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Žáky vystřídali 
ve školách 
řemeslníci

Za pětadvacetiletým 
partnerstvím 
je dovolená starosty2 3 4

V Šumperku se rýsuje 
hned několik 
lokalit k bydlení

Šumperané 
se zapojili do sbírky 
pro jižní Moravu 5

Na den otevřených dveří přišly stovky návštěvníků
Opravdu plno bylo minulé úterní od-

poledne na šumperském autobusovém 
nádraží. Zaplnili ho nejen cestující, 
ale hlavně návštěvníci dne otevřených 
dveří, který uspořádala místní radnice 
spolu se společností OSTRA Group, jež 
nádraží provozuje. Na  děti zde čekaly 
nafukovací balonky, malování na obli-
čej, tvoření či skákací hrad, malí i velcí 
se mohli posadit za  volant závodního 
speciálu – tatrovky, jež na  loňské Da-
karské rallye skončila devátá v katego-
rii nákladních vozů, mnozí obdivovali 
historický autobus, ale také technolo-
gie, kterými nádraží vybavila například 
místní firma Select System. Příchozí 
mohli rovněž ochutnat koláčky či toče-
nou farmářskou zmrzlinu, odpoledne 
pak provázely songy šumperských ka-
pel Holátka a Fleksible.

„Když jsme v lednu symbolicky stří-
hali pásku a  z  nového nádraží poprvé 
vyjely autobusy, bylo nám líto, že se 
o velkou radost z tohoto krásného díla 
nemůžeme podělit se širší veřejností. Se 
společností OSTRA Group jsme proto 
připravili dnešní zábavné odpoledne 
a  doufáme, že si ho užijete,“ zahájil 
akci šumperský starosta Tomáš Spurný 
a připomněl, že nákladná rekonstrukce 
zahrnovala nejen vybudování nového 
autobusového terminálu, ale i  revitali-
zaci lokality na protější straně u vlako-
vého nádraží, kde vzniklo velké veřejné 
parkoviště s cyklověží a odstavnou plo-
chou pro autobusy. „Rád bych autobu-
sovému nádraží a  společnosti ČSAD 
Ostrava, která ho provozuje, popřál, 
aby v této podobě vydrželo co nejdéle, 
aby ho neničili vandalové, což jsme už 
bohužel zaznamenali, a  aby lidem ze 
Šumperka a širokého okolí dobře slou-
žilo,“ zdůraznil starosta.

„Vstřícný“ bude nový terminál i pro 
zrakově postižené, s orientací jim totiž 
pomůže tzv. haptický neboli hmatový 
plán autobusového nádraží. Symbo-
lický šek na  jeho pořízení v  hodnotě 
šestnáct a půl tisíce korun předala Iva-
na Havlíčková ze společnosti ČSAD 

Ostrava Tomáši Helískovi, zástupci 
olomouckého Tyflocentra. To pomá-
há nevidomým, slabozrakým a  jinak 
postiženým lidem vypořádat se nejen 
s obtížemi, jež je v každodenním životě 
potkávají, ale i  s  pracovním uplatně-
ním, s aktivním trávením volného času, 
se sháněním pomůcek a v mnoha dal-
ších oblastech.

Rekonstrukce autobusové nádraží 
probíhala od května roku 2019 do kon-
ce loňského roku. Stavební práce při-
šly celkem na sto šedesát osm milionů 
korun, čtyřiapadesát z  nich pokryla 
dotace z  Integrovaného regionálního 
operačního programu ministerstva 
pro místní rozvoj. První spoje vyje-
ly z  nového nádraží, které patří mezi 
nejmodernější v  republice, v  pondělí  
18. ledna. -zk-

Den otevřených dveří na autobusovém nádraží se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Užily si ho hlavně děti, pro které organizá-
toři nachystali nafukovací balonky, malování na obličej, tvoření a skákací hrad.  Foto: Z. Kvapilová

Z autobusového nádraží si minulou středu mnozí odnášeli nejen fotografie „z bud-
ky“, ale také zpoza volantu závodního speciálu.                                                  Foto: -zk-
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Poslední červnový den se na šumperských základních školách předávala vysvědčení, výjimkou byla pou-
ze „Pětka“, která ukončila výuku o týden dříve, neboť zde odstartovala rozsáhlá rekonstrukce v rámci pro-
jektu Do odborných učeben bez bariér. Ani ostatní školní budovy ale úplně neosiřely. Letošní prázdniny se 
totiž nesou na většině městských „základek“ ve znamení oprav.

Žáky vystřídali ve školách řemeslníci

  

  Starosta požádal zastupitele 
o dar postiženým obcím

Šumperský starosta Tomáš Spurný vyzval v pátek 
25. června zastupitele, aby vyslovili svou vůli s da-
rem pro obce nejvíce postižené nočním tornádem. 
Díky rychlé souhlasné reakci zastupitelů odešlo 
minulé pondělí na  konto každé ze čtyř nejvíce 
postižených obcí, jimiž jsou Lužice, Mikulčice, 
Moravská Nová Ves a Hrušky, padesát tisíc korun. 
Celkem město odeslalo dvě stě tisíc korun. „Pení-
ze byly zaslány hned po schválení daru zastupite-
li, protože rychlá pomoc je ta nejúčinnější. Tento 
postup nám umožňuje jednací řád,“ uvedl Tomáš 
Spurný.
Bouřky a krupobití zasáhly ve čtvrtek 24. června 
večer Jihomoravský kraj, především Hodonínsko 
a Břeclavsko. V oblasti navíc udeřilo tornádo o síle 
3. až 4. stupně. Následkem živlu zemřelo šest lidí, 
stovky dalších utrpěly zranění. 
Řádění tornáda za  sebou zanechalo stopu dlou-
hou dvacet šest kilometrů a pět set metrů širokou, 
která se táhne od  východního okraje Břeclavi až 
po obec Ratíškovice. Nejhůře dopadly obce Hruš-
ky, Moravská Nová Ves, Lužice, Týnec, Mikulčice 
a Hodonín. Bouře zničila domy i auta. Poškozeny 
jsou také kostely v Hruškách a v Moravské Nové 
Vsi nebo barokní zámek ve Valticích, který patří 
na  seznam UNESCO. Kompletní škoda v  obcích 
zasažených bouří na  jižní Moravě dosáhla zatím 
patnácti miliard korun, číslo nemusí být konečné.
 -ger-

  O letních pátcích probíhají 
oblíbené večerní rozhledy 

Stejně jako loni mohou zájemci o  letních prázd-
ninách každý pátek mezi devatenáctou a dvaadva-
cátou hodinou vystoupat na ochoz radniční věže. 
Večerní rozhledy nabízejí nejen jedinečný po-
hled na Šumperk z ptačí perspektivy, ale i výhled 
do impozantní krajiny podhůří Jeseníků. Ti, kteří 
přijdou včas, se pokochají západem slunce za ob-
zor, jemuž dominuje rozhledna Háj. Opozdilci 
pak budou moci pozorovat nainstalovaným dale-
kohledem například i  měsíční povrch a  prstence 
Saturnu.  
Během večerních rozhledů je v suterénu radnice, 
přístupném bočním vchodem od morového slou-
pu, přítomná služba, jež věž zájemcům zpřístupní. 
Vstup je zpoplatněn dle platného ceníku. -mp- Minulou středu dostaly děti vysvědčení. Mají za sebou asi nejzvláštnější školní rok, většina z nich ho absolvovala 

v pokojíčku místo ve školní lavici. Mohla za to pandemie onemocnění covid-19.  Foto: P. Kvapil

Na velké investice do  školských zařízení má letos 
místní radnice připraveno dvanáct a  půl milionu  
korun, k  nimž přidá osmnáct milionů dotačních 
z Integrovaného regionálního operačního programu. 
Největší akci, kterou je projekt Do odborných učeben 
bez bariér, přitom už město „rozjelo“. 

Jde o  úpravu základní školy ve  Vrchlického ulici 
tak, aby byla kompletně bezbariérová. Pro imobilní 
žáky bude v  každém podlaží upraven vstup do  tříd 
a do všech odborných učeben, do tělocvičny a šaten 
se dostanou spojovacím koridorem s tím, že na scho-
diště bude instalována šikmá plošina. Sociální zázemí 
v  každém podlaží pak doplní bezbariérová toaleta. 
Úpravou projde rovněž vstup do  tělocvičny z  ven-
kovního prostoru, kde vyroste vyrovnávací rampa, 
a  vznikne tu i  nový chodník vedoucí na  venkovní 
hřiště. „Nejvýraznější změnou bude přístavba výtahu 
k  západní fasádě učebnového pavilonu, jenž zajistí 
bezbariérový pohyb žáků v  jednotlivých podlažích 
školy. Upraví se také chodníky u vstupu na přechod 
při cestě imobilních ze školy do  protější budovy jí-
delny,“ upřesnil Oto Sedlář, vedoucí oddělení inves-
tic odboru RUI. Dodal, že do  stavebních úprav se 
rapotínská firma Prumhor spol. s  r.o. pustila před-
minulý týden, dokončit by je měla do  pětatřiceti 
týdnů od předání staveniště. Celkem přijde investice 
na 9,069 milionu korun. 

Kromě stavebních úprav počítá projekt také s insta-
lací nových slaboproudých rozvodů, jež umožní navýšit 
rychlost připojení na internet, a s pořízením nábytku 
do  jazykových učeben a  učebny fyziky a  robotiky, 
včetně nového vybavení moderními audiovizuálními 
technologiemi. Ty dodá pražská firma AV MEDIA 
SYSTEMS a.s., která nabídla v  soutěži nejnižší cenu 
– 4,828 milionu korun, nábytek za 1,443 milionu pak 
společnost INTERDEKOR HP s.r.o. z Těrlicka. „V pří-
padě slaboproudých rozvodů bylo vypsáno výběrové 
řízení a nyní běží lhůta pro podávání nabídek,“ sdělil 
vedoucí oddělení.

Další investice zrealizuje město bez dotací, tedy 
pouze z vlastní kasy. Loni opravená jídelna zmíněné 

„Pětky“ letos dostane novou střechu, neboť tou stá-
vající zatéká do půdních prostorů i do nově zrekon- 
struované plynové kotelny. Asfaltové šablony tak  
nahradí plechová krytina a dodavatelská firma, uni-
čovská společnost DACH-IZOL  s.r.o., zajistí i osazení 
nového bleskosvodu. „Výměna krytiny bude provede-
na tak, aby se na střechu dal v budoucnu nainstalovat 
fotovoltaický systém,“ podotkl Sedlář. Rekonstrukce 
si vyžádá 3,821 milionu korun a dokončena by měla 
být na přelomu září a října.

V  plném proudu jsou již práce na  „generálce“ 
velké tělocvičny ve  škole v ulici Dr. E. Beneše, kte-
ré provádí firma Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Ta 
„nacenila“ výměnu dřevěného povrchu za  pružnou 
sportovní polyuretanovou podlahu v  tělocvičně 
a za dlažbu v nářaďovně, nahrazení původního ob-
kladu stěn OSB deskami, výměnu vstupních dve-
ří za  nové z  masivu, instalaci akustického obkladu 
stropu a  s  tím související práce a  rovněž částečnou 
obměnu a  doplnění sportovního a  gymnastického 
vybavení na 2,224 milionu korun. Vše by mělo být 
hotovo v polovině srpna.

Stavebním ruchem ožije o  prázdninách rovněž 
škola v Šumavské ulici. Rekonstrukcí zde projde hy-
gienické zázemí v prvním nadzemním podlaží pavi-
lonu C. „Kromě kompletní výměny obkladů, dlažby 
a sanitární keramiky je nutné vyměnit i potrubí k od-
padové šachtě, jež se poměrně často ucpává,“ uvedl 
vedoucí oddělení investic. Realizaci za necelých šest 
set čtyřicet tisíc korun má na  „triku“ hrabenovská 
společnost STAVOKOMPLEX TVM s.r.o. a dokončit 
by ji měla do 4. srpna.

Předminulý týden obsadili řemeslníci také „ma-
teřinku“ Veselá školka v  Prievidzské ulici. Ve  dvou  
pavilonech vyměňují v  přízemí a  v  patře obklady, 
dlažby a sanitu na toaletách. Součástí zakázky v hod-
notě 4,846 milionu korun je rovněž úprava vzdu-
chotechniky, elektroinstalace a  osvětlení a  instalace 
sádrokartonových podhledů. S  obnovou sociálního 
zázemí by měla být zábřežská firma EKOZIS spol. 
s r.o. hotova do poloviny srpna. -zk-

Tornádo zpustošilo na Hodonínsku několik obcí, 
ničilo domy i auta.  Foto: archiv
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Lokality k bydlení

Hned několik lokalit, v nichž by mohly v dohledné době vzniknout obytné čtvrti, se rýsuje na území města. Rodinné domky nebo bytové domy by mohly vyrůst 
v lokalitě nad Bratrušovskou ulicí, další rozvojovou plochou je areál bývalé Hedvy, k bydlení by mohly sloužit Karlov nedaleko Tyršova stadionu, lokalita Anglická 
za kotelnou v Temenici či pozemek naproti temenického sídla hasičů. Největší potenciál má v současné době území mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou.

Podle starosty města Tomáše Spurného je na  no-
vých možnostech bydlení závislý rozvoj města. Pro-
to považuje přípravu pozemků, na kterých by domy 
mohly vyrůst, za  jeden z  klíčových úkolů. „Na  pří-
pravě všech lokalit usilovně pracujeme. Postavit dům, 
to už je to poslední, to nejnáročnější, co nás čeká, je 
složitá projekční příprava a následné stavební řízení,“ 
sdělil Tomáš Spurný. Vysvětlil, že je třeba připravit 
a  provést například nákladné přeložky sítí, schválit 
změny územního plánu, připravit studie, skloubit 
požadavky soukromých vlastníků pozemků či učinit 
další nezbytné administrativní kroky.

 
 Nová čtvrť Bratrušovská

Za  klíčový považuje vedení města prostor pod 
domovem důchodců a  ulicí Bratrušovskou. Tyto 
pozemky chce město zasíťovat a vybudovat na nich 
komunikace. „Předpokládám, že územní rozhod-
nutí a  přeložky inženýrských sítí by mohly být  
dokončeny do  dvou let. Následovat bude vyřízení 
stavebního povolení a budování technické a doprav-
ní infrastruktury. Pak budou pozemky nabídnuty 
k  výstavbě rodinných i  bytových domů. Zároveň 
zvažujeme, že zde město ve své režii postaví jeden 
z bytových domů,“ prozradil záměry radnice šum-
perský starosta. 

Podle studie by zde mohlo vyrůst šest desítek typi-
zovaných rodinných domů a přibližně sto bytů v byto-
vých domech od dvou až po čtyřpokojové, v nové čtvrti 
nebudou chybět park a  další občanská vybavenost. 
V současné době je pro tuto budoucí čtvrť zpracovaná 
územní studie. Nyní město řeší majetkoprávní pomě-
ry a projektovou přípravu technické a dopravní infra-
struktury, tedy kanalizaci, komunikace a podobně.

 Areál bývalé Hedvy
Další významné rozvojové území, takzvaná Hedva, 

se nachází u  supermarketu Lidl. Městu se podařilo 
získat pozemek, kde dříve stávala hala textilního zá-
vodu, v roce 2017 za téměř třicet čtyři miliony korun 
od soukromého vlastníka. Rozloha tohoto lukrativní-
ho pozemku je zhruba 1,2 hektaru. Na části pozemku 
mělo původně vyrůst ředitelství Lesů České republiky. 
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a následným úspor-
ným opatřením ale státní podnik od záměru ustoupil.
Vedení města proto změnilo plány. „Rozhodli jsme 
se pro bytovou výstavbu a parkoviště, protože kromě 

V Šumperku se rýsuje hned několik lokalit k bydlení

Návrh vizualizace bytového domu nedaleko temenické zbrojnice: martinka spusta architekti / maspart

V areálu bývalé Hedvy by měl kromě veřejného parkoviště vyrůst bytový dům s klidovým vnitroblokem. Zveřej-
něná vizualizace může doznat změn.  Vizualizace: knesl kynčl architekti s.r.o.

nedostatku bytů nás trápí také chybějící plochy pro 
parkování,“ uvedl Tomáš Spurný.

Podle územní studie by na části pozemku o rozlo-
ze asi 6  500 m² mělo vzniknout veřejné parkoviště, 
jehož majitelem bude město. Druhá část pozemků 
o rozloze asi 6000 m² je určena k prodeji za účelem 
výstavby bytového domu s  klidovým vnitroblokem. 
Tuto výstavbu by měl realizovat vybraný developer. 
Pokud nenastanou komplikace, mělo by být do konce 
roku vydáno územní rozhodnutí.

 Karlov – byty místo průmyslové zóny
Velké diskuze vedení města vedlo o  tom, jak na-

ložit s  územím, které pracovně nazývá Karlov. Jde 
o  pozemek mezi areálem ČSAD a  Tyršovým sta- 
dionem. „Váhali jsme, zda zde budovat nějakou leh-
kou průmyslovou zónu, po níž je poptávka, nebo zda 
rozvinout bytovou výstavbu. „Vyhověli jsme místním, 
kteří jakoukoliv průmyslovou výstavbu odmítají, 
a přiklonili se k tomu, aby území zůstalo zachováno 
jako plocha smíšená obytná, což znamená, že bude 
sloužit k bydlení,“ informoval Tomáš Spurný.

 Parcely jsou také v Temenici za kotelnou
Dalším územím, kde by mohlo vzniknout asi šest 

desítek bytů a  pětadvacet pozemků pro rodinné 
domky, je lokalita Anglická. Nachází se za kotelnou 
v Temenici a přiléhá k lokalitě zvané Skalka. V sou-
časné době se zpracovává územní studie ve dvou va-

riantách. Město chce jít i v tomto případě s největší 
pravděpodobností developerskou cestou. 

 Obrovským rozvojovým územím je „Šumavská“
Poslední novinkou je obrovské rozvojové území, 

jemuž vedení města pracovně říká Šumavská. Jde 
zhruba o sto šedesát hektarů pozemků, které jsou ur-
čené pro bytovou a občanskou výstavbu. Tato lokalita 
leží mezi silnicí na Bratrušov a ulicí Šumavskou. Dal-
ší rozvoj území nyní závisí na změně územního plánu 
číslo 5. Jde o „přetrasování“ páteřní komunikace, jež 
propojí území s  oběma hraničními ulicemi Bratru-
šovskou a Šumavskou. Mohly by zde vyrůst desítky 
rodinných domů a bytů v činžovních domech.

„Bohužel problém nastal v tom, že o jeden díl to-
hoto území se uchází společnost Lidl, která by zde 
chtěla vybudovat supermarket. Proti tomu se zvedla 
vlna nevole místních obyvatel. Je třeba důrazně podo- 
tknout, že město tyto pozemky nikdy nevlastnilo, 
tedy je ani nemohlo Lidlu nabízet. Řetězec jedná se 
soukromými vlastníky,“ vysvětlil starosta. Pozemky 
jsou územním plánem vedené jako plocha smíšená 
obytná, což výstavbu Lidlu umožňuje. Nyní bude zá-
ležet na zastupitelích a jejich odpovědném přístupu, 
zda bude tato zásadní lokalita pro bytovou výstavbu 
otevřena. „Vnímáme to jako historickou šanci, byla by 
velká škoda, kdyby byla zmařena,“ zdůraznil Spurný.

 Bytové domy u hasičské základny
Co se týče výstavby, kterou by chtělo zrealizovat 

město Šumperk, nabízí se zajímavý projekt bytových 
domů významně dotovaných státem. „Chtěli bychom 
postavit dvaadvacet bytů naproti základně temenic-
kých hasičů,“ informoval starosta. Doplnil, že na toto 
území je již zpracovaná studie.

„Pokud by se městu podařilo realizovat všechny 
zmíněné lokality, což je naše velká ambice ještě pro 
toto období, připravili bychom území pro řádově 
sto až sto padesát rodinných domů a pět set až tisíc 
bytů,“ sdělil Tomáš Spurný a dodal, že nejblíže k za-
hájení výstavby mají bytový dům nedaleko zbrojnice 
temenických hasičů a v lokalitě Hedva, dále se inten-
zivně pracuje na  lokalitě Bratrušovská, kde by letos 
mohly být zpracovány podklady pro územní řízení. 
Poté by následovaly lokality, jež jsou spíše ve výhle-
du, tedy Karlov, Anglická a Šumavská, kde je město 
ve fázi územní studie. -ger-
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Šumperk a Nysa stvrdily předminulý týden své pětadvacetileté partnerství. Jak vzniklo? Stojí za ním do-
volená tehdejšího starosty Nysy Myeczislawa Warzochy v Šumperku.

Za pětadvacetiletým partnerstvím je dovolená starosty

  

  Radnici zdobí 
měděný znak Moravy

Historickou budovu radnice na  náměstí Míru 
zdobí v prvním mezipatře znak Moravy. Jeho au-
torem je šumperský občan Stanislav Vantuch, kte-
rý se specializuje na výrobu znaků, erbů a dalších 
vývěsních štítů. Měděný znak slavnostně odhalil 
starosta města Tomáš Spurný a  jeho autor u  pří-
ležitosti svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. -ger-

  

Mojmír Janků 
obdržel cenu hejtmana

Velkého potlesku a  vyznamenání z  rukou hejt-
mana Olomouckého kraje Josefa Suchánka se 
v  pondělí 21. června dostalo Mojmírovi Janků 
ze Šumperka. Cenu za práci ve prospěch osob se 
zdravotním postižením převzal v úvodu zasedání 
krajského zastupitelstva.
Mojmír Janků stál u  zrodu poradenských center 
pro osoby se sluchovým postižením v rámci Olo-
mouckého kraje. V letošním roce přitom završuje 
pětačtyřicet let této záslužné činnosti pro osoby se 
zdravotním postižením.
Cenu převzal také Vlastimil Mráček z Prostějova, 
jenž jako dobrovolník nezištně pomáhá v domo-
vech pro seniory a ve  zdravotnických zařízeních, 
kde provádí masáže a  rozcvičování. „Z  rozpočtu 
kraje jdou ročně do sociálních služeb desítky mi-
lionů korun. Oba dnes ocenění pánové do  nich 
ale investovali mnohem více – svůj čas, energii 
a hlavně srdce,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast 
sociálních věcí Ivo Slavotínek. -red-

U originálu partnerské smlouvy, tu 24. května 1996 podepsali (zleva): šumperský místostarosta Zdeněk Zerzáň 
a starosta Petr Krill, za polskou stranu předseda rady města Jacek Suski a starosta Myeczislaw Warzocha. Foto: -ger-

Režisér, scenárista, spisovatel, fotograf a cestovatel Ivan Fíla zavítal 1. července do Knihovny T. G. Masaryka. 
Uvedl zde výstavu nazvanou Šum ticha, na níž představuje výběr fotografií z připravované knihy Jeseníky – ten 
pohyblivý obraz věčnosti. Po Jeseníkách chodil Ivan Fíla poslední více než rok, naslouchal nevšedním příběhům 
z dávné i nedávné minulosti, zaznamenával pohnuté lidské osudy, dějinné tragédie a křivdy, vítězství vůle a ne-
zlomnosti. Očarovala ho nádherná příroda, v níž vyhledával místa, kde naslouchal šumu ticha. Své pocity vyjádřil 
v černobílých impresích ve stylu magického realizmu. Výběr fotografií si během vernisáže prohlédl i  Jindřich 
Štreit. Výstava je v půjčovně pro dospělé k vidění do 7. září. Foto: P. Kvapil, text –zk-

„Náhodou jsem zjistil, že je v  našem městě uby-
tovaný na  internátu zemědělské školy. Přijel jsem 
za ním, abych jej pozval na radnici, a tak to všechno 
začalo,“ zavzpomínal někdejší šumperský místosta-
rosta Zdeněk Zerzáň. Připomněl, že se polský starosta 
tak trochu bránil, ale nakonec svolil. Další rozhovo-
ry mezi českou a  polskou stranou pak vedly k  uza-
vření smlouvy o  partnerské spolupráci. 24. května 
roku 1996 ji za Šumperk podepsali tehdejší starosta 
Petr Krill a místostarosta Zdeněk Zerzáň, za polskou 
stranu pak starosta Myeczislaw Warzocha a  předse-
da rady města Jacek Suski. „A ty podpisy stály za to. 
Vzniklo mezi námi silné pouto,“ uvedl na  slavnost-
ním setkání, jež proběhlo předminulý týden v  kláš-
terním kostele, Petr Krill.

Vedení obou měst potvrdilo, že jednou z nejdůležitěj-
ších záležitostí byla vzájemná inspirace. „Od polských 
přátel jsme převzali vyhlašování cen města i populární 
běh historickým městem ŠumpeRUN. V Nyse se zase 

nechali inspirovat naším bluesovým festivalem,“ uvedl 
současný šumperský starosta Tomáš Spurný. Podotkl, 
že spolupráce probíhá především v oblastech kultury, 
sportu a školství. „Partnerství se Šumperkem je pro nás 
srdeční záležitostí, navázali jsme osobní vztahy. Toho 
si moc vážíme. V Šumperku se cítíme jako doma. Tě-
ším se na dalších pětadvacet let spolupráce,“ potvrdil 
zástupce starosty Nysy Marek Rymarz.

Setkání polské delegace s  vedením města se usku-
tečnilo v  obřadní síni historické radnice, hosté si 
prohlédli město z  radniční věže a  poté program po-
kračoval v  klášterním kostele, kde proběhla vernisáž 
obrazů Pavla A. Taťouna. Čtvrtstoletí spolupráce totiž 
připomíná nástěnný kalendář na letošní rok s akvarely, 
jehož autorem je právě malíř Taťoun. Vernisáž svým 
hudebním doprovodem „vyšperkovala“ kapela Hudá-
ci. Malby s motivy obou partnerských měst si mohou 
zájemci prohlédnout v  klášterním kostele do  konce 
srpna každý den od 10 do 16 hodin. -ger-

Znak odhalil jeho autor Stanislav Vantuch a staros-
ta Tomáš Spurný.                                         Foto: -ger-

Hejtman Josef Suchánek předal Mojmírovi Janků 
ocenění v úvodu zasedání krajského zastupitelstva.                    
                                                                        Foto: archiv
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Informace/Sbírka pro jižní Moravu

Úschova kola trvá jen několik vteřin. 
S bicyklem přijedete ke vstupu a naje-
dete s  ním do  koleje, stisknete tlačít-
ko a  vyzvednete si lístek s  čárovým 
kódem. Následně systém věže kolo 
„spolkne“ a uloží do prázdného místa. 
Pětikorunu za den zaplatíte až při vy-
zvednutí kola, pro něž potřebujete lís-
tek s kódem. Odložená kola jsou navíc 
pod neustálým dohledem kamerového 
systému.

Podle vedení města by měla cyk-
lověž cílit především na občany, kteří 
každý den dojíždějí za prací. „Na ná-
draží přijedou na  kole, jež odloží 
do cyklověže, a do práce se pak vydají 
vlakem nebo autobusem. Spolu s  ko-
lem mohou do  skladovacího systému 
věže uložit například i přilbu, dětskou 
sedačku a  další příslušenství,“ upo-
zornil šumperský místostarosta Jakub 
Jirgl. Podle něj by mohli úschovu kol 
využívat také turisté, kteří přijedou 

do Šumperka na kole a mají zájem si 
prohlédnout město.

Cyklověž je vybavena samoobsluž-
ným skladovacím systémem, v  reálu 
jde o  průmyslového robota, jenž plní 
funkci moderní kolárny. Uvnitř cyk-
lověže mohou zájemci uskladnit kola 
v  bezpečném a  suchém prostředí bez 
přístupu jiných osob. Na  kolo neprší 
ani se na  něj nepráší a  je celou dobu 
monitorováno kamerovým systémem. 
Cyklisté zde mohou uložit společně se 
svým kolem i  cyklistické doplňky, ba-
gáž, dětskou sedačku, přilbu nebo taš-
ku s nákupem na řídítkách. Bezpečnou 
a spolehlivou úschovnu mají k dispozi-
ci čtyřiadvacet hodin denně po celý rok.

Zájemci mohou využít rovněž veřej-
nou pumpu, která je instalována v těsné 
blízkosti cyklověže. Jde o  jednoduchý 
přístroj pro dohuštění pneumatik nejen 
u jízdních kol, ale i u kočárků, vozíčků 
a podobně. -ger-

Do  sbírky se zapojily více než tři 
desítky štědrých dárců, kteří přines-
li do  areálu na  Lužích velké množství 
věcí potřebných na  úklid a  likvidaci 
následků ničivého živlu - od motorové 
pily přes lopaty, hrábě, košťata, kolečka 
a kbelíky až po hadry, rukavice a čisticí 
prostředky. Dary zcela naplnily dodáv-
kový automobil i s přívěsem. Materiální 
pomoc ještě tentýž den odvezla jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů města 
do postižených oblastí. 

V  tuto chvíli byly sbírky materiální 
pomoci hlavními koordinátory po-
zastaveny. Nadále je možné podpořit 
postižené obce a osoby finančním pří-
spěvkem. 

Jak finančně pomoci lidem zasaže-
ným tornádem

* Diecézní charita Brno spusti-
la veřejnou sbírku, do  níž je možné 
přispívat libovolnou částkou na  účet  
č. 4211325188/6800, variabilní symbol 
2002, nebo formou dárcovské SMS. 
Na  číslo 87  777 lze poslat dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 
90 podle částky, kterou chcete přispět.

* Pomoci lze i  skrze Diakonii Čes-
kobratrské církve evangelické. Pří-
spěvky mohou zájemci posílat na  účet  
č. 2100691426/2010. Je možné přispět 
i dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tva-

ru DMS DIAKONIEPOMOC 30, 60 
nebo 90, a to opět podle výše příspěvku.

* Člověk v  tísni vyhlásil sbírku 
SOS Morava. Příspěvky je možné 
posílat na  speciálně zřízené konto 
713271329/0300.

* Přispět je možné i na účet Českého 
červeného kříže. Číslo je 333999/2700, 
variabilní symbol 2101. 

* Handicapovaným lidem zasaže-
ným tornádem pomáhá Konto Bariéry. 

Číslo účtu, na nějž je možné zasílat pří-
spěvky, je 17111444/5500. Variabilní 
symbol je 5555. 

* Už od  čtvrtečního večera funguje 
sbírka Nadace Via, darovat je možné 
rovněž na  odkazu humanitární orga-
nizace Adra, sbírku pro lidi, kteří přišli 
o střechu nad hlavou, spustila i platfor-
ma Donio. Přispět můžete i  do  sbírky 
znesnáze21, kterou pořádá Nadace 
Karla Janečka. -ger-

Cyklověž, to je superbezpečné uložení kola

Šumperané se zapojili do sbírky pro jižní Moravu

Má kapacitu sto osmnáct kol, za úschovu se platí pět korun za den, vyrostla 
již ve dvou desítkách měst v České republice a na Slovensku, v Šumperku se sta-
la významným architektonickým prvkem u vlakového nádraží. Jde o cyklověž, 
do které jednoduše vložíte své kolo třeba i s dětskou sedačkou.

V sobotu 26. června se uskutečnila humanitární sbírka materiální pomoci pro obce Jihomoravského kraje, jež zasáhlo 
ničivé tornádo. Velké poděkování patří iniciátorkám a organizátorkám sbírky Kateřině Veselé a Kateřině Fic. Jako oka-
mžitou reakci na živelnou pohromu uspořádaly ve spolupráci s vedoucí krizového řízení šumperské radnice Zuzanou 
Matějčkovou a s temenickou jednotkou sboru dobrovolných hasičů sbírku potřebného materiálu.

  
  

  Knihovna 
má letní 
půjčovní dobu

V  červenci a  v  srpnu „jede“ šum-
perská Knihovna TGM v  upra-
veném prázdninovém režimu. 
Půjčovna pro dospělé je otevřena 
v pondělí, v úterý, ve středu a v pá-
tek od 8 do 17 hodin, půjčovna pro 
mládež pak ve  stejných dnech od   
8 do 16 hodin. Ve čtvrtek a v sobotu 
jsou obě půjčovny zavřené. Knihy si 
mohou zájemci půjčovat i v Klubu 
seniorů na  „Severce“ v  Temenické 
ulici, a  to každé pondělí od  12.30 
do  15.30 hodin. Výjimkou je pou-
ze pondělí 26. července, kdy bude 
půjčovna zavřena. -zk-

  Dejte hlas 
šumperskému 
infocentru

Navštěvujete rádi Informační cen-
trum na Hlavní třídě v Šumperku? 
Dozvíte se vždy, co potřebujete, 
dostali jste dobrou radu od ochot-
ného personálu? Pokud jste spoko-
jeni se službami infocentra, dejte 
mu svůj hlas v  celostátní anketě, 
kterou vyhlásila Asociace turis-
tických informačních center Čes-
ké republiky. Hlasovat můžete do   
31. srpna na  adrese  https://1url.
cz/@IC_Sumperk21. -ger-

  Titul bakalář 
získalo jedenáct 
absolventů

Ve  čtvrtek 24. června se v  klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Ma-
rie uskutečnila promoce absolventů 
šumperského detašovaného praco-
viště Vysoké školy báňské - Tech-
nické univerzity Ostrava, Fakulty 
strojní. Titul bakalář byl udělen 
celkem jedenácti absolventům. Ti 
nejlepší obdrželi z  rukou zástupce 
Nadačního fondu Centra bakalář-
ských studií v  Šumperku Eduarda 
Matúse finanční odměnu.  -ger-

  Na zimním stadionu 
se bruslí

Na  ledové ploše zimního stadionu 
si mohou zájemci o nadcházejícím 
víkendu zabruslit. V sobotu 10. čer-
vence bude veřejné bruslení probí-
hat od  10 do  11.30 hodin, o  den 
později pak od 17 do 18.30 hodin. 
Případné další termíny budou zve-
řejněny na  www.sumperksportuje.
cz v sekci zimní stadion. -zk-

Lidé přinesli do areálu na Lužích velké množství věcí potřebných na úklid a likvida-
ci následků ničivého živlu.                                                                                    Foto: -ger-

Cyklověž je vybavena samoobslužným 
skladovacím systémem, zájemci mo-
hou využít rovněž veřejnou pumpu, 
která je instalována v  její těsné blíz- 
kosti.  Foto: -ger-
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Celovečerní dokumentární drama nazvané „Jako 
letní sníh“ natočila loni šumperská společnost  
Vistafilm manželů Ivy a Lubomíra Hlavsových v ko-
produkci s  Českou televizí. Film, který přibližuje 
život světoznámého českého učence, pedagoga a du-
chovního Jana Amose Komenského, uvedla Česká 
televize v  premiéře začátkem ledna. Nyní přichází 
šestadevadesátiminutový snímek na „velké“ plátno. 

Šumperské Oko ho promítne v  pondělí 19. čer-
vence v rámci pravidelných Cinemondays, tedy pon-
dělních večerů v zahradě kina, jež podpořil v rámci 

Oko promítne na zahradě snímek o Komenském z dílny šumperského Vistafilmu

Komenského v pokročilém věku hraje Alois Švehlík.  

nikace s žáky, jejich rodiči i s pedago-
gickými zaměstnanci. V  další etapě 
koronavirové krize jsme už pak mohli 
stavět na zkušenostech získaných z pr-
votní bolestné etapy distančního vzdě-
lávání a  dále se zlepšovat. Nebylo to  
vůbec jednoduché, a  věřím, že rodiče 
žáků naši snahu ocenili.

Existuje nějaká třída, kterou jste si 
hodně oblíbil a případně proč?

Ve své učitelské praxi jsem se snažil 
vždy řídit zásadou, že učitelem jsem 
proto, abych vzdělával všechny děti 
bez rozdílu. Je to stejné jako v  kte-
rémkoli jiném povolání, kde pracujete 
s  lidmi. Nemusíte mít bezpodmínečně 
rád všechny stejně, musíte ale vytvářet 
všem stejné podmínky a nedávat naje-

vo, že někoho máte rád víc než jiného.

Prozradíte vaše plány „na důchod“?
Plány jsou jedna věc, současná pan-

demická situace je však docela ostře 
negativně ovlivňuje. Nejvíc se těším 
na nový, klidný rytmus mého denního 
života, bez spěchu, bez stresu a  s  pří-
ležitostí věnovat se věcem, které mám 
rád – četbě krásné literatury, ježdě-
ní na  kole, výletům do  dosud nepo-
znaných koutů vlasti české i  výletům 
za hranice všedních dnů. Spousta času 
mi určitě zbude i  na  vnuka a  na  můj 
oblíbený sport, i když teď už převážně 
jenom v televizi.

 Děkuji za rozhovor.
 V. Rédová
 Doplnila a redakčně upravila –zk-

Za katedrou a poté za ředitelským stolem strávil Radovan Pavelka dvaatřicet let, le-
tos v srpnu odchází do důchodu.  Foto: P. Kvapil

Po více než dvaceti letech ve funkci 
ředitele školy odcházíte do důchodu. 
Těšíte se?

Upřímně, těším. Těším se hlavně 
na  to, že se zbavím širokého spektra 
odpovědnosti za  různé oblasti fungo-
vání školy, které jsem z titulu své funk-
ce jako „odborník na slovo vzatý“ řídil 
a plně za ně nesl odpovědnost s tichou 
modlitbou, aby se proboha nic nestalo.

Byla práce ve  školství vždy vaším 
snem?

Ne, nebyla. Jako student jsem snil 
o  jiných výzvách, jejichž naplnění stá-
ly v  cestě tehdejší společenské a  moje 
rodinné poměry. Vystudoval jsem ale 
vysokou školu se zaměřením na učitel-
ství českého a anglického jazyka, a tak 
mě ani nenapadlo, že bych ve  školství 
nezačal pracovat. Ani tady se to však 
neobešlo bez úvodních těžkostí. Cesty 
tenkrát určovala vrchnost a  na  výběr 
moc nebylo.

Jaký jste byl žák, když jste byl 
ve věku vašich školáků?

Vzorný, ale to už se dnes asi moc 
nenosí. Do první třídy mě sice museli 
dotáhnout málem na provaze, do školy 
jsem jako dítě školou povinné nechtěl. 
A vidíte, nakonec jsem v ní strávil celý 
život!

Vzpomínáte na své začátky jako ře-
ditel? Jaké byly?

Nejprve je třeba říct, že jsem se ře-
ditelem stal po  vítězném konkurzu, 
v němž jsem byl sám sobě jediným sou-
peřem. Do ředitelské role jsem se pus-
til jako nadšený amatér, snažil jsem se 
dohnat svou nevzdělanost v oblastech, 
které neměly s pedagogikou nic společ-
ného, ale za něž jsem přesto byl nucen 
převzít plnou odpovědnost. Hodně mi 

Končící školní rok byl na „Hlucháku“ posledním nejen pro tamní „deváťáky“, ale i pro ředitele školy Radovana Pavelku. Za katedrou a poté za ředitelským stolem 
tu strávil dvaatřicet let a letos v srpnu odchází do důchodu. Vůbec první žáky přitom tento kvalifikovaný češtinář a angličtinář nevzdělával v jazycích, ale v hudební 
výchově a v pracovních činnostech. Jeho „premiérovým“ působištěm totiž byla, měsíc před nástupem na prezenční vojenskou službu v roce 1982, tehdejší zvláštní 
škola v Šumperku. Poté učil na základní škole ve Velkých Losinách a v roce 1989 ho „zlákala“ nabídkou učit od 1. září v nově otevíraných třídách s rozšířenou vý-
ukou jazyků v šumperské škole v ulici 8. května její ředitelka Ludmila Hajnyšová, kterou v roce 1993 vystřídal ve funkci Zdeněk Brož. Právě od něj Radovan Pavelka  
1. února 1999 převzal „ředitelování“, jež letos v srpnu předá svému nástupci Pavlu Křivohlávkovi, který byl dosud jeho zástupcem.

Snažil jsem se řídit zásadou, že učitelem jsem proto, abych 
vzdělával všechny děti bez rozdílu, říká Radovan Pavelka

tenkrát pomohla i podpora pedagogic-
kého sboru, atmosféra na  Hlucháku. 
Jestli jsem své „podřízené“ jako ředitel 
dokázal motivovat a obohatit, na  to si 
musí odpovědět oni sami, já jsem se 
snažil dělat svou práci tak, aby se ko-
legové nikdy nebáli vyjádřit svůj názor, 
přijít se svým nápadem nebo třeba i se 
svými trampotami.

V čem se podle vás, když pomine-
me pandemickou situaci, nejvíce liší 
dnešní školství od  toho před třiceti 
lety?

Toto srovnání nechci moc komen-
tovat, jsem přece jen asi stará škola. 
České školství mělo ve  světě svůj vě-
hlas, pak jsme ale začali přebírat bez 
promyšlené přípravy cizí vzory a  po-
kazilo se, co se pokazit mohlo. Školství 
ztratilo centrální řízení, s  počátkem 
nového tisíciletí se začalo měnit v  or-
ganizovaný chaos, který se projevoval 
například v  zavedení povinné právní 
subjektivity, školních vzdělávacích pro-
gramů… Opustili jsme Komenského 
odkaz, na nějž se tak rádi odvoláváme, 
a stali se součástí neověřených pokusů 
na  školách a  na  dětech. To, co mělo 
školství prospět, mu podle mého názo-
ru začalo spíše ubližovat.

Byl pro Hluchák přechod na  on-
-line výuku těžký? Jak tuto změnu 
učitelé zvládali?

Ano, byl těžký! Už proto, že na po-
dobnou situaci nebyl nikdo, a  nejen 
ve  školství, připraven. Společnými si-
lami jsme si ve  škole s  novou situací 
dokázali poradit a přes úvodní těžkos-
ti nastavit řád, ve  kterém vzdělávání 
mohlo dále fungovat. Neobešlo se to 
samozřejmě bez názorových střetů 
a úvodních omylů, nakonec se ale po-
dařilo nastavit jednotný systém komu-

programu zaměřeného na kulturu Olomoucký kraj. 
„Tvůrcům se podařilo zajistit skvělé herecké obsa-
zení, titulní roli Jana Amose Komenského si zahráli 
otec a  syn Švehlíkovi. Ve  filmu se „mihne“ i  hrad 
Sovinec a  Šumperanům budou možná povědomé 
záběry pořízené v nedalekém Petrově nad Desnou,“ 
říká ředitel kina Kamil Navrátil a  dodává, že před 
vlastním promítáním proběhne křest Ginu Come-
nius, který představí Master distiller Jiří Koukolský. 
Promítání za účasti tvůrců začne po setmění okolo 
deváté večerní. -zk-
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Informace/Zpravodajství

Dvojice Štěpán Hejtmánek a Tomáš 
Barčík soutěžila v bocce, Sandra Rosa-
ková a Lukáš Korger si vyzkoušeli běh. 
Poslední den si s hochy v kategorii mix 
zahrála bocce nečekaně i  asistentka 
pedagoga Lenka Pechancová. Výprava 
byla velmi úspěšná a v tvrdé a trénova-
né konkurenci vybojovala zlato, stříb-
ro i  bronz. Sandra Rosaková zvítězila 
v běhu na padesát metrů, Lukáš Korger 
byl zlatý a bronzový v běhu na sto a dvě 
stě metrů, boccisté si přivezli stříbrné 

medaile a jednu cennou bramborovou. 
Kromě sportovní části žáci využi-

li i  doprovodný program, podrobně 
prozkoumali hvězdárnu a fandili české  
reprezentaci v  basketbalu na  vozíku 
v  zápase s  Rakouskem. Nečekaně se 
zapojili i  do  poselství určeného lidem 
z  oblastí postižených tornádem. Byla 
jsem ráda součástí této úžasné výpravy 
a našim mladým sportovcům ještě jed-
nou děkuji a přeji krásné prázdniny. 

 H. Wolanská

V  době kovidové se o  děti rodičů 
působících v  krizové infrastruktuře 
skvěle postarali pracovníci Základní 
školy ve  Vrchlického ulici, Mateřské 
školy Sluníčko v Evaldově ulici i peda-
gogové ze Střediska volného času Doris 
Šumperk. O seniory zase neúnavně pe-
čovali zaměstnanci společností Pontis 
a Charity Šumperk. Za to jim starosta 
města Tomáš Spurný a místostarostové 
Marta Novotná a  Jakub Jirgl minulý 
týden přišli poděkovat a  přinesli jim 
drobné dárky.

5. základní škola ve Vrchlického uli-
ci zajišťovala v průběhu sedmi měsíců, 
od října loňského roku do dubna roku 
letošního, výuku a  stravování pro de-
sítky dětí. Dětem poskytovala technic-
ké vybavení tak, aby se každý žák mohl 
on-line spojit se svojí kmenovou ško-
lou a mohl se účastnit distanční výuky. 
Žákům se věnovali nejen pracovníci 
krizové školy, ale také asistenti peda-
gogů z jiných šumperských škol, o vol-
nočasové aktivity se postaral kolektiv 
zaměstnanců ze Střediska volného času 
Doris. Mateřská škola Sluníčko v Eval-
dově ulici se starala zhruba o  osm  
desítek dětí rodičů působících v  kri-
zové infrastruktuře. „V první linii byly 
pečovatelky z  Pontisu a  Charity, které 
naše seniory v  nelehkých kovidových 
dobách nenechaly na holičkách. Všem 
patří obrovský dík,“ uvedl starosta To-
máš Spurný. -ger-

Žáci Scholy Viva bodovali na evropských hrách

Vedení města poděkovalo krizovým školám i charitě

V úvodu červnového zasedání městského zastupitelstva se starosta Tomáš Spurný 
rozloučil s  ředitelem městské policie Jaroslavem Janderkou. „Chci vám poděkovat 
za dobrou práci, kterou jste odvedl. Městská policie je dnes stabilizovaný výkonný or-
gán,“ řekl Tomáš Spurný Jaroslavu Janderkovi, jenž řídil městské strážníky dva roky. 
„Díky této funkci jsem měl možnost s většinou z vás na různých věcech spolupraco-
vat. A i když jsme se někdy úplně neshodli, tato jednání byla férová a měl jsem z nich 
dobrý pocit. Za to vám děkuji, stejně jako vedení města za podporu a radnímu Mi-
chaelu Kohajdovi, pod kterého městská policie spadá, za aktivní přístup při naší spo-
lupráci,“ zdůraznil Jaroslav Janderka, jenž považuje za podstatné, že se v uplynulém 
období podařilo stabilizovat personální stav městské policie. Dosavadní šéf strážníků 
odchází z rodinných důvodů, posílí řady České policie. Výběrové řízení na nového 
ředitele městské policie v současnosti probíhá.                                    Foto -ger-, text –zk-

Místostarostové Jakub Jirgl a Marta Novotná přivezli dárky i do školy ve Vrchlického 
ulici.  Foto: -ger-

Děkovalo se i v „mateřince Sluníčko v Evaldově ulici.  Foto: -ger-

Šumperská výprava byla na evropských hrách velmi úspěšná.  Foto: archiv

Od 23. do 26. června se v Brně uskutečnil jubilejní desátý ročník evropských 
her Emil Open. Podruhé se ho zúčastnila i minivýprava ze Scholy Viva.

  
  

  Rozhledna na Háji 
je otevřena každý den

Na  rozhlednu na  Háji, o  kterou se 
starají členové šumperského Klu-
bu českých turistů, mohou zájemci 
v červenci a v srpnu vystoupat za pří-
znivé viditelnosti každý den mezi de-
sátou dopolední a  pátou odpolední, 
v případě deštivého počasí bude za-
vřeno. Vstup je zpoplatněn, dospělí 
platí třicet korun, děti od  šesti let, 
studenti a  senioři starší 65 let pak 
dvacet korun. Bližší informace lze 
najít na www.kctsumperk.cz. -kv-

  Děti mohou 
o prázdninách 
za pohádkou do knihovny 

Na  letní měsíce chystají šumperské 
knihovnice pro děti v  doprovodu 
rodičů či prarodičů prázdninová se-
tkávání nazvaná Psina v  knihovně. 
Na děti čekají v půjčovně pro mládež 
každé úterý od 9 do 11.30 hodin hry, 
soutěže a  aktivity, inspirované dět-
skými knížkami o pejscích. V úterý 
13. července to bude Komisař Vrťap-
ka, 20. července Dášeňka čili život 
štěněte a  27. července Maxipes Fík. 
V srpnu se pak mohou těšit na Štaf-
líka a Špagetku, Povídání o pejskovi 
a kočičce a na Psí hrdiny v knížkách. 
Vstup je zdarma. -kv-
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Informace/Personální inzerce

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

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

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

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

Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722
Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444

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

referenta oddělení státní památkové péče odboru výstavby 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního zaměření, popř. 
historie, dějiny umění 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění * 
znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na  úseku 
památkové péče vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ 

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

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

Hlavní zaměření činnosti: agenda památkové péče - výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů * agenda přestupků na úseku památkové 
péče * administrativní činnosti

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. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 9. 2021, nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději  
do  13. srpna 2021. Informace k  pozici podá Monika Paulová, vedoucí oddělení státní památkové péče,  
Jesenická 31, tel. č. 583 388 204.

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

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

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

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
* znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 
Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * dobrá orientace 
v  sociální oblasti * praxe na  úseku sociálně – právní ochrany vítána * 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. 8. 2021, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do  19. července 2021. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí,  
Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.
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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

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

100 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

100 GB

CLOUD 
PROSTOR1000 Mbit/s

303 Kč

zpravodaj_072021.indd   1zpravodaj_072021.indd   1 30.06.21   22:4630.06.21   22:46

FESTIVAL MEDU
- letní gastro zážitek

areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk
Program od 9 hodin:

 Prodej a ochutnávka medů, medovin
 Medová stezka pro děti
 Medobraní
 Ukázka lidových řemesel
 Přednáška PharmDr. Margit Slimákové
 Zahrají Holátka a Helena a La Idea

Český svaz včelařů a Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3 
vás zvou na

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!
V SOBOTU 11.9.2021

www.oppapirna.cz

op papírna
 Olšany u Šumperka 

oppapirna.cz         

Pracujte pro  
světovou špičku 

v oboru!
www.oppapirna.cz

op papírna
 Olšany u Šumperka 

oppapirna.cz         

Pracujte pro  
světovou špičku 

v oboru!

Akce platí do 31. 8. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

+

Shoď 2 kila.
Internet N+ teď 
běhá se slevou.
Nordic internet N+ je stabilní,
bez závazků a bez limitů. 
A nyní za parádní cenu.

Akce
-200 Kč
na půl roku

Hrdý partner Běhej lesy
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DŮM KULTURY ŠUMPERK NABÍZÍ:

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ:
Dům kultury Šumperk - 1. patro,

tel. 583 551 603, mob. 777 652 073,
PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8.00 - 15.00 hod.

OD 6. ZÁŘÍ DO 8. ŘÍJNA 2021
STŘEDA  8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK 8.00 - 15.00 hod.
On-line rezervace na WWW.DKSUMPERK.CZ

  POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

BODYBUILDING
ÚT 18.30-19.30 / zahájení 7.9.
Cena: 600 Kč/permanentka
CORE TRENING
PO a ČT 18.30-19.30 / zahájení 13.9.
Cena: 600 Kč/permanentka
CVIČENÍ PRO SENIORKY 1, 2
ÚT 8.30-9.30 a 10.00-11.00 / zahájení 7.9.
Cena: 400 Kč/10 lekcí
KALANETIKA
ČT 16.00-17.00 / zahájení 9.9.
Cena: 600 Kč/permanentka
MMA (mix bojových sportů)
PO 17.00-18.00 / zahájení 6.9. 
Cena: 1.500 Kč /15 lekcí
PILATES A STREČINK
ČT 17.00-18.00 / zahájení 9.9.
Cena: 600 Kč/permanentka
R.B.S.D. - SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ
ÚT a NE 19.00-20.00 / zahájení 5.9.
Cena: 1.500 Kč/15 lekcí-permanentka
SPOLEČNĚ NA KOLOBĚŽCE (děti + rodiče)
ÚT 16.00-17.00 hod. / Termín od 14.9. do 19.10.
Cena: děti i dospělí 150 Kč/1 lekce
Půjčovné děti 100 Kč/hod., 
půjčovné dospělí 150 Kč/hod.
SLEVOVÉ BALÍČKY pro rodiny s dětmi.

  POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

KOLOBĚŽKOVÝ ČTVRTEK (děti 9 - 12 let)
ČT 16.00-17.00 hod. / Termín od 9.9. do 21.10.
Cena: 150 Kč/1 lekce; Půjčovné: 100 Kč/hod.
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4 - 7 let)
ST 15.30-16.30 / zahájení 15.9.
Cena: 1.250 Kč/25 lekcí
SEBEOBRANA (děti 7 - 15 let)
ST 16.30-18.00  /zahájení 15.9.
Cena: 1.750 Kč/25 lekcí

JUDO (neregistovaní, bez omezení věku)
ST 18.00-19.30 / zahájení 15.9.
Cena: 1.750 Kč/25 lekcí
JUDO PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ČT 16.30-18.00 / zahájení 16.9.
Cena: 1.750 Kč/ 25 lekcí
PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
A SEBEOBRANU R.B.S.D. (děti 7 - 14 let)
PO 15.30-16.30 / zahájení 6.9. 
Cena: 1.500 Kč/15 lekcí

  JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
ÚT 16.30-18.00 / zahájení 5.10.
Cena: 2.500 Kč/17 lekcí
ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
PO 15.30-17.00 / zahájení 4.10.
Cena: 2.500 Kč/17 lekcí

  TANEČNÍ KURZY

LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
PO 19.00-20.00 / zahájení 27.9.
Cena: 700 Kč/10 lekcí
LADIES LATINO – POKROČILÍ
ST 19.00-20.00 / zahájení 22.9.
Cena: 700 Kč/10 lekcí
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
- ZAČÁTEČNÍCI: NE 17.30-19.30 / zahájení 19.9.
- POKROČILÍ: NE 20.00-22.00 / zahájení 19.9.
Učitelé tance: Luboš Novák a Helena Pokorná
Cena: 3.200 Kč/pár/9 lekcí + 1 prodloužená

Nabízíme nadstandardní mzdové ohodnocení i pracovní podmínky.
Jsme zárukou jistoty a stability.

Zašlete svůj životopis nebo volejte:
      personalistika@dormerpramet.com,      583 381 261

Nabídky práce v naší společnosti na jednom místě:
www.pracujtepronejlepsi.cz

PRÁCE U NÁS
SE VYPLATÍ

CNC SEŘIZOVAČ
LISAŘ

ELEKTRIKÁŘ
ELEKTRONIK

www.dormerpramet.com

30.000
Kč

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK

- 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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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

Mobilní servis zahradní techniky 
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní 

traktory, pily i další techniku

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz

• 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

SÁM SE SEBOU 
V SOULADU

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 


