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Nové lesní hřiště otestovaly „sluníčkové“ děti

„Děti, právě jsme pro vás toto hřiš-
tě dokončili a  vy jste první, kdo si jej 
může otestovat. Je to dárek pro vás 
ke Dni dětí,“ řekl starosta Tomáš Spur-
ný, který předškolákům donesl další 
drobné dárky a vyzval je, ať hřiště otes-
tují. Část malých návštěvníků si běžela 
prohlédnout domeček a  mraveniště, 
další se pustili do  zdolávání lanových 
překážek a  loupežnické věže, největší 
skupina se pak vrhla na  vodorovnou 
síť nataženou mezi akátovými kůly. 
Společně pak vedení města poděkovali 
krátkou písničkou.  

Svou obratnost si otestovali na  la-
nových překážkách také starosta To-
máš Spurný s místostarostou Jakubem  
Jirglem. „Je škoda, že zde již zanechali 
svůj podpis sprejeři. Doufám, že nepři-

bydou další,“ krčil rameny Jakub Jirgl. 
Lesní hřiště v Čarovném lese je sty-

lizováno do podoby loupežnické osady, 
nacházejí se tu nízké lanové překážky, 
loupežnická věž, domeček a mraveniš-
tě. Sloužit by mělo dětem od tří do pat-
nácti let. Hlavními stavebními prvky 
byly akátové dřevo a kvalitní polypro-
pylenová lana, povrch hřiště je opatřen 
vrstvou z drcené dřevní hmoty, jež bez-
pečně utlumí pád z překážky.

Výstavba hřiště, do  níž se pražská 
firma Yggdrasilmont pustila začátkem 
dubna, přišla na  zhruba sedm set pa-
desát tisíc korun. Městu se na ni poda-
řilo získat téměř stoprocentní dotaci 
od  Státního zemědělského intervenč-
ního fondu z Programu rozvoje venko-
va ČR.  -ger-

Předškoláci z mateřské školy Sluníčko ve Vrchlického ulici byli z nového lesního hřiště, které se nachází v tzv. Čarovném lese, 
nadšení. Největší „nápor“ zažívala vodorovná síť natažená mezi akátovými kůly.  Foto: P. Kvapil

Lesní hřiště, které je stylizováno do po-
doby loupežnické osady, by mělo sloužit 
dětem od tří do patnácti let.   Foto: -pk-

Někdejší šumperský starosta Petr Krill 
oslavil osmdesátiny.    Strana 2

Stavba obchvatu Bludova oficiálně 
odstartovala, hotová bude za  tři ro- 
ky.    Strana 3

„Bratrušák“ se otevře 1. července, 
tobogán tu „pojede“ poslední sezo- 
nu.    Strana 4

Kávový dýchánek přilákal stovky ná-
vštěvníků.     Strana 4

„Jé, tady je to krásné. To mě baví. Sem musím vzít rodiče,“ pokřikovali jeden 
přes druhého předškoláci z mateřské školy Sluníčko ve Vrchlického ulici, když 
dorazili na  právě otevřené lesní hřiště v  Čarovném lese. Nachází se při cestě 
směrem na Tulinku.
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Papír, sklo, bioodpad, kov, drobné elektro zařízení, karton, textil, jedlé tuky a oleje a jako poslední gas-
troodpad - to jsou komodity, jež třídí občané Šumperka. „Více komodit zatím třídit nedokážeme, pokud 
budeme chtít snižovat množství odpadu, které míří na skládku, musíme řešení hledat jinde,“ říká místosta-
rosta Jakub Jirgl, pod nějž na radnici spadá odpadové hospodářství.

Technická oblast, především výzkum a  vývoj, byla doménou bývalého starosty Petra Krilla. I  když se 
po listopadu 1989 vrhl do politiky, na rozvoj technického vzdělávání nikdy nezapomínal. Dodnes je členem 
Nadačního fondu Centra bakalářských studií, jenž byl založen v roce 2003 na podporu vysokoškolského 
studia, a to zejména technického zaměření. Petr Krill oslavil v květnu osmdesáté narozeniny, mezi gratu-
lanty nechybělo vedení města v čele se starostou Tomášem Spurným.

Lidé třídí již deset komodit, město řeší další postup

Někdejší starosta Petr Krill oslavil osmdesátiny

  

  Zastupitelé se budou 
zabývat odpady i investicemi

Zastupitelé se sejdou ve  čtvrtek 24. června, ve-
řejné jednání začíná od  15 hodin v  zasedací 
místnosti městské úřadovny v  Rooseveltově 
ulici. Schvalovat budou závěrečný účet města 
za  rok 2020, získají informace o  plnění inves-
tiční výstavby a  zabývat se budou odpadovým 
hospodářstvím, majetkoprávními a  finančními 
záležitostmi. Místní radnice žádá návštěvníky, 
aby dodržovali aktuální nařízení vlády. Zasedání 
bude možné sledovat i on-line na YouTube, zá-
znam bude uložen na webových stránkách města 
v sekci město a městský úřad - orgány města - za-
stupitelstvo. -ger-

  Točák ozdobila 
květinová pyramida

Frekventované prostranství na tzv. Točáku v cen-
tru města ozdobila květinová pyramida. Osázená 
je převážně z letniček, které kvetou od června až 
do  září. Nejde o  konečnou úpravu oblíbeného 
místa, město ještě chystá další překvapení. V nej-
bližších dnech přibydou originální květináče s la-
vičkami. -ger-

  Oko nově připravuje program 
na čtrnáct dnů dopředu

Z důvodu neustálých změn v premiérách přechází 
šumperské kino Oko na nový formát programo-
vání. „Nově programujeme ve  čtrnáctidenním 
intervalu. To nám umožní pružněji reagovat 
na aktuální nabídku distributorů a zájem diváků. 
Informace najdou diváci na  našem webu www.
kinosumperk.cz, kde se program neustále aktu-
alizuje,“ říká k  novince ředitel kina Oko Kamil 
Navrátil.  Ujišťuje, že diváci ale nebudou ochuze-
ni o letáky a velké programy. „Ty budeme připra-
vovat i  nadále a  s  větší pravidelností. Změna se 
dotkne zejména přílohy zpravodaje Živá brána, 
v  níž se budou nově objevovat jen největší ‚ta-
háky‘ programu nebo program filmového klubu. 
Uzávěrka čtrnáctidenního programu kina je totiž 
až po uzávěrce přílohy,“ vysvětluje důvody změn 
Navrátil. -kv-

Poslední novinkou je třídění gastroodpadu, které 
odstartovalo 3. května. Po  měsíci fungování toho-
to pilotního testovacího projektu a  čtyřech svozech 
se ukazuje, že lidé mají zájem tuto komoditu třídit. 
Za  tento první měsíc mířily do  bioplynové stanice 
v Rapotíně téměř tři tuny zbytků z kuchyně, z nichž 
vznikají biometan a ekologické hnojivo. „Je to skvělý 
výsledek, každý týden navíc ve  sběrných nádobách 
tohoto odpadu přibývá. Lidé, kteří se o nádobu sami 
přihlásili, třídí vzorně, přesně podle návodu, moc jim 
děkujeme, že projekt vzali za svůj,“ uvedl Jakub Jirgl. 

Město se podle něj nyní zaměří na to, jak modifiko-

vat systém svozu a optimalizovat proces odpadového 
hospodářství. Vše by mělo směřovat k  tomu, aby se 
odvážely jen plné nádoby s odpadem, aby na skládku 
mířilo co nejméně směsného odpadu. 

V  loňském roce vyprodukoval každý občan Šum-
perka 430 kg odpadu, z toho 228 kg zamířilo na sklád-
ku. Pokud by byl v letošním roce objem odpadu určený 
ke  skládkování stejný jako loni, město by zaplatilo 
za  prvních 200 kg na  občana sazbu 500 Kč za  tunu 
a za všechno, co je navíc, pak 800 Kč za  tunu. Kvůli 
překročení limitu by tak město zaplatilo ze své po-
kladny o 217 tisíc korun více. „První čísla letošního 
roku však naznačují, že zákonem daný limit dvě stě 
kilogramů na občana překročíme ještě více než v loň-
ském roce. Město to tak bude stát navíc statisíce ko-
run, což může znamenat další zdražování,“ upozornil 
místostarosta. 

Podle nové legislativy však bude postupně růst jak 
základní, tak zvýšená sazba za  skládkování. V  roce 
2029 město místo pětistovky za tunu zaplatí základ-
ní sazbu 700 Kč, zvýšená sazba poroste rychleji, a to 
na 1850 Kč za tunu. Navíc se také bude snižovat vždy 
o deset kilo objem odpadu na občana, za nějž bude 
město platit nižší sazbu. Od letošních 200 kg tento li-
mit klesne v  roce 2029 na 120 kg. 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. -ger-

„Ta dvě volební období, která jsem strávil v křesle 
starosty, nebyla vůbec jednoduchá. Kvůli penězům 
a  jejich nedostatku na  investiční akce jsem něko-
lik nocí probděl,“ zavzpomínal Petr Krill, jenž zažil 
během svého starostování povodně, výbuch plynu 
na pěší zóně i požár divadla. Během jeho „vládnutí“ 
se rozhodovalo, co bude dál s areálem kasáren, stavěl 
se obchvat Zábřeha, zakládal podnik Epcos, opravo-
valo divadlo či vznikalo zázemí pro pobočku vysoké 
školy v Šumperku. Všechny tyto důležité akce nesou 
výraznou stopu Petra Krilla.

Petr Krill se narodil v Ráječku u Zábřehu. Absolvo-
val tamní jedenáctiletou střední školu, na níž matu-
roval v roce 1958. Poté vystudoval fakultu strojního 
inženýrství Vysoké školy strojní a  textilní v  Liberci, 
obor strojírenské technologie. Po  absolutoriu a  zá-
kladní vojenské službě začal pracovat v  podniku  
Závod 1. pětiletky (později Pramet) v  Šumperku. 
V závodě setrval do roku 1988, působil zde na růz-
ných výrobních a  technických pozicích. Pak přešel 
do Výzkumného ústavu práškové metalurgie.

Po  listopadu 1989 se začal politicky angažovat. 
Za  Občanské fórum byl v  komunálních volbách 
v roce 1990 zvolen do zastupitelstva, do něj se opětov-
ně dostal v letech 1994, 1998, 2002 a 2010, již za ODS.

Starostou byl dvě volební období od  roku 1994 
do 2002. Byl členem Rady Svazu měst a obcí ČR a čle-
nem předsednictva Svazu obcí střední Moravy.

V senátních volbách roku 2000 postoupil do dru-
hého kola, v němž ho ale poměrem 59:41 porazil li-
dovec Adolf Jílek. 

Ve volbách v  roce 2002 byl zvolen do poslanecké 
sněmovny za ODS, byl členem sněmovního petiční-
ho výboru a členem výboru pro evropskou integra-
ci (později oficiálně výbor pro evropské záležitosti, 
v  němž v  letech 2004 až 2006 působil jako místo-
předseda). Poslanecký mandát o  čtyři roky později 
obhájil, nadále byl místopředsedou výboru pro ev-
ropské záležitosti a také členem zahraničního výboru. 
Ve sněmovně setrval do roku 2010. -ger-

Emeritnímu starostovi Petru Krillovi poblahopřálo 
k nedávným osmdesátým narozeninám vedení města. 
 Foto: -ger-

Květinová pyramida je osázená převážně z letniček 
kvetoucích od června až do září.  Foto: -ger-

Od  začátku května mohou Šumperané nově třídit 
i gastroodpad.  Foto: -pk-
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Obchvat Bludova/Otevření AQUAcentra

Po  dlouhých měsících mohly minulé pondělí opět zahájit provoz venkovní 
i vnitřní koupaliště a bazény, sauny a wellness. Šumperské AQUAcentrum na Be-
nátkách, které je po nákladné rekonstrukci jedním z nejmodernějších v regionu, 
přivítalo první plavce ve  středu 2. června. Ti si mohli užívat koupání nejen 
ve vnitřním bazénu, ale také v tom venkovním se skluzavkou, zamířit mohli rov-
něž na slunící louku.

Za dvaatřicet měsíců by se měli motoristé poprvé projet po novém obchvatu 
Bludova, jenž z  této obce odvede hustou automobilovou dopravu na  hlavním 
tahu směrem na Jeseník a Polsko. Stavbu čtyřproudé silnice oficiálně odstarto-
valo minulý čtvrtek poklepání na základní kámen nedaleko kruhového objezdu 
u šumperského hřbitova.

„Původně vláda avizovala otevření 
krytých bazénů až od  poloviny červ-
na, důležitým okamžikem ale bylo 
rozhodnutí Nejvyššího správního sou-
du ve  smyslu rozvolnění protiepide-
mických opatření. Reagovali jsme, jak  
nejrychleji to bylo možné, a AQUAcen-
trum otevřeli minulou středu. V  tento 
den přišlo kolem šesti desítek návštěv-
níků, hodně lidí ale volalo nebo přímo 
přišlo na  recepci. Zjišťovali hlavně, 
za jakých podmínek se mohou přijít vy-
koupat,“ říká Miroslav Pospíšil, ředitel 
Podniků města Šumperka, jež plavecký 
areál vlastní a  provozují ho prostřed-
nictvím dceřiné společnosti Šumper-
ské sportovní areály. Téměř okamžité 
„naskočení“ do provozu bylo podle něj 
možné díky tomu, že velký pětadva-
cetimetrový bazén zůstal napuštěný  
a  zakrytý fóliemi, snižujícími výpar 
z  vodní plochy. „Stačilo pouze odkrýt 

„Nová silnice bude postavena ve čtyř-
pruhovém, směrově rozděleném uspo-
řádání a povede mimo zastavěné území. 
Realizace stavby tak výrazně přispěje 
ke  zvýšení bezpečnosti a  plynulos-
ti silničního provozu mezi Zábřehem 
a Šumperkem,“ představil nově zahajo-
vanou stavbu generální ředitel Ředitel-
ství silnic a dálnic Radek Mátl. Dodal, že 
obchvat zkompletuje navazující stavba 
silnice I/11 z Postřelmova do Chromče, 
na  které budou zahájeny práce během 
příštího roku. Obě přitom mají být po-
dle Mátla dokončené v roce 2024.

Obchvat Bludova prochází katas-
trálním územím obcí Postřelmov, Blu-
dov, Sudkov, Dolní Studénky a městem 
Šumperkem. Je pátou a zároveň posled-
ní stavbou tahu silnice I/44 ve  směru 
od  Mohelnice do  Šumperka, dostavěn 
bude v roce 2024, dvacet let po dokon-
čení první části. Mnohem déle ovšem 
trvala příprava celého projektu, u jehož 
zrodu stál i šumperský odborník na do-
pravní stavby Přemysl Michálek. 

„Myšlenka vybudování čtyřprou-
dé silnice mezi Mohelnicí a  Šumper-
kem vznikla v roce 1994, kdy jsem byl 
na ministerstvu dopravy. Někteří praž-
ští spolupracovníci tehdy samozřejmě 
tvrdili, že kraj čtyřpruh nepotřebuje. 
S pomocí starosty Postřelmova se nám 

ale nakonec podařilo vykoupit pozem-
ky a  postavit čtyřproudý obchvat této 
obce. Nezbylo tedy nic jiného, než po-
kračovat čtyřpruhem i  do  Mohelnice 
a do Šumperka,“ zavzpomínal s úsmě-
vem Přemysl Michálek, který řadu let 
působí jako poradce ředitele Státního 
fondu dopravní infrastruktury, jenž 
financování těchto staveb zajišťuje. Při-
pomněl, že podle původních záměrů 
se měl bludovský obchvat začít stavět 
v  roce 2006, nevole některých obča-
nů Dolních Studének a  komplikované 
výkupy pozemků však realizaci oddá-
lily. V  roce 2016 bylo vydáno územní 
rozhodnutí a po pěti letech se podařilo 
vykoupit všechny potřebné pozemky, 
dokončit přípravu, získat správní roz-
hodnutí a  vybrat zhotovitele. „V  této 
souvislosti musím poděkovat olo-
moucké správě ŘSD, zejména inženýr-
ce Urbánkové, která slíbila, že stavbu 
Bludova zahájí a  dá mi ji jako dárek 
k pětaosmdesátinám. To splnila a  já jí 
za  to moc děkuji. Velmi bych si přál, 
abych se dožil i  slavnostního otevření 
obchvatu,“ dodal Přemysl Michálek.

Stavba obchvatu Bludova je nejen 
posledním dílčím úsekem, ale i  nej-
náročnějším. Jeho trasa musí dvakrát 
překonat železnici, a protože je území 
kromě řek Moravy a  Desné doslova 

AQUAcentrum se minulý týden otevřelo, přístupná je i venkovní slunící louka

Stavba obchvatu Bludova oficiálně odstartovala, hotová bude za tři roky

Stavbu obchvatu Bludova oficiálně zahájili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, kraje, 
dodavatelské firmy, obce Bludova a města Šumperka. Signovaného kladívka se cho-
pil i odborník na dopravní stavby Přemysl Michálek (zcela vlevo), jenž před sedma-
dvaceti lety stál u zrodu celého projektu.  Foto: P. Kvapil

AQUAcentrum na Benátkách přivítalo první plavce minulou středu, díky letnímu 
počasí si zde mohou lidé užívat koupání nejen ve vnitřním bazénu, ale také v tom 
venkovním se skluzavkou.  Foto: -pk-

fólii a ohřát vodu na požadovanou tep-
lotu. Napuštění dětského bazénu, vířiv-
ky a  venkovního nerezového bazénu 

pak bylo otázkou dvou dnů,“ konstatuje 
ředitel.

Vzhledem k  oteplení v  minulém 
týdnu mohli v  AQUAcentru hned 
první den otevřít nejen vnitřní pro-
story s velkou „pětadvacítkou“, malým 
dětským bazénem, vířivkou, ohřívár-
nami a  devadesát sedm metrů dlou-
hým tobogánem se světelnými efekty, 
ale také venkovní zážitkový nerezo-

protkané ještě množstvím potoků, je 
součástí stavby jedenadvacet mostů, 
což je při délce obchvatu 5,6 kilome-
tru unikátní. Zahrnuje rovněž dvě 
mimoúrovňové, dvě okružní a jednu 
stykovou křižovatku a jedno připojení 
na okružní křižovatku. Projekt počítá 
také s náročnou úpravou asi dva a půl 
kilometru dlouhých navazujících ko-
munikací a s výstavbou tří protihluko-
vých stěn. Během zemních prací bude 
vykopáno více než devětatřicet tisíc 
metrů krychlových zeminy a  na  ná-
sypy na  celé stavbě budou muset  

stavbaři navézt milion kubíků zeminy.
„Zmínil bych také padesát tisíc kubí-

ků cementobetonu, pětasedmdesát tisíc 
tun asfaltobetonové směsi na  konečný 
povrch a více než šest tisíc tun ocelářské 
výztuže a oceli. To vše zabudujeme bě-
hem třiceti dvou měsíců. Pevně věřím, 
že se stavba obejde bez vážnějších pro-
blémů a že termín splníme,“ zdůraznil 
Jan Hýbl, technický ředitel společnosti 
Strabag a.s., která spolu s firmou M - Sil-
nice a.s. zakázku vyhrála. V tendru toto 
sdružení firem nabídlo cenu 2,323 mi- 
liardy korun. -zk-

vý bazén s  protiproudem a  vlnovou 
skluzavkou a rovněž rozlehlou slunící 
louku se stromy, která vznikla v místě 
někdejší padesátky. „Díky tomu mů-
žeme dosáhnout téměř maximální 
kapacity, neboť jsme schopni dodržet 
vládou nařízený limit jednoho člověka 
na  patnáct metrů čtverečních vodní 
a  odpočinkové plochy v  její bezpro-
střední blízkosti. V  současnosti zde 
tak může být v jednu chvíli až sto dva-
apadesát návštěvníků,“ podotýká Po-
spíšil. Vzápětí upřesňuje, že zavřený 
je wellness - saunový svět v  přízemí. 
„Lze předpokládat, že zájem o sauno-
vání je během letních dnů velmi malý. 
Navíc je v  současnosti návštěvnost 
těchto zařízení omezena na třicet pro-
cent, takže provoz by byl značně ztrá-
tový. Počítáme tedy s tím, že wellness 
opět otevřeme na  přelomu září a  ří- 
jna,“ vysvětluje ředitel. 

Od konce minulého týdne se mohou 
návštěvníci AQUAcentra opět občerst- 
vit v bufetu s výhledem na brouzdaliště. 
Novinkou pak je nový obchod s  pla-
veckými pomůckami šumperské firmy 
Coqui World, jenž se nachází ve vstup-
ním vestibulu.              Pokr na str. 5
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Příchozím nabídli organizátoři bo-
hatý program, ve  kterém vystoupili 
žáci Pomněnky a  místní ZUŠky, pís-
ničkářka Helena Pěnička a šumperské 
Seniorky. „Žáci ze ZUŠky mohli ales-
poň takto prezentovat to, co se během 
uplynulého těžkého školního roku vět-
šinou při on-line výuce naučili. Přišli 
je samozřejmě podpořit i jejich rodiče. 
Sbor Seniorky pak měl konečně mož-
nost začít zkoušet a  poté i  vystoupit 
před diváky,“ říká ředitelka knihovny 

Kamila Šeligová a dodává, že atmosfé-
ra na  dvorku byla po  celé odpoledne, 
během něhož si mohli lidé rovněž kou-
pit výrobky šicí dílny Centra sociálních 
služeb Pomněnka a  klientů SONS, 
úžasná.

„Zlatým hřebem“ akce bylo vy-
hlášení výsledků soutěže o  nejlepší 
bábovku, do  které se letos přihlásilo 
rekordních sedmnáct „cukrářů“. „Po-
rotci Eva Pálková, Olga Kaštická a Pa-
vel Volf hodnotili vzhled, originalitu 

a chuť bábovky. Vybrat tři nejlepší pro 
ně nebylo vůbec lehké,“ podotýká ře-
ditelka knihovny. Prvenství nakonec 
porota přiřkla Centru sociálních slu-
žeb Pomněnka, druhé místo obsadila 
Základní a  střední škola Pomněnka 
a třetí nejlepší bábovku upekla Ladisla-
va Andoniu. Všechny bábovky přitom 
mohli po vyhlášení výsledků návštěv-
níci ochutnat.

O  závěrečnou tečku za  vydařeným 
odpolednem se postaral loučenský 
Old Time Jazzband. „Fanoušci tohoto 
hudebního uskupení se mohli potkat 
po  dlouhých měsících. O  slzy tak ne-
byla nouze jak mezi posluchači, tak 
i  mezi hráči na  jednotlivé nástroje,“ 
uzavírá Kamila Šeligová. -zk-

Kávový dýchánek přilákal stovky návštěvníků
Opravdu živo bylo poslední květnový čtvrtek na  dvorku knihovny v  ulici  

28. října. V  režii knihovny, Centra sociálních služeb Pomněnka a  místní po-
bočky Sjednocené organizace nevidomých a  slabozrakých se zde za  dodržení 
hygienických a dalších opatření odehrával již šestý ročník Kávového dýchánku, 
na nějž po měsících „půstu“ zamířily na čtyři stovky návštěvníků. Mnozí z nich 
přitom neskrývali dojetí.

Tobogán na Bratrušovském koupališti má svá nejlepší léta za sebou, atrakce bude 
letos přístupná poslední sezonu.  Foto: -pk-

Dvorkem se linula nejen vůně kávy, ale 
také „soutěžních“ bábovek.  Foto: -zk-

Poslední květnový čtvrtek ožil po měsících „půstu“ dvorek knihovny, Kávový dýchá-
nek přilákal na čtyři stovky návštěvníků.                                                             Foto: -zk-

  
  

  Kraj přijímá 
nominace na ceny 
životního prostředí

Lidé z celého regionu se mohou za-
pojit do  dalšího ročníku Cen Olo-
mouckého kraje za  přínos v  oblasti 
životního prostředí. Nominace mo-
hou posílat do  neděle 20. června, 
a  to prostřednictvím webu www.
cenykraje.cz.
„Náhradní planetu nemáme, proto 
považuji péči o  životní prostředí, 
krajinu, vodu, půdu, ovzduší, faunu 
či flóru za nesmírně důležitou. Lidé, 
společnosti a  spolky nebo obce, je-
jichž přínos k  ochraně přírody byl 
zvlášť významný, si ocenění a podě-
kování určitě zaslouží,“ uvedl rad-
ní Olomouckého kraje pro oblast 
životního prostředí Martin Šmída. 
Podotkl, že lidé mohou prostřed-
nictvím webu přímo ovlivnit, kdo 
si odnese ocenění v  kategorii Cena 
veřejnosti. O  dalších vítězích pak 
rozhodne odborně složená porota. 
„Ceny kraje mají mimo jiné zdůraz-
nit, že ochrana životního prostředí je 
naší povinností a odpovědností vůči 
dalším generacím,“ dodal Šmída.
Kraj letos uvolní miliony korun 
na  projekty, které s  ochranou kra-
jiny souvisejí. Podporu dostanou 
například včelaři, záchranné stanice 
zvířat a znovu se rozjedou kotlíkové 
dotace, díky nimž ubude kouře ze 
starých topidel. -red-

Jedenadevadesát metrů dlouhý 
a dvanáct metrů vysoký tobogán, který 
vyrobila šumperská firma Plast - Pro-
dukt, vyrostl na Bratrušovském koupa-
lišti v roce 2000. V té době byl jedním 
z  nejdelších v  republice a  jeho před-
ností bylo regulování rychlosti jízdy 
pomocí proudu a  množství vody při-
váděné na  jeho horní bod. Stavbu, jež 
přišla na 3,2 milionu korun, financova-
la z velké části bludovská firma Agrega, 
která do  tobogánu investovala 2,6 mi-
lionu korun a  poté ho v  následujících 
letech provozovala. Jen pro zajímavost, 
jedna jízda, trvající zhruba patnáct vte-
řin, tehdy přišla na šest korun.   

„V současnosti je tobogán na hranici 
své životnosti. Během jedenadvaceti let 
byl vystaven UV záření a  také velkým 
teplotním rozdílům v letním a zimním 

období. Působením těchto klimatic-
kých vlivů dochází v posledních letech 
k  rozevírání kompozitního materiálu 
plastového koryta na  jednotlivé vrst-
vy, jež pozvolna vystupují na  povrch 
do kluzné části koryta ve  formě drob-
ných šupin. Ty mají velmi ostré hrany 
a mohou při průjezdu způsobit nepří-
jemná řezná poranění,“ sdělil ředitel 
Podniků města Šumperka Miroslav 
Pospíšil. Dodal, že posledních deset 
let prochází plastové koryto provizorní 
opravou nejen před každou sezonou, 
ale i  v  jejich průběhu. „Rozklížené 
a zvedající se vrstvy se musejí oříznout, 
vyplnit tmelem a  vyleštit. Většina po-
škození je ale na  první pohled skrytá, 
objevují se nahodile a nelze je předem 
odhalit,“ zdůraznil Pospíšil. 

Podotkl, že ocelová nosná konstruk-

Šumperští milovníci venkovního koupání si budou muset na otevření míst-
ního Bratrušovského koupaliště ještě tři týdny počkat. Zahájení provozu mu-
sely Podniky města Šumperka, které areál spolu s AQUAcentrem na Benátkách 
provozují prostřednictvím své dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály, 
odložit kvůli posouzení stavu tamního tobogánu, jenž je na hranici životnosti. 
V  této souvislosti minulý čtvrtek správní rada společnosti PMŠ rozhodla, že 
atrakce bude letos přístupná poslední sezonu s tím, že provozovatel bude plasto-
vý tubus tobogánu pravidelně kontrolovat. Koupaliště se tak pro veřejnost ote-
vře na dva měsíce ve čtvrtek 1. července.

„Bratrušák“ se otevře 1. července, tobogán tu „pojede“ poslední sezonu

ce, na které je plastové koryto zavěše-
no, je podle statika, jenž ji začátkem 
května prohlédl, v  relativně dobrém 
stavu a po výměně některých kovových 
mezistupňů, otryskání jednotlivých 
dílů a nanesení nového antikorozního 
nátěru by mohla být funkční několik 
dalších let. 

Otázkou tobogánu se minulý čtvrtek 
zabývala správní rada společnosti PMŠ. 
„Plastové koryto skluzavky projde zmí-
něnou provizorní opravou a  během 
dvouměsíční sezony se bude často kon-
trolovat, aby se včas odhalila případná 

poškození,“ ujistil ředitel Podniků měs-
ta, který v  polovině července předloží 
správní radě nabídky na  případnou  
realizaci nového tobogánu.

Šumperské sportovní areály tak 
v současnosti chystají celý areál na ote-
vření. To je plánováno na  čtvrtek  
1. července. Během prvního prázd-
ninového měsíce se zde budou moci 
lidé vykoupat denně od 9 do 20 hodin, 
v srpnu pak od 10 do 20 hodin. Bližší 
informace k  provozu Bratrušovského 
koupaliště lze najít na sumperksportu-
je.cz. -zk-
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Trasa mezi Reissovou ulicí a osadou Nové Domky 
je kombinací místních komunikací, na které byl vjezd 
dosud povolen, a lesních cest, pro něž platí dle záko-
na zákaz vjezdu. Tento stav nebyl pro řidiče srozumi-
telný, proto se město rozhodlo osadit nové dopravní 
značení - zákazové značky.

Vzhledem k  tomu, že cesta byla bez omezujících 
značek, začaly mobilní navigace posílat vozidla tou-
to nejkratší trasou, a to bez ohledu na technický stav 
komunikací, který je v některých úsecích nevyhovu-
jící. Navigace směřovaly do uvedeného úseku i těžká 
nákladní vozidla. Úsek lesní cesty není pro provoz vo-
zidel dostatečně široký, chybí zde dostatečný rozhled, 
dopravu může ještě zkomplikovat těžba dřeva a jeho 
následná doprava velkými vozidly. 

„Vjíždění řidičů bylo předmětem kritiky občanů. 
Automobily se totiž při průjezdu lesem často pohy-
bují velice rychle, jsou mezi nimi také nákladní vozy. 
Přitom jde o rekreační zónu, kde se pohybuje množ-
ství pěších i cyklistů. Někteří neukáznění řidiči bezo-
hledně vjíždějí na louku až na horizont a ničí zeleň,“ 
popsal situaci starosta Tomáš Spurný.

Upřesnil, že zákazové značky byly zhruba ve stej-

ných místech i v minulosti. Město je asi před deseti 
lety odstranilo. Tím došlo ke zprůjezdnění trasy mezi 
Reissovou ulicí do  rapotínské osady Nové Domky. 
Odstraněním značek tehdy chtělo město umožnit 
bezproblémový vjezd zahrádkářům ze zdejší za-
hrádkářské osady. Bohužel však situace stále častěji 
na úkor dopravní bezpečnosti využívají lidé, kteří si 
zkracují cestu a projíždějí tudy na Nové Domky a dále 
do Rapotína. Ušetří tak dva kilometry jízdy, což jsou 
dvě až tři minuty času. 

Městská rada proto doporučila osadit zákazové 
značky s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní ob-
sluhy“, což umožňuje vjezd zahrádkářům a  dalším 
majitelům nemovitostí v  této oblasti. Další výjimky 
nebudou povoleny. Návštěvníci rekreační oblasti mají 
možnost svá vozidla odstavit na parkovišti v Reissově 
ulici a do lesa se mohou vydat pěšky.

Při rekonstrukci ulic město vždy věnuje velkou po-
zornost zajištění bezpečnosti provozu, dostatečnému 
osvětlení a vzdálenosti pro dostatečný rozhled účast-
níků provozu. V tomto případě nebyly tyto podmínky 
splněny, město jako správce komunikací tak muselo 
v zájmu bezpečnosti přistoupit k nápravě. -ger-

„Prosíme občany o  trpělivost. Během posledních 
dnů, kdy nastalo oteplení, tráva rychle roste, má ide-
ální podmínky i dostatek vláhy. Ještě nedávno byl te-
rén tak podmáčený, že jsme do něj sekačky nemohli 
pustit, protože by vyjezdily koleje. Nyní je tráva pře-
rostlá, takže pracovníkům firmy trvá seč déle než 
obvykle,“ vysvětlila Šárka Hofmannová z  oddělení 
komunálních služeb.

Město na  svých webových stránkách v  sekci „po-
třebuji vyřídit - komunální služby - veřejná zeleň“ 
zveřejnilo harmonogram seče, jejž aktuálně doplňuje. 
„Nelze uvést, které ulice přesně v který den budeme 
sekat, protože vše záleží na  klimatických podmín-
kách a momentálním stavu trávy. Sekačky například 
nemohou vyjet v dešti,“ doplnila Šárka Hofmannová.

Zdůraznila, že přednost mají nejdůležitější a  nej-
frekventovanější lokality, první proto přišly na  řadu 
parky a  střed města. Pracovníci firmy Vykrut již 
dokončili ulici 8. května a  okolí, posečená je oblast 
kolem ulic Lidické, ČSA, Revoluční, K. H. Máchy, 

Šmeralovy, Vrchlického, B. Václavka, J. z  Poděbrad 
s  přilehlými ulicemi, Evaldovy, Bratrušovské s  při-
lehlými ulicemi, Šumavské s Březinovou, Erbenovou, 
Čajkovského a Fibichovou ulicí. 

První týden v  červnu se pak sekačky zakously 
do porostu v ulicích Temenické a Prievidzské a smě-
řovaly dále na sever města, v tomto týdnu jsou v plánu 
ulice Zábřežská, Nemocniční a okolí a také oblast Vy-
hlídky, příští týden pak přijde na řadu jižní část města 
za Jesenickou ulicí. -ger-

Konec krácení cesty přes Nové Domky, město osadilo dopravní značky

Ve městě se seče tráva šest dní v týdnu

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel - tyto dopravní značky se objevily nedávno v Reissově ulici za vjez-
dem na parkoviště u tzv. kotle a na komunikaci vedoucí do osady Nové Domky. Město tak reaguje na zvýšený 
provoz automobilové dopravy v této rekreační oblasti s ohledem na bezpečnost pěších turistů a cyklistů.

Sekání trávy je v plném proudu. Do porostu se sekačky zakously téměř s měsíčním zpožděním kvůli níz-
kým teplotám a rozbahněnému terénu. Nyní firma Vykrut, která má na starosti městskou zeleň, vše dohání 
a sekačky po městě vrčí šest dnů v týdnu, dvanáct hodin denně.

  
  

  Na zimním stadionu 
si mohou lidé zabruslit
Se zajímavou nabídkou přišly v  červnu Podni-
ky města Šumperka, které prostřednictvím své 
dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály 
provozují zimní stadion. Nejen o červnových ne-
dělích, ale také v  červenci se na  stadion mohou 
vydat s bruslemi zájemci z řad veřejnosti. S výro-
bou ledu se totiž letos začalo už začátkem června. 
„To je velká změna oproti minulým rokům, kdy 
ledování probíhalo na přelomu července a srpna. 
Veřejnost si tak může už teď v  červnu přijít 
na stadion zabruslit. V červenci pak bude veřejné 
bruslení probíhat o víkendech a pravděpodobně 
i  během týdne. Doufáme, že o  tuto příležitost 
bude zájem, vzhledem k  tomu, jak dlouho byla 
sportoviště zavřena,“ uvedl ředitel PMŠ Miroslav 
Pospíšil. Upřesnil, že v  červnu je ledová plocha 
pro veřejnost otevřena každou neděli od  13.45 
do 15.15 hodin. -zk-

  AQUAcentrum se minulý 
týden otevřelo

  Pokr. ze str. 3
Kromě omezeného počtu osob platí v bazénech 

také další preventivní opatření. V  době uzávěrky 
tohoto čísla bylo nutné při vstupu předložit odbor-
ně provedený negativní PCR nebo antigenní test 
na  koronavirus, ne starší než sedm dní, respek-
tive dvaasedmdesát hodin. Bez problémů si pak  
mohou přijít zaplavat ti, kteří mají certifikát o oč-
kování nebo doklad o  prodělání nemoci covid-19 
v posledních sto osmdesáti dnech. Děti do šesti let 
mají vstup bez omezení. „Návštěvníci musejí mít 
při vstupu, při převlékání v šatně a ve vnitřních spo-
lečných prostorech nasazený respirátor. Odložit ho 
mohou při vstupu do bazénové haly a samozřejmě 
během koupání,“ připomíná další pravidla ředitel.

Zároveň ujišťuje, že celý areál AQUAcentra pra-
videlně prochází sanitací. „Dvouhodinová sani-
tace probíhá každý den, vždy po  ranním plavání 
od osmi do deseti hodin. Kritická místa, jako jsou 
například toalety a  sprchy, ošetřujeme průběžně 
po celý den. Děláme vše pro to, abychom zajisti-
li bezpečnost návštěvníků,“ zdůrazňuje Miroslav 
Pospíšil.

AQUAcentrum v areálu na Benátkách, jež pro-
šlo nákladnou rekonstrukcí, si lidé kvůli omeze-
ním užili jen krátce, od začátku loňského září bylo 
otevřeno pouhých třiapadesát dnů. Nejprve ho 
uzavřela vládní opatření proti šíření koronaviru 
v říjnu, druhou „stopku“ mu pak po krátkém fun-
gování během předvánočního rozvolnění vystavil 
virus v pátek 18. prosince. Opět zaplavat si zde tak 
mohou lidé od minulého týdne po více než pěti-
měsíční pauze.

Pro zájemce o ranní plavání je vyhrazena doba 
od pondělí do pátku od 6 do 8 hodin. V té době 
nejsou v provozu vířivka, ohřívárny ani tobogán. 
Ty se „spouštějí“ v pracovních dnech od desáté do-
polední, o víkendech a svátcích pak o hodinu dří-
ve. Otevřeno je každý den do deváté večerní. Více 
informací je zveřejněno na  webových stránkách 
www.sumperksportuje.cz, kde lze zjistit napří-
klad i teplotu vody v jednotlivých bazénech, ceny 
za vstupy a také aktuální obsazenost bazénu. Pří-
padné dotazy zodpoví rovněž na  recepci AQUA-
centra na telefonním čísle 583 550 470. -zk-

 Ilustrační foto: -zk-

Osazením zákazových značek reaguje město na zvýšený provoz v této rekreační oblasti.  Foto: -ger-
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Informace/Divadelní předplatné

Partnerství s Nysou připomene výstava

Charita získala kyslíkové koncentrátory, 
poptávka po nich kvůli covidu roste

K narozeninám chystá divadlo Pořádný kalibr, 
odstartovalo předplatné na novou sezonu

Celkem dvaadvacet zaměstnanců Městského úřadu Šumperk se zapojilo do celo-
republikové výzvy Do práce na kole, kterou pořádá spolek AutoMat na podporu 
městské cyklistiky. Květnová akce motivovala účastníky k využívání kola, chůze či 
běhu nejen do práce, ale také do přírody. „Cílem výzvy bylo nejen šetření životního 
prostředí a pravidelný pohyb v přírodě, ale také změna dopravních návyků a týmová 
spolupráce,“ uvedla tajemnice městského úřadu Helena Miterková. Text a foto: -ger-

Kromě těžce nemocných pacientů v domácí péči potřebují stále více kyslíkové kon-
centrátory lidé při domácím léčení po covidu-19.  Foto: archiv

Čtvrtstoletí oboustranné spolupráce 
připomíná nástěnný kalendář na letoš-
ní rok s akvarely malíře Pavla A. Taťou-
na. Malby s motivy obou partnerských 
měst budou vystaveny v  klášterním 

kostele. Vernisáž výstavy nazvané 
„Šumperk a Nysa v malbách P. A. Ta-
ťouna - 25. výročí partnerství“ proběh-
ne ve středu 23. června v 16 hodin.

 -red-

Kyslíkový koncentrátor si dosud půj-
čovaly hlavně rodiny vážně nemocných 
lidí, aby mohli díky přístrojové podpo-
ře dýchání zůstat i přes zdravotní obtíže 
v domácím prostředí. Teď je potřebují 
stále častěji lidé po  prodělané nemoci 
covid-19. „Mnoho pacientů, kteří měli 
vážnější průběh, potřebuje po proděla-
né nemoci podpořit dýchání. Kyslíkový 
koncentrátor není levné zařízení, takže 
pro většinu zejména starších lidí je jeho 
zakoupení finančně nedostupné a jedi-
ným možným řešením je jeho zapůj-
čení v  naší organizaci,“ říká ředitelka 
Charity Šumperk Jana Bieliková.

Druhou část grantu Charita využila 
na  odměny pro zdravotní sestry, jež 
docházejí za nemocnými a hendikepo-
vanými lidmi do rodin a umožňují jim 
žít v  přirozeném rodinném prostředí. 
„Za celý rok 2020 nevyhlásilo minister-
stvo zdravotnictví žádný dotační pro-
gram, který by jejich nepostradatelnou 
péči v covidovém období alespoň čás-
tečně ocenil. Na terénní práci se hroz-
ně zapomíná, přitom je pro společnost 
velmi důležitá a  nezbytná. Navazuje 
na péči nemocniční a ambulantní, jen 

se tak o ní nepíše a nemluví,“ dodává 
Jana Bieliková.

Grant ve  výši osmdesát tisíc získala 
šumperská Charita díky uživatelům 
aplikace EPP - Pomáhej pohybem, je-
jichž energii přeměnila Nadace ČEZ 
na  finance. „Mezi lidmi se to setkalo 
s  velikým ohlasem, všechny potřebné 
body se vysportovaly doslova kosmic-
kou rychlostí během jediného týdne. 
Sportovali zaměstnanci i  naši přátelé, 
ale výbornou zprávou je, že nám po-
mohlo také mnoho neznámých lidí. 
Opět se prokázalo, že lidem nejsou po-
třeby druhých lhostejné a že snaha po-
máhat, kterou v naší společnosti zvedla 
vlna šití roušek, vydržela i  v  dalších  
vlnách pandemie,“ těší šéfku šumper-
ské Charity.

Charita Šumperk poskytuje terénní 
zdravotní a  sociální péči v  domácím 
prostředí uživatelům pro oblast Šum-
perska, Hanušovicka a  Staroměstska. 
Věnuje se také péči o umírající pacien-
ty, jimž zajišťuje komplexní péči, aby 
jejich poslední dny života byly důstoj-
né, netrpěli bolestí a měli možnost být 
v kruhu svých nejbližších. -red-

Do Šumperka přijedou velcí režisé-
ři, aby zde zrežírovali velké tituly. To 
přirozeně znamená nemalé výzvy pro 
herecký soubor, na  jehož členy čekají 
významné role. 

Začátek bude patřit klasice. Zkuše-
ný, ale progresivní režisér Petr Štindl 
zrealizuje Strýčka Váňu. Proslulý text 
Antona Pavloviče Čechova se 
přitom dočká značné moder-
nizace, premiéra je napláno-
vaná na 11. září.

Druhým titulem bude 
Frankenstein, jehož se ujme 
Michal Zetel, který v  di-
vadle před dvěma lety 
zinscenoval Amadea. 
Příběh proslulého 
monstra a jeho stvořitele Viktora chce 
zaujmout co nejširší diváckou obec. 
Za  tímto účelem pro potřeby insce-
nace vznikne původní scénář psaný 
na  tělo šumperskému souboru. Pre-
miéra by měla proběhnout 30. října.

Další dva tituly budou komediální. 
Poprvé ve  své bohaté kariéře se šum-
perské režijní taktovky ujme zdejší 
rodák Ondřej Sokol. Ten si vybral ko-
medii Bez roucha, která slavila úspěch 
na  prknech řady světových a  českých 
jevišť. Odehrává se v atraktivním pro-
středí hereckého zákulisí a  odhaluje 

jeho komické i  stinné stránky. První 
uvedení je naplánováno na předvánoč-
ní čas, a to 18. prosinec.

Předplatné pak uzavírá skandi-
návská komedie Kdo je tady ředitel? 
Do  prostředí velké korporátní firmy, 
kde ni- kdo ze zaměstnanců ne-

zná identitu svého šéfa, 
diváky zavede Mikoláš 

Tyc, další úspěšný reži-
sér, mající na  kontě projekty 
ve  velkých kamenných di-
vadlech i  malých studiových 
scénách. Poprvé bude „Ředi-

tel“ k vidění 5. února.
Mimo předplatné se lze těšit 

na  roadmovie Čik: Jízda tvýho živo-
ta, která by chtěla zaujmout primárně 
mladé diváky. Premiéry na  Hrádku 
se pod vedením Jiřího Lišky dočká  
19. března. Úplný závěr sezony pak 
bude patřit pohádkovému zpracování 
legendárního Hobita, jehož se ujme 
Hana Marvanová. Pohádka na  hlavní 
scéně bude mít premiéru 23. dubna.

Závěrem stačí jen doufat, že se  
70. sezona vydaří ve  zmíněných ter-
mínech. Předplatné se již prodává, 
k  výběru je tradičně z  hned několika 
předplatitelských skupin. 

M. Sodomka, 
dramaturg Divadla Šumperk

V květnu uplynulo pětadvacet let od uzavření partnerské smlouvy s polskou 
Nysou. 24. května roku 1996 ji za Šumperk podepsali starosta Petr Krill a místo- 
starosta Zdeněk Zerzáň, za polskou stranu pak starosta Myeczislaw Warzocha 
a předseda rady města Jacek Suski.

O kyslíkové koncentrátory je zájem jako nikdy dříve. Sotva pracovníci půjčov-
ny zdravotních a kompenzačních pomůcek šumperské Charity tři nové přístroje 
vybalili a  přidělili jim evidenční čísla, hned putovaly do  terénu. Kromě těžce 
nemocných pacientů v domácí péči je totiž stále více potřebují lidé při domácím 
léčení po covidu-19. Charita Šumperk mohla nové přístroje pořídit díky daru 
Nadace ČEZ, druhou část grantu od energetiků využila na odměny pro zdravot-
ní sestry v terénní péči za jejich koronavirové nasazení.

Šumperská divadelní sezona 2021/22 má, stejně jako ty předchozí, svůj podti-
tul. Jde o kulatý sedmdesátý ročník, což se projevilo i v názvu - Pořádný kalibr. 
Ráže, nebo právě kalibr o hodnotě 70 mm má pořádnou sílu, což divadlo chtělo 
zohlednit i v novém předplatném. Jeho prodej byl spuštěn první červnový den.
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Informace/Zpravodajství

„Období nejtvrdších lockdownů nebylo pro 
nikoho jednoduché, ale vy jste to zvládli skvěle 
a vlastními silami. Za vaši skvělou práci, trpělivost 
a starostlivost o tu nejvíce ohroženou skupinu na-
šich občanů, za to vám patří velký dík,“ doplňovali 
se vzájemně v superlativech na adresu zaměstnan-
ců Pontisu místostarostové Marta Novotná a Jakub 
Jirgl, které doprovodili na malou slavnost i někteří 
šumperští radní.

Společnost Pontis Šumperk o.p.s. založilo měs-
to v roce 1999. Působí v několika oblastech a na-

bízí široké spektrum činností - od služeb pro děti 
a rodiny přes dospělé osoby s  hendikepem až po 
seniory. Nabízí sociální poradenství, pečovatelskou 
službu, provozuje nízkoprahové centrum pro děti 
a  mládež, k  dispozici má azylový dům i  sociální 
byty, nabízí krizovou pomoc, volnočasové aktivi-
ty pro všechny věkové kategorie, denní centra pro 
osoby s hendikepem či seniory. V areálu bývalých 
kasáren skvěle funguje i odlehčovací služba. Pontis 
také zajišťuje provoz Taxíku Maxíku i  rehabilitaci 
v Centru therasuit. -ger-

Soutěž je vyhlášena v následujících třech katego-
riích:
- květinová výzdoba oken, balkónů a předzahrádek 
rodinných domů,
- květinová výzdoba oken, balkónů a  okolí byto-
vých a panelových domů,
- zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních 
prostor firem, organizací a institucí.

Každý účastník soutěže může zaslat pouze elek-

tronicky 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 fotografie posíláte. Soutěžní 
fotografie budeme průběžně zveřejňovat na webo-
vých stránkách a Facebooku informačního centra,“ 
uvedla pracovnice informačního centra Miroslava 
Kouřilová. Upřesnila, že soutěž potrvá do 30. září 
a o vítězích rozhodne porota.  -red-

Stejná skupinka mladých, jež je vybavena kšil-
tovkami a bundami s kapucí přes hlavu, se na auto-
busovém nádraží shlukuje každý den kolem čtvrté 
hodiny odpoledne. Mladíci a  slečny vždy vyčkají, 
až skončí provozní doba informační kanceláře 
ČSAD, poté se usadí v  čekárně výpravní budovy. 
Když je pracovníci ČSAD z čekárny vykážou, pře-
místí se do  přístřešku MHD. Po  odchodu party 
zůstávají na místě odpadky a zbytky jídla, členové 
skupiny vylézají na střechu staré výpravní budovy, 
pobíhají v jízdních pruzích před vjíždějícími auto-
busy, ve výpravní budově mají na svědomí prokop-
nuté dveře na toaletu.

„Autobusové nádraží je otevřené necelých šest 
měsíců, nečekali jsme, že se zde projeví vandaliz-
mus tak brzy. Pokusíme se udělat vše pro to, aby již 
k  dalším škodám nedocházelo. Město po  dohodě 
s  městskou policií zvýšilo na  nádraží dozor, zva-
žuje i doplnění kamerového systému, aby byla kri-
zová místa neustále monitorována,“ sdělil starosta 

Tomáš Spurný. Dodal, že místní radnice žádá pří-
padné svědky, kteří mají informace vedoucí k do-
padení pachatelů vandalizmu, aby své poznatky 
sdělili místní služebně Policie ČR nebo kterékoliv 
jiné v rámci celé republiky. -ger-

Vedení města poděkovalo Pontisu za péči o seniory během kovidu

Infocentrum vyhlásilo soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu

Nové autobusové nádraží již nese stopy vandalů

  

  Na autobusovém 
nádraží proběhne 
den otevřených dveří
V úterý 29. června proběhne den otevřených dveří 
na novém autobusovém nádraží v Šumperku. Spo-
lečnost OSTRA Group a  město Šumperk připra-
vují zábavné odpoledne nejen pro cestující. Vedle 
závodní techniky z Dakarské rallye a historického 
autobusu si bude možné doslova osahat moderní 
autobus z  pohledu řidiče, prezentovat se budou 
dodavatelé technologií autobusového nádraží, 
jako je společnost Select System, a celé odpoledne 
doprovodí živá hudba v  podání místních skupin 
Fleksible a Holátka. Chybět nebude bohaté občer-
stvení a atrakce pro děti. -red-

  Dětský klíč se netradičně 
v červnu rozsvítí modře

Dětský klíč zahájil svou kampaň Rozsviťme se 
modře 2021. První akce proběhla minulý pátek 
na  farmářských trzích, tento pátek se na  tzv. To-
čáku uskuteční týmové focení s balónky a kampaň 
završí v  pátek 18. června divadelní představení 
Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství. Lidé 
si rovněž mohou prohlédnout výstavu k  historii 
Dětského klíče, která je do konce června nainsta-
lovaná v kině Oko. 
Obecně prospěšná společnost Dětský klíč 
Šumperk poskytuje od  roku 2000 sociální služby 
lidem s poruchou autistického spektra a jejich ro-
dinám. V loňském roce organizace dokončila pro-
jekt výstavby asistenčního domu v horní Temenici. 
Jeho cílem bylo vybudovat malokapacitní zařízení 
pro osoby s autismem, jež vyžadují podporu a po-
moc další dospělé osoby. Jedná se o přízemní pavi-
lonový objekt obklopený zahradou, který zahrnuje 
téměř identické domácnosti, vždy o dvou bytech se 
společnou kuchyní.
Od  letošního roku probíhají v  asistenčním domě 
kromě sociální rehabilitace také krátkodobé od-
lehčovací pobyty dětí a  mladých dospělých s  au-
tismem, a  to bez rodičů a za přiměřené podpory 
kvalifikovaných osobních asistentů. -ger-

  Via Lucis „poběží“ 
on-line i v červnu

Oblíbený cyklus komorních pořadů Via Lucis na-
bídne i v červnu setkání se zajímavou šumperskou 
osobností v on-line prostředí. V pořadí čtvrté vy-
sílání mohou zájemci sledovat na  YouTube SVČ 
Doris ve  středu 23. června od 18 hodin. Hostem 
moderátora Petra Konupčíka bude Radim Šíma, 
letošní držitel Ceny města Šumperka a  „duše“ 
místního mužského basketbalu. Po ukončení hráč-
ské kariéry se pustil do trénování dorosteneckého 
týmu, se kterým brzy dosáhl výborných výsledků. 
Dorostenci se pod jeho vedením umístili ve dvou 
sezonách na  první příčce skupiny B dorostenec-
ké ligy. S  částí hráčů trenér Radim Šíma přešel 
do mužské kategorie. V mužském „áčku“ dokázal 
vytvořit přátelskou atmosféru, která byla základem 
herních úspěchů. I díky jeho přístupu se tak poda-
řilo vytvořit stabilní tým, který se ve 2. lize mužů 
drží už jedenáct let. Nejen o tom bude v červno-
vém on-line vysílání řeč. -kv-

Šumperské místostarosty doprovodili na setkání se zaměstnanci Pontisu i někteří radní.  Foto: -ger-

Po  odchodu party mladých vandalů zůstávají v  pří-
střešku MHD odpadky a zbytky jídla.  Foto: -ger-

Balíčky regionálních potravin předalo vedení města řediteli obecně prospěšné společnosti Pontis a senáto-
rovi v jedné osobě Miroslavu Adámkovi a jeho zaměstnancům. Ocenilo tak péči o seniory v době pandemie.

Informační centrum Šumperk letos pořádá první ročník soutěže „O  nejkrásnější květinovou výzdobu 
ve městě Šumperku“. Snímky do soutěže mohou lidé posílat do konce září.

Zhruba desetičlenná skupinka mladých vandalů ve věku kolem patnácti let má na svědomí první škody 
na autobusovém nádraží. Jejich řádění zachytily kamery, záznam, který má městská policie k dispozici, byl 
předán státní policii.
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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, v platném znění na obsazení pozice

vedoucího oddělení územního plánování odboru 
strategického rozvoje, územního plánování 

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 * vzdělání: 
autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor  územní plánování, popř. bez specifikace oboru 
podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v  oboru územní plánování 
a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě; nebo vysokoškolské vzdělání 
příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním 
zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe (Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizaci 
v ČKA najdete v Usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017.)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění * 
znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v územním plánování 
výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe ve vedoucí funkci vítána * řídící, komunikační 
a organizační schopnosti, časová flexibilita * zkušenosti s řízením kolektivu * samostatnost, flexibilita * občanská 
a morální bezúhonnost * perfektní 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 * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního plánování * činnost související s  problematikou 
územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (za dl. nemoc, mateřskou a rodičovskou dovolenou), 11. platová třída dle 
nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. 
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 7. 
2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice 
Heleny Miterkové nejpozději do 18. června 2021.  Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. č. 583 388 304.

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. 8. 2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Jaroslava Janderky nejpozději  
do 18. června 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, v platném znění na pozici

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách, 
v  platném znění zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a  speciální 
pedagogiku, sociální patologii 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
* znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 
Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * dobrá orientace 
v  sociální oblasti * praxe na  úseku sociálně - právní ochrany vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost 
v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * 
znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

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

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

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za MD a RD, 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. 7. 2021, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do 16. června 2021. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, 
tel. č. 583 388 920.

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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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

SELECT SYSTEM
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

1000 Mbit/s
303 Kč

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

cena včetně DPH 21 %

více informací 

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

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

až 1 Gbit/s, nízké pingy

10 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

až

od

ZDARMA 

PRO NAŠE

ZÁKAZNÍKY 

SÍŤ WIFI HOTSPOTŮ

JIŽ 37 
HOTSPOTŮ

zpravodaj_062021_1.indd   1zpravodaj_062021_1.indd   1 03.06.21   21:2303.06.21   21:23

 ŠKOLNÍK - ÚDRŽBÁŘ
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- zručnost při provádění 
  drobných oprav
- řidičský průkaz skupina B

Bližší informace na telefonním čísle 583 301 057 - Milena Muroňová

Jedná se o hlavní pracovní poměr s platovým 

zařazením dle  Nařízení vlády  č. 341 / 2017 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu sos@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do  30.6.2021

Zem ědělská  3Š
U M P E R K

inzerce 10,4 x 7 cm.indd   1 29. 4. 2014   14:17:06

 školník - údržbář
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- zručnost při provádění 
  drobných oprav
- řidičský průkaz skupina B

Bližší informace na telefonním čísle 583 301 057 - Milena Muroňová

Jedná se o hlavní pracovní poměr s platovým 

zařazením dle  Nařízení vlády č.564/2006 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu sos@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do 29.2.2016

www.lekarna.agel.cz
Lékárnu AGEL Šumperk najdete v Lékařském domě
na ul. M. R. Štefánika.

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

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Zajistíte si dostupnost
léků při vyzvednutí

Rezervujte On-line
své léky na předpis
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POŘIĎTE SI DIOPTRICKÉ 
ZAKŘIVENÉ SPORTOVNÍ BRÝLE
(sluneční, samozabarvovací, 
rozjasňovací)

PRO KOMFORT 
VAŠICH OČÍ V

AKCI1+1
*více informací na optice

www.optomedic.cz       www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Více informací v OPTICE

- 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

Autoservis.indd   2Autoservis.indd   2 04.06.2021   6:43:5804.06.2021   6:43:58Elektrokola
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

Elektrokola.indd   2Elektrokola.indd   2 04.06.2021   6:37:5904.06.2021   6:37:59
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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
EMOCE A JÍDLO

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.


