její 
část však vedla pod budovami v areálu 
společnosti Agritec,“ vysvětlil starosta 
Tomáš Spurný, jenž potvrdil, že územ-
ní plán nemusí respektovat aktuální 
majetkové vztahy. 

Po mnoha letech se na město obrá-
tili dva silní investoři, společnost Lidl 
Česká republika v.o.s. a  společnost 
Byty Šumavská s.r.o., kteří vyjednali 
reálnou propojovací trasu, což může 
umožnit rozvoj tohoto obrovského 
území. „Tito investoři mají vyjednáno 
nabytí pozemků od soukromého maji-
tele, město zde žádné pozemky určené 

k zástavbě nevlastnilo,“ zdůraznil sta-
rosta. Doplnil, že vybudování zmíně-
né páteřní komunikace bude finančně 
velmi náročné, takže nepřítomnost 
silných investorů, jež by se podíleli 
na její výstavbě a napojení do ulice Šu-
mavské, by rozvoj tohoto území zcela 
zablokovala.  

Klíčem k  zahájení procesů vedou-
cích ke  vzniku čtvrti je změna tra-
sy páteřní komunikace v  územním 
plánu. Zastupitelé budoucí změnu 
územního plánu, spočívající v „přetra-
sování“ páteřní komunikace, projed-
nali na  veřejném zasedání 22. dubna 
na návrh starosty města jako informa-
tivní materiál. 

Úkolem města nyní je, aby zabráni-
lo zakonzervování lokality na  dlouhé 
roky. Zároveň je třeba vyjednat takové 
podmínky, aby se minimalizovaly do-
pady na obyvatele domů, kteří již v lo-
kalitě žijí, město bude také podnikat 
kroky k  tomu, aby se nezhoršila do-
pravní situace v lokalitě. „Na tom nyní 
hodláme intenzivně pracovat, záro-
veň budeme s investory vyjednávat ty  
nejlepší podmínky s ohledem na sou-
časné a  budoucí obyvatele,“ doplnil 
starosta Spurný. 

Do  stavby se rapotínská firma 
Prumhor spol. s  r.o., která zvítězila 
ve  výběrovém řízení, pustila koncem 
ledna. V současnosti finišuje s první eta-
pou rekonstrukce, zaměřenou na úpra-
vu podlah a  technická opatření proti 
radonu, jenž do prostor pronikal z pod-
loží pod budovou. Zvýšenou hodnotu 

tohoto rizikového plynu odhalila sonda 
provedená v rámci projektové přípravy. 

„Hotové jsou podkladní vrstvy, izo-
lace a podlahy a rovněž rozvody elek-
troinstalace. Všechny původní zděné 
příčky mezi kancelářemi se musely 
kvůli izolacím proti radonu vybourat 
a  nyní dodavatel instaluje sádrokarto-

nové konstrukce s akustickou izolací,“ 
přiblížil práce v objektu vedoucí oddě-
lení investic místní radnice Oto Sedlář. 
Doplnil, že dokončena je vstupní část 
s kobercem a na ni navazující vestibul, 
kde je položena nová dlažba, rekon-
strukcí prošly i  toalety pro veřejnost 
a  zaměstnance. „Lidé, kteří potřebují 
jít do  druhého patra v  pravém křídle, 
tak již mohou tyto prostory využívat,“ 
podotkl vedoucí oddělení investic 
a dodal, že první etapa rekonstrukce by 
měla být hotova do konce května.

Souběžně s  první etapou už běží 
i  ta druhá. Vyměněná jsou prakticky 
všechna okenní skla, část původních 
plastových oken byla posunuta kvůli 
zateplení a několik posledních starých 
oken nahradila nová. „Firma nyní do-
končuje střechu na  nižší části budo-
vy, kde položila nové izolace a  novou 
krytinu, a pokračují práce na zateplení 
celého objektu,“ popsal postup stavby 
Oto Sedlář. 

Investice přijde městskou pokladnu 
celkem na  13,3 milionu korun, nece-
lé tři miliony přitom pokryje dotace 
z  Operačního programu Životní pro-
středí. Celá rekonstrukce by měla být 
dokončena začátkem září. V levém kří-
dle přitom obdobné opravy proběhly 
již před třemi lety. -zk-

Stavaři nyní instalují sádrokartonové 
konstrukce s akustickou izolací a pod-
hledy.                                           Foto: -pk-

Vstup do budovy a vestibul s toaletami pro veřejnost již stavaři dokončili.  Foto: -pk-

Například společnost Lidl se za-
vázala hradit mimo jiné náklady 
na  vybudování kapacitní a  velkorysé 
infrastruktury, včetně zeleně. Zástup-
ci Lidlu zároveň potvrdili, že budou 
minimalizovány negativní dopady 
na obyvatele přilehlých sídlišť a na do-
pravu. Město v  podobném duchu 
jedná i  s  dalšími investory a  majiteli  
pozemků v lokalitě.

„Jednou z priorit snad většiny zastu-
pitelů je podporovat bytovou výstavbu 
ve  městě, což tento záměr rozhodně 
splňuje. Nákupní příležitost v  místě 
bydliště bez nutnosti použít auto či 
jiný motorový dopravní prostředek 

může být také pro významnou část 
obyvatel velkou výhodou,“ uzavřel 
starosta Spurný. 

Podle architekta a zkušeného urba-
nisty Jakuba Kynčla, jenž je autorem 
mnoha územních plánů a  je tvůrcem 
územního plánu Šumperka, má měs-
to jedinečnou šanci. „Lokalita mezi 
Šumavskou a  Bratrušovskou ulicí je 
jedním z  nejlepších území na  zasta-
vění v Šumperku, navíc je jen kousek 
od centra. Příležitost, kdy se ve stejný 
čas sejdou dva investoři, kteří chtějí 
jednat s  městem a  přistoupit na  jeho 
podmínky, se již nemusí opakovat,“ 
uvedl architekt Kynčl. -ger-
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Informace/Třídění odpadu

Dlouholetý sbormistr Šumperského dětského sboru Tomáš Motýl se stal čest-
ným občanem města Šumperka. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání 
ve čtvrtek 22. dubna.

Od května mohou lidé třídit gastroodpad

Zastupitelé udělili čestné občanství Tomáši Motýlovi

Tomáš Motýl má za sebou více než čty-
řicet let aktivního sbormistrovského 
působení.                                    Foto: -pk-

Na  začátku května odstartoval 
v  Šumperku pilotní testovací projekt, 
díky němuž budou moci občané třídit 
další komoditu - gastroodpad, tedy 
zbytky z kuchyně.

„Jde o další krok, díky kterému mů-
žeme z nádob na směsný odpad vytřídit 
až jednu třetinu obsahu. Na skládku tak 
nebude vyvážena složka, jež má smyslu-
plné využití,“ uvedl místostarosta Jakub 
Jirgl. Současně potvrdil, že Šumperk je 
první město v republice, které se do tří-
dění gastroodpadu pouští.

Jak mají lidé při třídění postupo-
vat? Gastroodpad mohou vkládat 
nejlépe do  sáčku, jejž pevně zavážou 
tak, aby z něj, pokud možno, neunikal 
obsah. Tento sáček umístí do  hnědé 
nádoby s  označením GASTROOD-
PAD, kterou najdou ve  svém okolí 
(viz leták - lokality sběru). Nádoby, 
jež jsou opatřeny víkem s  těsněním, 
budou vyváženy vždy v pondělí mezi 
osmou a  jedenáctou hodinou dopo-
lední. Společnost Energy financial 
group (EFG) a její bioplynová stanice 
EFG Rapotín BPS, kam bioodpad po-
putuje k  dalšímu zpracování, naloží 
celou nádobu a vždy ji vymění za čis-
tou. V bioplynové stanici se pak bude 
tento dosud nevyužívaný odpad zpra-
covávat na  zelenou elektřinu, teplo 
a biometan.

„Již nyní pracujeme na  tom, aby si 
lidé mohli koupit domácí malou ná-
dobu s  víkem na  gastroodpad v  in-
formačním centru na  Hlavní třídě. 
Doufám, že se v  rámci rozvolňování 
centrum brzy otevře,“ informoval 
místostarosta Jirgl. Vzápětí prozradil, 
že do  třídění gastroodpadu se pustí 
i zaměstnanci městského úřadu.

Co do  gastroodpadu patří, nebo 
naopak nepatří, najdete v přiloženém 

Tomáš Motýl si svou dlouholetou 
a systematickou prací s dětmi Šumper-
ského dětského sboru, jejž založil jeho 
otec Alois, vybudoval pověst vynikající-
ho sbormistra a pedagoga, který nadále 
inspiruje a  ovlivňuje práci sbormistrů 
v České republice i v zahraničí. Dokázal 
vytvořit ideální prostředí pro všestran-
ný vývoj dětí od  nejnižších školních 
ročníků až do  věku maturity, v  němž 
sborový zpěv slouží jako motivační 
tmel. „Více než čtyřicet let aktivního 
sbormistrovského působení Tomáše 
Motýla nebylo prodchnuto jen hudební 
profesionalitou, ale především citlivým 
a lidským vedením dětí. Z malých zpě-

váčků vychoval mnoho osobností, které 
v různých oborech zúročují stopy času 
prožitého v tvůrčí a přátelské atmosfé-
ře a  ve  svých životech dokážou vracet 
dary nenásilně vložené do jejich niter,“ 
napsal Vít Rozehnal, někdejší dlouho-
letý šumperský zastupitel, který návrh 
na udělení čestného občanství podal.

Tomáš Motýl, jenž před jedenácti 
lety obdržel Cenu Bedřicha Smetany, 
která je nejvyšším národním sbormi-
strovským oceněním, se letos dožívá 
významného jubilea. V  lednu mu za-
stupitelstvo udělilo, na  základě nomi-
nací veřejnosti, Cenu města Šumperka 
za rok 2020.  -zk-

letáku. Uvedeny jsou v něm i kontakty, 
na kterých lze hlásit, že nádoba je pře-

plněná nebo že je kolem ní nepořádek.
 -ger-

  
  

  
  

 Slavnosti města 
letos opět nebudou

Slavnosti města Šumperka obvykle 
na  začátku června připomínají za-
jímavou historickou událost v ději-
nách města, tzv. šumperský sněm. 
Ten proběhl 4. června roku 1490, 
kdy se v  prostorách šumperského 
zámku sešli zástupci Markrabství 
moravského a  slezských knížec-
tví, aby jednali nad dalším osudem 
zemí Koruny české po  smrti uher-
ského krále Matyáše Korvína.
V  minulých letech slavnosti nabí-
zely vždy třídenní program s  di-
vadelními představeními pro děti 
i dospělé, hudebními vystoupeními, 
prezentacemi místních zájmových 
spolků a se dnem s historií a roman-
tikou, zakončeným kostýmovaným 
průvodem městem, slavnostní ce-
remonií a  ohňostrojem. „Přestože 
jsme na přípravách slavností praco-
vali od  začátku roku, v  rozhodnou 
chvíli nebylo vůbec jisté, zda bude 
možné akce pro větší počet lidí po-
řádat. Ze známých důvodů se tak 
stejně jako v  loňském roce i  v  tom 
letošním akce uskutečnit nemůže,“ 
říká Bohuslav Vondruška, vedoucí 
oddělení kultury a  vnějších vztahů 
šumperské radnice.
Přesto oddělení kultury a  vnějších 
vztahů připravuje aktivity, jež histo-
rickou událost šumperského sněmu 
připomenou. Více informací přine-
seme v  květnovém vydání přílohy 
Živá brána. „Už dnes ale mohu pro-
zradit, že na konec září společně se 
SVČ Doris připravujeme Svatovác-
lavské slavnosti spojené s Medovým 
dnem. Držme si tedy pěsti, aby epi-
demie koronaviru ustoupila a mohli 
jsme se v září v sadech 1. máje po-
tkat,“ uzavírá Vondruška. -red-

 Povinné sčítání 
končí 11. května

Koncem března odstartovalo v Čes-
ké republice sčítání lidu. Elektronic-
ký sčítací formulář je zpřístupněn 
na  webových stránkách www.sci-
tani.cz, zájemci mohou také využít 
mobilní aplikaci, kterou naleznou 
v Google Play i App Store pod ná-
zvem Sčítání21. Sečíst se bezkon-
taktně on-line je možné odkudkoliv 
až do  úterý 11. května. Pokud se 
někdo nemůže, nebo nechce sečíst 
on-line, může do 11. května vyplnit 
listinný sčítací formulář, jenž roz-
nášejí sčítací komisaři. Formulář si 
lze rovněž vyzvednout i s odpověd-
ní obálkou na kontaktních místech 
sčítání na  vybraných pobočkách 
České pošty.  -red-
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 Tělocvičnu na „Jedničce“
 čeká rekonstrukce

Žáci ve škole v ulici Dr. E. Beneše budou od září 
sportovat v  nově opravené tělocvičně. Rekon-
strukce, kterou místní radnice plánovala již delší 
dobu, přijde městskou kasu na více než dva mi- 
liony korun.
Výběrové řízení na rekonstrukci velké tělocvičny 
vypsala rada města začátkem března s tím, že je-
diným hodnotícím kritériem byla cena. Ze dvou 
přihlášených uchazečů nabídla tu nižší firma 
Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Výměnu stávající-
ho povrchu za pružnou sportovní PUR podlahu, 
instalaci akustického obkladu stropu a s tím sou-
visející práce „nacenila“ na 2,224 milionu korun, 
nabídka druhého zájemce v pořadí, přibyslavské 
společnosti MAN Podlahy s.r.o., byla o  šedesát 
tisíc vyšší. Město přitom na  investici vyčlenilo 
ve svém rozpočtu dva a půl milionu korun. Do re-
konstrukce by se měla dodavatelská firma pustit 
na přelomu června a července, s dokončením se 
počítá v polovině srpna. -zk-

Zpravodajství/Rekonstrukce

VHZ opraví pouze stavbou dotčené části komu-
nikací, v  případě křižovatky ulic Husitské, Kozino-
vy a  K. H. Máchy jde o  plochu sto čtyřiadevadesát  
metrů čtverečních v místech napojení splaškové ka-
nalizace a vodovodu. „Tato dílčí oprava neřeší špat-
ný stav obrusné vrstvy v  celém rozsahu křižovatky, 
což představuje čtyři sta čtyřicet sedm metrů čtve-
rečních. Celková oprava by vyřešila i  problémy se 
špatným odtokem dešťových vod a problematickým 
příčným sklonem vozovky, povrch je navíc poškoze-
ný výtluky a propady,“ uvedla Eva Nádeníčková, ve-
doucí oddělení komunálních služeb místní radnice. 
Zdůraznila, že město by tak povrch zmíněné křižo-
vatky muselo co nejdříve opravit. Rozhodlo se pro-
to uzavřít smlouvu s Jesenickou vodohospodářskou 
společností spol. s  r.o., která pro VHZ vodohospo-
dářské sítě rekonstruuje a následně upraví i povrch 
komunikací, o  provedení oprav obrusné vrstvy vo-
zovky v celé křižovatce. 

„Pokud bychom se k  této akci VHZ nepřipojili, 
opravil by se povrch jen v  části křižovatky a město 
by v budoucnu muselo znovu řešit nutnou uzávěru 
a objízdné trasy. Znamenalo by to nejen další finanč-
ní náklady, ale i  opětovné komplikace pro řidiče,“ 
vysvětlila Nádeníčková. Podotkla, že rekonstrukce 
„městské“ části přijde na  necelých dvě stě jedena- 
osmdesát tisíc korun a  měla by proběhnout ještě 
v květnu.

Nový asfaltový koberec měla firma Jesenická vodo-
hospodářská společnost původně pokládat v polovi-
ně dubna, počasí však plány zhatilo. „V  týdnu, kdy 
se mělo s  pokládkou začít, klesaly teploty pod bod 

mrazu, dodavatel tedy posunul termín na  polovinu 
května. V současnosti už je vydáno povolení zvlášt-
ního užívání komunikace, kdy celá křižovatka bude 
uzavřená zhruba pět dnů. Objízdná trasa bude vyzna-
čena dopravními značkami,“ sdělil Stanislav Šrámek, 
technik pro správu a  údržbu veřejných komunikací 
z oddělení komunálních služeb místní radnice. 

Na  uvedené opravy chce město navázat rekon-
strukcí povrchu komunikace v ulici Husitské, v úseku 
od  zmíněné křižovatky směrem ke  starokatolickému 
kostelu sv. Jana Evangelisty. Výběrové řízení na doda-
vatele vypíše během června. -zk-

Křižovatka ulic Husitské, Kozinovy a K. H. Máchy dostane nový povrch
Výměnu vodohospodářských sítí v Janošíkově ulici a v křižovatce ulic Husitské, Kozinovy a K. H. Máchy 

završí v polovině května asfaltování zasažených komunikací. To má „na triku“ společnost VHZ Šumperk, 
jež je investorem. Místní radnice se k akci připojí úpravou obrusné vrstvy ve zbývajícím úseku křížení ulic, 
kterého se rekonstrukce sítí bezprostředně nedotkla. V červnu pak vypíše soutěž na opravu části komuni-
kace v Husitské ulici, jež na křižovatku plynule naváže.

Problém pro techniku zimní údržby představují pře-
čnívající části zaparkovaných aut do prostoru chodní-
ku, na snímku Evaldova ulice. 
 Foto: S. Šrámek, MěÚ Šumperk

Nový asfaltový koberec by měla dodavatelská firma 
pokládat v křižovatce ulic Husitské, Kozinovy a K. H. 
Máchy v  polovině května. Na  několik dnů tak bude 
uzavřená.  Foto: -pk-

Stávající podlaha ve školní tělocvičně je ve špatném 
stavu.  Foto: -pk-

Všichni společně vyhodnotili z  podnětů občanů 
a z prohlídky v  terénu největší úskalí zimní údržby. 
Patří mezi ně nevhodně umístěné nádoby na odpa-
dy nebo překážející dopravní značky. Bezproblémový 
průjezd techniky také mnohdy omezuje samotný tvar 
chodníku. Například na sídlišti v ulici 8. května nebo 
na kruhové křižovatce ulic Husitské a Gen. Svobody 
nelze projet se žádnou technikou. 

Některá místa jsou problematická rovněž kvůli od-
staveným vozům neukázněných řidičů, parkujících 
na místech vjezdu a výjezdu na chodník. Technika tak 
nemá šanci údržbu provést. Další problém předsta-
vují přečnívající části zaparkovaných aut do prostoru 
chodníku. „Technice pak nezbývá nic jiného, než pro-
vést úklid jen tam, kde má průjezd volný,“ vysvětli-
la vedoucí oddělení komunálních služeb šumperské 
radnice Eva Nádeníčková. 

„Snažíme se zimní údržbu zlepšit, proto prosíme 
veřejnost o spolupráci. Chceme občany požádat, aby 
svá vozidla parkovali v zimě tak, aby byly chodníky 
průjezdné v  celé šíři. Jedině tak mohou být řádně 
ošetřeny, aniž by úklidová technika poškodila zeleň. 
O této situaci informujeme teď na jaře, ale před začát-

kem zimy se s prosbou připomeneme,“ uvedl starosta 
města Tomáš Spurný. 

A jaké kroky se plánují ke zlepšení zimní údržby? 
V některých lokalitách bude k odhrnování sněhu vy-
užívána užší technika. Novinkou bude také kamerový 
systém na přední i zadní části vozidla provádějícího 
zimní údržbu, jenž pomůže s  řešením problémů. 
Oddělení komunálních služeb zajistí drobné úkony, 
které vyřeší část problémových míst. Například po-
sunutí odpadových nádob mimo trasu nebo rozšíření 
prostoru dodlážděním.     

Skvělou zprávou je, že společnost SUEZ poskytne 
sto tisíc korun na opravu poničených ploch zabudo-
váním zatravňovací dlažby, jež zamezí opakovanému 
poškozování zeleně, nebo zajistí navezení zeminy 
a osetí travní směsí. 

Mapu zimní údržby najdou lidé na  webu města 
www.sumperk.cz, a to v sekci potřebuji vyřídit - ko-
munální služby - komunikace - mapa zimní údržby, 
odkaz na  mapu je: http://www.nasemapy.cz/sum-
perk/zu/view/. Zde je rovněž podrobný návod, jak 
aplikaci ovládat.

V mapě se nachází nejen zobrazení pořadí úklidu 

Jak vylepšit zimní údržbu v Šumperku, jak do ní zapojit občany a jak zabránit škodám na zeleni. To bylo 
hlavním tématem schůzky, jež se uskutečnila v půlce dubna. Schůzky se zúčastnilo vedení města, zástupci 
oddělení komunálních služeb, zastupitelé i zástupci společnosti SUEZ Technický servis s.r.o., která má úklid 
sněhu na starosti. 

Město se snaží zlepšit zimní údržbu, prosí občany o spolupráci

jednotlivých komunikací, ale také doba, za kterou by 
měly být chodníky uklizené od spadu sněhu, jsou zde 
vyznačeny chodníky a  komunikace, jež do  údržby 
spadají. Jde především o  ty páteřní a nejvíce využí-
vané, v ulici je udržován vždy jen chodník po jedné 
straně. Přímo z  mapy mohou lidé k  zimní údržbě 
posílat podněty. -ger-



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Dotace

Přes sto padesát žádostí o dotaci dorazilo na měs-
to po vyhlášení tří dotačních programů. Ty podpoří 
pořádání neziskových akcí, celoroční činnost organi-
zací, které pracují s dětmi v oblasti sportu a volného 
času, kulturu, organizace zaměřené na sociálně zdra-
votní oblast, ale také organizace, jež mají sportovní 
činnost ve své náplni a které sídlí a vykonávají čin-
nost ve městě Šumperku.

V  oblasti výkonnostního sportu byla rozdělena 
částka ve výši 765 tisíc korun, z nichž 245 tisíc rozdě-
lilo zastupitelstvo. Dotace na celoroční činnost byly 
podpořeny částkou 1,403 milionu korun, o  částce 
ve  výši 1,195 milionu přitom rozhodli zastupitelé. 
Na  neziskové akce město vyčlenilo 1,566 milionu, 
z toho 905 tisíc přidělilo zastupitelstvo.  

V  programové dotaci na  neziskové akce získaly 
festivaly Blues Alive a Blues Aperitiv čtyři sta pade-
sát tisíc korun, Džemfest město podpoří sto padesá-
ti tisíci, na konto festivalů klasické hudby Klášterní 
hudební slavnosti a  Klasika Viva poputuje celkem 
sto osmdesát tisíc korun, město podpoří pětadvaceti 
tisíci Paměť národa a stotisícovou částkou Majáles.

Mezi příjemci dotací v  oblasti výkonnostního 
sportu jsou společnost Multisport Outdoor, zastou-
pená špičkovým sportovcem Pavlem Paloncým, 
která získala čtyřicet tisíc korun, družstvo florbalu 
mužů a juniorů Asper Šumperk (120 tis. Kč), sideca-
rový klub Side MX Club Šumperk (20 tis. Kč) a druž-
stvo basketbalu mužů TJ Šumperk (65 tis. Kč).

Dotace na  celoroční činnost obdržely například 

TJ Šumperk (452 tis. Kč), Sokol Šumperk (250 tis. 
Kč), Asper Šumperk (100 tis. Kč), Gymnastický klub 
Šumperk (79 tis. Kč), Junák - český skaut Šumperk 
(60 tis. Kč), Klub vytrvalostních sportů (40 tis. Kč) 
a další kluby a organice, jež získaly příspěvky od pěti 
do  pětadvaceti tisíc korun. Podpory se přitom do-
stalo bezmála dvěma desítkám organizací. Více in-
formací je zveřejněno na www.sumperk.cz v sekcích 
Potřebuji vyřídit a Dotační programy. -ger-

„Restaurace byla už ve  značně neutěšeném stavu, 
koncem loňského roku tak padlo rozhodnutí, že je 
potřeba s  tím něco udělat. Zpočátku jsem zamýšlel 
jen menší ‚kosmetické‘ úpravy spočívající ve výměně 
stolů, židlí a koberce, ale postupně jsem dospěl k pře-
svědčení, že nejlepší bude celý prostor kompletně 
zrekonstruovat. Velkou roli přitom sehrálo naprosto 
nevhodné umístění baru,“ vysvětluje pohnutky, jež 
vedly k  „radikálnímu“ kroku, ředitel divadla Matěj 
Kašík. Ten oslovil nejen šumperskou designérku Pav-
lu Andrlovou, která zpracovala vizuální podobu inte-
riéru, ale také místní šikovné řemeslníky. „Rozhodli 
jsme se, že rekonstrukci nebudeme zadávat takzvaně 
na klíč jedné firmě, protože jsme schopni si řadu pra-
cí zajistit sami svépomocí. Raději využíváme místní 
řemeslníky a  sami nakupujeme i  veškerý potřebný 
materiál, na který si jako plátci DPH uplatňujeme od-
počet,“ podotýká Matěj Kašík.

Do rekonstrukce se divadlo pustilo v první polovi-
ně dubna, s vyklízením, bouráním baru a přípravou 
celého prostoru pomáhali zaměstnanci i členové he-
reckého souboru, ruku k dílu přiložil rovněž ředitel 
divadla. „Bylo to příjemné zpestření mých běžných 
pracovních dní s přidanou hodnotou, že se zase něco 
nového dozvím a naučím,“ směje se ředitel. 

První řemeslníci „obsadili“ restauraci minulý tý-
den, kromě instalatérských prací a úprav elektroinsta-
lace vybudují nový bar v sousedství kuchyně. Součástí 
úprav je i položení podlahy z dřevěných parket, insta-

lace nového osvětlení, výmalba a dekorace. Nové stoly 
a židle pořídilo divadlo již v loňském roce.

„Provoz kuchyně restaurace Opera, která vydává 
jídla přes okénko, jsme s  výjimkou dnů, kdy se po-
kládala nová podlaha, prakticky nijak neomezili. 
Počítáme s  tím, že vše by mělo být hotovo nejpoz-
ději koncem května,“ říká ředitel divadla. Náklady 
na rekonstrukci se podle něj budou pohybovat kolem  
1,2 milionu korun. Čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun 
půjde z  investiční účelové dotace, kterou v  dubnu 
schválila rada města. -zk-

Město rozdělilo na dotacích bezmála čtyři miliony

V Opeře nezůstal kámen na kameni, prochází „generálkou“

Město Šumperk každoročně vyhlašuje programové dotace na výkonnostní sport, neziskové akce a na ce-
loroční činnost. V letošním rozpočtu na ně vyčlenilo téměř čtyři miliony korun. Část dotací rozdělila rada 
města, o zbývajících dotacích nad padesát tisíc korun rozhodlo zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání. 

Ti, kteří po uvolnění restrikcí, jež uzavřely restaurace a další podniky, zamíří do šumperské Opery v bu-
dově divadla, uspokojí nejen své chuťové pohárky, ale potěší i další smysly. Restaurace totiž v současnosti 
prochází radikální proměnou, jejímž výsledkem bude zcela nový interiér.

  
  

 Zastupitelé před rokováním 
popřáli oslavencům
V  úvodu zasedání zastupitelstva města, které se 
konalo 22. dubna, se gratulovalo k  významným 
životním výročím. Pětaosmdesátiny oslavil Kvě-
toslav Vykydal, dlouholetý zastupitel a  nezlom-
ný sportovec, kytici k  narozeninám mu předala 
místostarostka Marta Novotná. Již šest křížků si 
v polovině března na své konto „připsal“ starosta 
města Tomáš Spurný. -ger-

 Květinový den proběhne 
v září, koupit ale lze 
v současnosti  e-kytičku

Měsíc květen je neodmyslitelně spjatý s veřejnou 
sbírkou Český den proti rakovině, pořádanou 
Ligou proti rakovině. Vzhledem k současné epi-
demické situaci ale letos, stejně jako v  loňském 
roce, dobrovolníci s  kytičkami do  ulic nevyrazí. 
Květinový den, zaměřený tentokrát na prevenci 
nádorů ledvin, močového měchýře a  prostaty, 
přesunuli organizátoři na září.
Měsíček lékařský, který je symbolem sbírky, vy-
kvete v květnu alespoň symbolicky. Podpořit Ligu 
proti rakovině mohou lidé po celý měsíc koupe-
ním e-kytičky ve formě dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60
nebo DMS KVET 90, zaslané na  číslo 87  777, 
a  také malováním květinových Kamínků proti 
rakovině. Více informací je zveřejněno na webo-
vých stránkách www.cdpr.cz. -zk-

Velkou roli při rozhodování, zda provést generální re-
konstrukci, sehrálo naprosto nevhodné umístění baru. 
Nyní už po něm není ani památky.  Foto: M. Kašík

Město opět podpoří festival Klášterní hudební slav-
nosti, jehož patronkou je harfistka Jana Boušková. 
 Foto: archiv KHS

Květoslavu Vykydalovi popřáli k  významnému 
jubileu místostarostka Marta Novotná a  starosta 
Tomáš Spurný.  Foto: -ger-
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Zdravotníci aplikovali už dvacet tisíc dávek vakcíny proti covidu

Blues Alive: Na radnici se předávalo žezlo

Vedení města s novým a původním šéfem společnosti Blues Alive Štěpánem Suchochlebem (druhý zleva) a Vladi-
mírem Rybičkou (třetí zleva).                                                                                                                                              Foto: -ger-

Na termín očkování přitom obyvatelé šumperského 
regionu nečekají dlouho. Důvodem jsou pravidelné 
dodávky vakcín, ale i  doporučení odborníků posu-
nout termín druhé dávky očkování proti covidu-19 
u vakcín Pfizer a Moderna až na dvaačtyřicet dní. 

Nemocnice se na  větší počty očkovaných s  před-
stihem organizačně a logisticky připravila. „Očkovací 
centrum jsme personálně posílili a prodloužili jsme 
také provozní dobu. Aktuálně očkujeme na dva týmy 
denně od sedmé ranní až do šesté hodiny podvečer-
ní. Do terénu zároveň vyráží náš mobilní tým, který 
očkuje druhou dávkou vakcíny klienty sociálních za-
řízení a domovů seniorů,“ sdělila Monika Žaitliková, 
náměstkyně nelékařské zdravotnické péče Nemoc-
nice Šumperk. Dodala, že od začátku roku do konce 
dubna aplikovali zdravotníci nemocnice dvacet tisíc 
dávek vakcín proti covidu-19. 

K  očkování do  šumperské nemocnice se mohou 
lidé stále registrovat výhradně přes Centrální regis-
trační systém. V případě, že si s registrací neporadí, 
mohou se obrátit na  personál nemocniční lékárny. 
Očkovací centrum se nachází v nemocničním areálu 
v  nedávno zrekonstruovaném pavilonu bývalé chi-
rurgie. Pokud lidé nemohou na  očkování z  jakého-
koliv důvodu dorazit, je důležité, aby se v centrálním 
systému přeregistrovali. 

Na očkování není třeba chodit s velkým časovým 
předstihem. „Naopak je vhodné přijít v potvrzený čas. 
Z důvodu prevence zachování bezpečných rozestupů 

a  plynulosti očkování je důležité, aby nedocházelo 
ke kumulaci lidí. S sebou k očkování je třeba si vzít 
doklad totožnosti a  kartičku zdravotní pojišťovny. 
V očkovacím centru je pak potřeba vyplnit dotazník, 
případně ho přinést již vyplněný,“ vysvětlila postup 
Monika Žaitliková. Zdůraznila, že pokud očkování 
probíhá ve  dvou termínech, ke  druhému termínu 
bude rezervace z odběrového místa automaticky za-
slána formou SMS zprávy. -kv-

„Čas běží a  sil ubývá, je čas dát Blues Alive 
do  mladších rukou. Štěpán Suchochleb se podí-
lel na  organizaci festivalu přes dvacet let, má zku-
šenosti i  s  jinými festivaly, domnívám se, že Blues 
Alive předávám do správných rukou,“ okomentoval 
změnu Vladimír Rybička, jenž i nadále zůstává ře-
ditelem festivalu a  jednatelem společnosti. Změna 
se tak nedotkne ani roky „vyladěného“ přípravného 
týmu festivalu, který vedle Vladimíra Rybičky tvoří 
dramaturg Ondřej Bezr a booking agent Štěpán Su-
chochleb. Ten ujistil, že počítá s tím, že Blues Alive 
zůstane v Šumperku. 

„Chtěl bych se více věnovat tomu, aby festivalo-
vé dění bylo rozloženo tak, aby návštěvníci festivalu 
měli bluesový program po celý den. Rád bych se pro-
to spojil i s dalšími kulturními institucemi ve městě,“ 
uvedl nový majitel společnosti Blues Alive. Zároveň 
také potvrdil, že připravuje letošní jubilejní pětadva-
cátý festivalový ročník. Zda se uskuteční, však bude 
záležet na  momentální epidemické situaci. „Chtěl 
bych městu poděkovat za  dlouhodobou podporu 
festivalu a všem fanouškům za přízeň. Doufám, že 
se nejpozději v listopadu v Šumperku uvidíme,“ uza-
vřel Štěpán Suchochleb. -red-

  

 Organizace Člověk v tísni 
otevírá v Šumperku 
dluhovou poradnu

Ocitli jste se v tíživé finanční situaci a nevíte si rady? 
Topíte se v záplavě složenek a upomínek? Odsunu-
jete splátky dluhů a ztrácíte přehled o  jejich obje-
mu? Právě s  těmito problémy vám může pomoci 
dluhová poradna, kterou v budově naproti bývalé-
mu kinu Svět v ulici M. R. Štefánika v květnu oteví-
rá organizace Člověk v tísni. „V České republice je 
více než tři čtvrtě milionu lidí v exekuci. Aktuálně 
je vedeno čtyři a  půl milionu exekučních řízení. 
Čísla jsou neúprosná a  život v  zajetí dluhové spi-
rály ještě neúprosnější. Naše dluhové poradkyně se 
budou snažit poskytnout co nejbezpečnější prostor, 
nehodnotící přístup a především dlouhodobé řeše-
ní, jež lidem může pomoci z jejich svízelné situace,“ 
uvedla insolvenční poradkyně Vendula Kroupová. 
Dodala, že poradna nabídne pomoc v oblasti zasta-
vování nezákonných exekucí, komunikace s věřite-
li, inkasními společnostmi a exekutorskými úřady. 
„Nabízíme rovněž komplexní poradenství a sepsání 
insolvenčních návrhů. Situaci vždy individuálně 
posoudíme a pokusíme se najít nejlepší řešení, které 
bude šité na míru,“ vysvětlila poradkyně. 
Konzultace budou probíhat každé pondělí 
v  čase od  10 do  14 na  adrese M. R. Štefánika 1, 
a  to po  předchozí domluvě na  telefonním čísle 
777 367 873. Veškeré služby jsou zdarma.  -ger-

 Na poradě 
knihovnic se diskutovalo 
o budoucnosti

V  Městské knihovně T. G. Masaryka proběhla 
předposlední dubnové úterý porada střediskových 
knihoven regionu Šumpersko. Diskutovat přije-
ly vedoucí knihovnice ze středisek Hanušovice, 
Loštice, Mohelnice, Štíty, Úsov, Zábřeh a Ruda nad 
Moravou. 
Na setkání nechyběla ani šumperská místostarost-
ka Marta Novotná, která podpořila snahu ředitel-
ky Knihovny TGM Kamily Šeligové pokračovat 
v automatizaci knihoven regionu Šumpersko. Po-
rady se zúčastnila také metodička VKOL Olomouc 
Blanka Nagyová, jež informovala o možných do-
tačních programech Olomouckého kraje, urče-
ných pro malé knihovny. -ger-

 Muzeum zpřístupnilo 
pro veřejnost nádvoří 
Pavlínina dvora

Od  úterý 4. května jsou, v  souladu s  mimořád-
ným opatřením ministerstva zdravotnictví z konce 
minulého týdne, otevřena pro veřejnost nádvoří 
Pavlínina dvora v Šumperku a zámku Úsov. Na ná-
vštěvníky venkovního Muzejíčka čekají oblíbená 
autíčka, kolotoč, houpačky a mnoho dalšího, ne-
chybí tu ani vláček na vlastní pohon. V Úsově se 
pak mohou návštěvníci seznámit s  historií hra-
du a  zámku. Lidé mohou zavítat do  venkovního 
Muzejíčka a  na  úsovské hradní nádvoří od  úterý 
do neděle vždy od 9 do 17 hodin, podmínkou je 
dodržování předepsaných hygienických opatření.
 -kv-

Zdravotníci šumperské nemocnice v současnosti týd-
ně naočkují až tři a půl tisíce lidí. 
 Foto: archiv Nemocnice Šumperk

S rostoucím tempem očkování v České republice roste i počet lidí, které zdravotníci v šumperské nemoc-
nici denně naočkují. Zdejším očkovacím centrem nyní týdně projde až tři a půl tisíce lidí. Od začátku roku 
do minulého čtvrtku aplikovali zdravotníci už dvacet tisíc dávek vakcíny proti nemoci covid-19.

Mezinárodně uznávaný festival Blues Alive, který už pětadvacet let hostí v  polovině listopadu město 
Šumperk, má nového šéfa. Před zraky kompletního vedení města v čele se starostou Tomášem Spurným 
předal ve druhé polovině dubna původní majitel Vladimír Rybička svou společnost do rukou hudebního 
promotéra a dlouholetého spolupracovníka Štěpána Suchochleba.
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Vedení města převzalo výzvu od rodičů školáků

Zastupitelé schválili dvě vyhlášky, platí od 10. května

Infocentrum vyhlásilo soutěž o nejkrásněji vyzdobený balkón

Informace/Zpravodajství

„Vedení města s  rodiči diskutovalo 
nad tématy týkajícími se problemati-
ky nošení roušek ve školách, testování 
a návratu dětí do škol. Proběhlo zhod-
nocení situace ve  školách po  návratu 
dětí do  lavic,“ uvedla místostarostka 
Marta Novotná. Dále popsala rodičům 
kroky, jež byly podniknuty od  jejich 
poslední schůzky v  den nástupu dětí 
do  škol. Vysvětlila důvody, proč části 
požadavků rodičů nešlo plně vyhovět, 
neboť to není v  kompetenci orgánů 
města, úřadu ani ředitelů. „Část pod-
nětů od rodičů již vedení města tlumo-
čilo hejtmanovi Olomouckého kraje. 
Výzva jako celek bude po  kompletaci 
podpisových archů zaslána na přísluš-
ná ministerstva a  část podnětů bude 
průběžně komunikována s  řediteli 
školských zařízení,“ doplnila místosta-
rostka.

Vedoucí odboru školství, kultury 
a  vnějších vztahů Olga Hajduková 
v rámci příslibu rodičům zaslala ředi-
telům všech škol zřizovaných městem 
dopis, ve kterém upozornila na skuteč-
nost, že si žáci mohou přinést vlastní 

test, a vyzvala pedagogy, aby v procesu 
testování přistupovali k  dětem citlivě. 
V  dopise směrem k  ředitelům zazněla 
i žádost, aby motivovali učitele k tomu, 
aby dětem, jež z důvodu odmítání tes-
tování nebo nošení roušek nechodí 
do  školy, případně dětem v  karanté-
ně či nemocným, umožnili připojit se 
do výuky on-line. To znamená, aby byl 
pedagog v průběhu vyučování snímán 
kamerou, například z notebooku, pro-

střednictvím něhož by se žák měl mož-
nost přímo do výuky on-line připojit.

Vedení města zároveň rodičům při-
slíbilo, že osloví instituce na  krajské 
úrovni, aby zjistily možnost, jak ome-
zit nošení roušek ve třídách a možnost 
návratu dětí do  škol bez roušek. Sou-
hlasilo také s  tím, že dá podnět mini-
sterstvům, aby smysluplně objednávala 
testovací sady pro děti a další zdravot-
nický materiál. -ger-

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, 
o  zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství

Město přistoupilo k  aktualizaci ve-
řejné vyhlášky o  zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na  veřejném 
prostranství. Na  základě doporučení 
městské policie rozšířila místní radni-
ce ve  vyhlášce některé stávající a  do-
plnila další nové plochy na  veřejném 
prostranství, kde je zakázáno kon-
zumovat alkohol. Výjimky ze zákazu 
se vztahují například na  restaurační 
zahrádky, stánkový prodej či řádně 
ohlášené akce. Občanům doporuču-
jeme seznámit se s mapovou přílohou 
aktualizované vyhlášky, v  níž je za-
značeno vymezení ploch, na  kterých 
zákaz platí. Mimo vymezené plochy se 
zákaz dále vztahuje na  všechny kryté 

čekárny autobusových zastávek, dět-
ská hřiště, pískoviště a  okolí areálů 
škol a školských zařízení, kde je hrani-
ce stanovena padesáti metry.

Pořadatelé akcí na  veřejném pro-
stranství již nově nebudou žádat 
radu města o  výjimku z  této vyhláš-
ky za  podmínky, že akce bude řádně 
ohlášena městskému úřadu současně 
se žádostí o zábor veřejného prostran-
ství. Pořadatelé jsou však v souvislosti 
s prodejem alkoholu povinni dodržo-
vat zákon č. 65/2017 Sb., o  ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návy-
kových látek.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, 
o nočním klidu

Město Šumperk upravilo v souladu 
se zákonem obecně závaznou vyhláš-
ku o rušení nočního klidu, jehož doba 

je dle zákona stanovena od desáté ve-
černí do  šesté hodiny ranní. Veškeré 
výjimečné případy, tedy plánované 
kulturní akce, na něž se vztahuje ome-
zení doby nočního klidu, v  ní jsou 
uvedeny. Pořadatelé kulturních a spo-
lečenských akcí, které jsou ve vyhlášce 
vyjmenovány, jsou povinni městské-
mu úřadu nahlásit datum konání akce 
s  dostatečným předstihem tak, aby 
termín mohl být zveřejněn na úřední 
desce minimálně pět dní před datem 
konání akce. Akce po  22. hodině se 
nahlašují na  oddělení kultury a  vněj-
ších vztahů u  Evy Rutarové, kontakt: 
eva.rutarova@sumperk.cz.

Občané a pořadatelé akcí se mohou 
s  obecně závaznými vyhláškami se-
známit na městském webu www.sum-
perk.cz v sekci Platné vyhlášky. -ger-

Výzdoba by měla být viditelná z ve-
řejně přístupné komunikace nebo 
z  veřejného prostranství. Soutěž je 
přitom vyhlášena v následujících třech 
kategoriích:
- 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  Facebooku informačního 
centra,“ uvedla pracovnice informač-
ního 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-

  

 Pobaví v letošním 
roce Mikulov 
opět Šumperk?

Pokud to epidemiologická situace 
dovolí, v pátek 11. června se v Pav-
línině dvoře uskuteční oblíbená akce 
s Mikulovem, partnerským městem 
Šumperka. Řadu let je neodmyslitel-
ně spojena s degustační přehlídkou 
vín z  mikulovské vinařské podob-
lasti. Ochutnávku vín doprovodí 
cimbálová muzika z  Mikulova i  ze 
Šumperka. Pokud bude v  polovině 
května zřejmé, že akce bude moci 
proběhnout, přineseme bližší infor-
mace v  příštím vydání Zpravodaje. 
Akci připravují Mikulovská rozvojo-
vá, s. r. o. a město Šumperk. -red-

 Zájemci se mohou 
registrovat 
na ŠumpeRUN

Třetí ročník běžeckého závodu pro 
širokou veřejnost historickým cen-
trem města s  názvem ŠumpeRUN, 
který se uskuteční v neděli 12. září, 
zahájil na  internetových stránkách 
www.sumperun.cz registrace. V pří-
padě, že by se kvůli zhoršení epide-
mické situace závod konat nemohl, 
bude zaplacené startovné vráceno.

Po  zkušenostech z  minulých dvou 
ročníků se pořadatelé rozhodli navý-
šit kapacitu startovního pole na čtyři 
stovky závodníků, počet štafet zůstá-
vá na padesátce. Trať dlouhou 3,33 ki- 
lometru si závodníci zaběhnou tři-
krát, a  zdolají tak celkem deset  
kilometrů. Součástí budou i  štafeto-
vé závody tříčlenných týmů a závody 
dětí. Výše startovného je stejná jako 
loni , tedy tři sta padesát korun za jed-
notlivce a sedm set korun za štafetu, 
a děti závodí zdarma. V rámci regist-
race si mohou zájemci opět objednat 
funkční tričko v originálním designu 
závodu nebo také přispět na  dobro-
činnou činnost vybrané neziskové or-
ganizace v Šumperku. Která to bude, 
se lidé dozvědí při registraci, nebo 
v aktualitách na www.sumperun.cz či 
na Facebooku závodu.
První červnový týden proběhne 
stejně jako vloni virtuální verze zá-
vodu ŠumpeRUN. Jde o co nejrych-
lejší zaběhnutí tříkolového, nebo 
jednokolového závodu v  jakýkoliv 
čas od pondělí 31. května do nedě-
le 6. června. Pravidla a  jednoduché 
podmínky účasti najdou zájemci 
na webu závodu. -red-

Na radnici proběhla již druhá schůzka vedení města, zastoupeného starostou Tomášem Spurným a místostarostkou Mar-
tou Novotnou, se zástupci z řad rodičů, kteří městu zaslali výzvu s názvem „Děti mají právo na vzdělání bez podmínek“.

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 květi-
novou výzdobu ve městě.

Rodiče školáků přinesli na  šumperskou radnici výzvu s názvem Děti mají právo 
na vzdělání bez podmínek.  Foto: -ger-
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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 místa

referent/ka oddělení spisové a archivační služby kanceláře 
tajemníka 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 střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění * 
znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon č. 499/2004 
Sb.) a provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy * znalost 
systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon č. 300/2008 Sb.) * znalost zák. 
č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých 
zákonů, v  platném znění * osvědčení opravňující provádět vidimaci a  legalizaci - výhodou * komunikační 
dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * 
dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné

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: provoz podatelny a výpravny úřadu, každodenní doručování a vyvěšování písemností 
(kurýr - denní pochůzky pěšky ), administrace úřední desky, výkon agendy Czech POINTu, vidimace a legalizace, 
autorizovaná konverze dokumentů, rozvoz materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. 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. 8. 2021, nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději  
do  14. května 2021. Informace k  pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 520.

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

ředitel 
Městské policie Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 18 let, způsobilost 
k právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * ukončené 
vysokoškolské vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění * znalost zák.  
č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zkušenosti 
s  řízením kolektivu minimálně 3 roky * duševní způsobilost a  dobrý zdravotní stav * občanská a  morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * místo trvalého 
pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní a  e-mailové spojení * datum a  podpis * informační povinnost 
v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

K přihlášce doložte: zpracovaný vlastní „Návrh koncepce řízení Městské policie Šumperk“ v rozsahu 7 200 až 
9 000 znaků (asi 4 strany A4) * životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: ředitel městské policie

Místo výkonu práce: město 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, a  dle nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 7. 2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Jaroslava Janderky nejpozději 
do 21. května 2021. Informace k pozici podá Jaroslav Janderka, tel. č. 583 388 108.

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

referenta oddělení matriky odboru správního a vnitřních 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 * vyšší odborné 
vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 301/2000 Sb., o  matrikách, jménu a  příjmení a  o  změně 
některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů * znalost zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 
ve  znění pozdějších předpisů, část druhá, rodinné právo * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění 
pozdějších předpisů * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů 
* zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy při správě matrik a  státního občanství - výhodou * 
komunikační dovednosti, příjemné vystupování * samostatnost, flexibilita * odolnost vůči stresu * občanská 
a morální bezúhonnost * úhledný a čitelný rukopis * dobrá znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * 
místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: komplexní výkon matriční agendy * zajištění průběhu svatebních obřadů * kontrolní 
činnost u matričních úřadů ve správním obvodu

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. 7. 2021, nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději 
do 14. května 2021. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. 
Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 603.

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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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

nabízí  ve školním roce 2021/2022
všem absolventům středních škol s maturitní zkouškou 

studium na vyšší odborné škole – denní studium

 OBOR VZDĚLÁNÍ: 
26-47-N/..   INFORMAČNÍ 

TECHNOLOGIE

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  
26-47-N/18 MULTIMEDIÁLNÍ 

INTERNETOVÉ SLUŽBY

tel.: 583 326 203
e-mail: unzeitig@vsps-su.cz,  http://www.vsps-su.cz

Ubytování a stravování ve vlastním 
domově mládeže s připojením na internet.

Přihlášky ke studiu (I. kolo) do 31. 5. 2021
Přijímací řízení (I. kolo) 24. 6. 2021

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

nabízí  ve školním roce 2021/2022
všem absolventům středních škol s maturitní zkouškou 

studium na vyšší odborné škole – denní studium

 OBOR VZDĚLÁNÍ: 
26-47-N/..   INFORMAČNÍ 

TECHNOLOGIE

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  
26-47-N/18 MULTIMEDIÁLNÍ 

INTERNETOVÉ SLUŽBY

tel.: 583 326 203
e-mail: unzeitig@vsps-su.cz,  http://www.vsps-su.cz

Ubytování a stravování ve vlastním 
domově mládeže s připojením na internet.

Přihlášky ke studiu (I. kolo) do 31. 5. 2021
Přijímací řízení (I. kolo) 24. 6. 2021

- 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

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
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od 303 Kč

DO 
31. 5. 

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

více informací 

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

T ELEFONI NTERNET T ELEVIZE

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

připojením získáte

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

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

AKCE

Platí pro nové objednávky do 31. 5. 2021.
Cena včetně DPH 21 %

ZDARMA 2 MĚSÍCE
INTERNETU
A TELEVIZE      (IPTV START)

zpravodaj_052021_1.indd   1zpravodaj_052021_1.indd   1 29.04.21   21:4829.04.21   21:48

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.
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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
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K modelu Golf nyní dostanete zdarma obrovský zavazadlový prostor. Rodinné kombi Golf Variant je totiž 
nyní za cenu modelu Golf. K tomu nabízíme výhodné financování s úrokem od 1 % ročně od Volkswagen 
Financial Services, povinné ručení za 1 Kč měsíčně a další bonus až 30 000 Kč s prodlouženou zárukou.

Volkswagen Golf Variant je nyní za cenu modelu Golf.

Úrok od 1 %
Povinné ručení za 1 Kč
Bonus až 30 000 Kč
s prodlouženou zárukou

Golf Variant
Dlouhý za cenu krátkého

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,6−5,7 l / 100 km, 120−148 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz

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

Nový program: 
OSOBNÍ ROZVOJ

TÉMA: ÚNAVA 
A NEDOSTATEK ENERGIE

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 


