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V příměstském 
lese vznikají tůně 
s odpočinkovou zónou

Jeseníky přiblíží 
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encyklopedie 2 3 4

Podniky města vybraly 
firmu na vybudování 
hokejové přístavby

Starosta gratuloval 
i děkoval Přemyslu 
Michálkovi 5

Návštěvníci AQUAcentra mohou využívat nejen vnitřní prostory s velkou „pětadvacítkou“, malým dětským bazénem, vířivkou, 
ohřívárnami a tobogánem, ale také venkovní zážitkový nerezový bazén s protiproudem a vlnovou skluzavkou. Nechybějí zde ani 
lehátka pro odpočinek. Foto: P. Kvapil

Opera prošla „generálkou“, návštěvníky 
vítá nový interiér.  Strana 3

Cyklista Čížek tvoří trasy napříč re-
publikou a  pořádá charitativní výzvy 
na pomoc potřebným.  Strana 6

Koloběžkové centrum vzniklo nově 
v domě kultury, nabízí první koloběž-
kový tábor.  Strana 5

AQUAcentrum láká na celodenní vstup za „kilo“

„V  současné době lidé do  bazénu 
příliš nechodí. Hlavním důvodem 
jsou pravděpodobně obavy z minister-
ských omezení spojených se vstupem 
nebo špatná orientace v  nich. Někdy 
se stává, že někteří návštěvníci přijdou 
a u pokladny se otočí a odejdou, když 
se až na  místě seznámí s  aktuálními 
podmínkami pro vstup. Ty přitom již 
v  současnosti nejsou příliš omezující. 
Měnící se pravidla ale lidi od návštěvy 
odrazují, což potvrzují i provozovatelé 
podobných zařízení,“ říká Miroslav 
Pospíšil, ředitel Podniků města Šumper-
ka, jež plavecký areál vlastní a provozují 
ho prostřednictvím dceřiné společnosti 
Šumperské sportovní areály. Dalším 

Šumperské AQUAcentrum na Benátkách chce do areálu, který je po nákladné rekonstrukci jedním z nejmodernějších 
v  regionu, pozvat více návštěvníků. Tento týden tak láká na  akci nazvanou „na  bazén za  kilo“. Ti, kteří do  krytého 
i  venkovního bazénu zamíří do  pátku 23. července, zaplatí za  celodenní vstup pro jednu osobu pouhou stokorunu. 
Obdobná akce proběhne i poslední srpnový týden.

Číslo 14  21. července 2021  Ročník XXIX.

důvodem podle něj může být opatrnost 
lidí. „Skoro to vypadá, jakoby si lidé 
odvykli využívat tato zařízení, nebo 
plavání nahradili jinými aktivitami, 
které žádná omezení nemají,“ soudí 
Pospíšil.

Po  dlouhých měsících se šumper-
ské AQUAcentrum otevřelo 2. června, 
od  tohoto dne do  neděle 11. července 
do  něj zavítalo na  šest a  půl tisíce  
návštěvníků. Nejméně, pětapadesát, 
jich přišlo první den otevření, nejvíc 
pak v neděli 20. června, kdy se zde vy-
koupalo tři sta devět lidí. „Průměrná 
denní návštěvnost byla sto třiašedesát 
osob. To je jen o něco málo víc, než ma-
ximální kapacita areálu v  jednu chvíli, 
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Vážení a milí čtenáři,
prázdniny a léto se brzy „přehoupnou“ do 
druhé poloviny a před námi je měsíc srpen. 
Ten se sice díky koronaviru opět neponese 
ve znamení folklorního festivalu, Šumperané 
ale o lidové tance a hudbu nepřijdou. V Pav-
línině dvoře totiž proběhne folklorní slavnost, 
jejíž součástí bude i oblíbená soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše. Hudbymilovnou veřejnost 
potěší v srpnu v knihovně flétnistka Monika 
Duarte Štreitová a slovenský klavírista a var-
haník Marek Vrábel, v Pavlínině dvoře budou 
koncertovat Michal Pavlíček s jedinečným 
triem, Kapitán Demo a revivalové kapely De-
peche Mode a Kiss, letní scénu u vily Doris ob-
sadí po dva dny šumperští divadelníci, Jílkova 
galerie a muzeum zahájí nové výstavy, do 
Šumperka zavítá v rámci závodu SAZKA Tour 
cyklistická elita a kino Oko nabídne ve své 
zahradě debatu s tvůrci i novinkový seriál Vy-
šehrad. Přeji bohaté kulturní zážitky a krásný 
zbytek léta.                     Z. Kvapilová, redaktorka
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jež je sto dvaapadesát návštěvníků 
v případě, že máme otevřené i venkov-
ní koupání a  slunící louku,“ podotýká 
ředitel Podniků města. Ty se proto roz-
hodly přilákat návštěvníky nabídkou 
zvýhodněného vstupného. Tento týden 
až do pátku 23. července zaplatí všichni 
za  celodenní vstup pouze sto korun. 
Využívat mohou nejen vnitřní prostory 
s  velkou „pětadvacítkou“, malým dět-
ským bazénem, vířivkou, ohřívárnami 
a  devadesát sedm metrů dlouhým 
tobogánem se světelnými efekty, ale 
také venkovní zážitkový nerezový 
bazén s protiproudem a vlnovou sklu-
zavkou a  rovněž rozlehlou slunící 
louku  se stromy.

Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků  Pokr. na str. 2 
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Město zajímá i  spokojenost občanů s  městským 
kamerovým systémem.   Foto: -pk-

Během posledních dvou extrémních bouřek spadlo 
v  městských lesích asi patnáct set kubíků dřeva, 
stromy ležely i na lesních cestách. Foto: B. Hojgr

V příměstském lese vznikají tůně s odpočinkovou zónou

Bouře poničily městský les, vstup do porostu není bezpečný

Šumperané budou mít již zanedlouho další možnost vyžití v příměstském rekreačním lese, konkrétně v pro-
storu pod singletraily při cestě směrem na Tulinku. Do konce srpna vzniknou v současném mokřadu naproti 
„sanatorce“ tři tůně s odpočinkovou zónou. Na investici se městu podařilo získat téměř stoprocentní dotaci.

Hned několikrát se v posledních týdnech prohnaly Českou republikou extrémní bouře, nevyhnuly se ani 
Šumpersku. Dvě velmi silné noční bouřky, jež přišly jen pár dnů po sobě, poničily porosty v šumperském 
městském lese. Převážná většina padlých kmenů je již odstraněna a nyní probíhá úklid klestu. Podniky 
města Šumperka, které o les pečují, přesto lidem doporučují, aby se pohybovali pouze po značených ces-
tách a pěšinách a nevstupovali do porostu, nemusí zde být bezpečno.

„Dojde zde k  revitalizaci části koryta tamního 
drobného vodního toku a  k  vytvoření tří tůňových 
biotopů, které budou svým charakterem blízké pří-
rodě. Podpoří a  zvýší se tak především biodiverzita 
a revitalizace přispěje i k zadržování vody v krajině,“ 
říká Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategické-
ho rozvoje odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic šumperské radnice. Vzápětí pro-
zrazuje, že v  místě vznikne také odpočinková zóna 
s  informační tabulí, dřevěným molem a třemi lavič-
kami. „Uvítat by ji mohly hlavně maminky s dětmi, 

Během posledních dvou extrémně větrných bouřek 
spadlo v  městských lesích odhadem asi patnáct set 
kubíků dřeva, řada stromů byla vyvrácená, zlomená 
nebo jinak poškozená,“ říká Bořivoj Hojgr, jenž 
v  PMŠ působí jako odborný lesní hospodář. Vichr 
podle něj shodil i několik stromů na místní singletraily, 
jež se nacházejí mezi bývalým plicním sanatoriem 
a Tulinkou. „Po první bouři tu zůstalo ležet padesát 
až šedesát kubíků dřeva, které jsme během týdne 
zpracovali. Vzápětí ale ‚foukl‘ další vítr a  shodil asi 
čtyřicet kubíků většinou listnatých stromů. Šlo přede-
vším o jasany, ale i několik javorů a smrků,“ popisuje 
škody lesní hospodář a dodává, že vývraty poškodily 
i samotné přírodní traily. Šumperské sportovní areály, 
dceřiná společnost PMŠ, jež se o  sportoviště starají, 
je již upravily.

Jen o  „fous“ přestálo bez úhony řádění vichru 
nedaleké nové lesní hřiště s  lanovými překážkami, 
téměř vedle něj totiž vyvrátil vítr mohutný mod-
řín. „V  lokalitě bylo také mnoho vývratů a  polový-
vratů u  tamních chat. Minulou středu jsme museli 
k  jejich odstranění použít mimo jiné i  plošinu,“ 
podotýká Hojgr a  zdůrazňuje, že snahou Podniků 
města samozřejmě je, aby byl příměstský rekreační les 
pro návštěvníky maximálně bezpečný. 

„V  první fázi po  větrné kalamitě se zaměřujeme 
na  zpřístupnění lesních cest, i  z  toho důvodu, aby 
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V současném mokřadu naproti „sanatorce“ vzniknou do konce srpna tři tůně s odpočinkovou zónou. Foto: -zk-
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Ta vznikla v místě někdejší padesátky. Občerstvit se 
pak mohou v bufetu s výhledem na brouzdaliště. 

Akce „na  bazén za  kilo“ proběhne i  poslední 
srpnový týden, konkrétně od pondělí 23. do pátku 
27. srpna. O prázdninách je přitom krytý bazén ote-
vřený denně od deváté ranní do deváté večerní.

Kromě omezeného počtu osob platí v  bazénech 
již zmíněná ministerská preventivní opatření. Při 
vstupu je třeba předložit odborně provedený ne-
gativní PCR test, ne starší než sedm dní, nebo test 
antigenní, ne starší než tři dny. Pokud takový test 
zákazník provedený nemá, může si ten antigenní 
koupit přímo na místě a provést samotestování. Bez 
problémů si pak mohou přijít zaplavat ti, kteří mají 
certifikát o očkování nebo doklad o prodělání nemo-
ci covid-19 v posledních sto osmdesáti dnech. Děti 
do šesti let mají vstup bez omezení. „Návštěvníci by 
měli mít při vstupu, při převlékání v šatně a ve vnitř-
ních společných prostorách nasazený respirátor. 
Odložit ho mohou při vstupu do  bazénové haly 
a  samozřejmě během koupání,“ připomíná další 
pravidla Miroslav Pospíšil. Více informací je zve-
řejněno na www.sumperksportuje.cz, kde lze zjistit 
například i  teplotu vody v  jednotlivých bazénech, 
ceny za  vstupy a  také aktuální obsazenost bazénu. 
Případné dotazy zodpoví rovněž na recepci AQUA-
centra na telefonním čísle 583 550 470.

Pracovní skupina prevence kriminality města 
Šumperka letos zpracovává nový strategický plán 
prevence na léta 2022–2025. V této souvislosti pro-
bíhá do poloviny srpna na webu města dotazníko-
vé šetření zaměřené nejen na zjištění spokojenosti 
občanů s bezpečností a s městským kamerovým sys-
témem, ale také na postoje a náměty občanů v oblasti 
bezpečí a prevence kriminality ve městě. „Cílem je 
zjistit, čeho a  koho se občané nejvíc obávají, aby 
bylo možné co nejefektivněji připravovat a  reali-
zovat projekty prevence kriminality, které by měly 
následně vést jednak ke  zvýšení bezpečnosti 
ve městě, ale také k pocitu většího bezpečí občanů,“ 
vysvětlila manažerka prevence kriminality Slavě-
na Karkošková. Dodala, že elektronický dotazník 
je zveřejněn na webových stránkách města www.
sumperk.cz v sekcích Potřebuji vyřídit a Prevence 
kriminality.

 Pokr. ze str. 1 

AQUAcentrum láká 
na celodenní vstup za „kilo“

Cítíte se ve městě bezpečně? 
Vyplňte dotazník

jež tuto lokalitu hojně navštěvují,“ dodává Krobotová.
V  prostoru již v  únoru proběhlo kácení stromů, 

které zajistily Podniky města Šumperka. Šlo přede-
vším o  olše, vrby a  jasany. Na  začátku května pak 
převzal „staveniště“ vybraný dodavatel, firma Garden 
Forest Parkservice s.r.o., jenž odstranil pařezy a v nej-
bližších dnech by se měl pustit do  dalších úprav. 
Celé dílo by mělo být hotové do konce srpna. Inves-
tici za  šest set devadesát tisíc korun realizuje město 
s téměř stoprocentní evropskou dotací z Operačního 
programu Životní prostředí.

je mohli v  případě potřeby použít třeba záchranáři. 
Nyní tak už jsou všechny oficiální cesty a  pěšiny 
vedoucí například k lesnímu hřišti, na Tulinku nebo 
Čarovným lesem bezpečné,“ ujišťuje lesní hospodář. 
Lidé by ale podle něj neměli vstupovat do  porostů. 
„Na mnoho míst jsme se ještě nedostali, mohou tam 
být vyvrácené stromy, které nespadly a  zůstaly viset 
na těch okolních. Hrozit může i pád nalomených vět-
ví,“ upozorňuje na  možná nebezpečí Bořivoj Hojgr. 
Vzápětí dodává, že v současnosti probíhá v bouřemi 
poničených lokalitách především úklid klestu, který 
se musí vyvézt mimo les a zpracovat. 
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Rekonstrukce/Hokejová přístavba

Opera prošla „generálkou“, návštěvníky vítá nový interiér

Podniky města vybraly firmu na vybudování hokejové přístavby, čekají na přidělení dotace

Radikální rekonstrukcí prošla během necelých tří měsíců restaurace Opera 
v budově divadla. Jejím výsledkem je zcela nový interiér, který se návštěvní-
kům otevřel 18. června.

Nové zázemí Škoda arény, které budou moci využívat především mladí a profesionální hokejisté, ale také sportovci a sportovní kluby působící na šumperském 
Tyršově stadionu, je o další krok blíže k samotné realizaci. Podniky města Šumperka, jimž zimní stadion patří, vybraly dodavatele stavebních prací. Nyní čekají 
na rozhodnutí Národní sportovní agentury o přidělení dotace, o kterou požádaly. Na výstavbu již obdržely dotační peníze od Olomouckého kraje, a to ve výši 
čtyři sta tisíc korun.

„Restaurace byla ve  velmi neutěše-
ném stavu, koncem loňského roku tak 
padlo rozhodnutí, že je potřeba s  tím 
něco udělat. Zpočátku jsem zamýšlel 
jen menší úpravy spočívající ve výmě-
ně stolů, židlí a  koberce, ale postupně 
jsem dospěl k  přesvědčení, že nejlepší 
bude celý prostor kompletně zrekon-
struovat. Velkou roli přitom sehrálo 
naprosto nevhodné umístění baru,“ 
objasňuje pohnutky, jež vedly k „radi-
kálnímu“ kroku, ředitel divadla Matěj 
Kašík. Ten oslovil nejen šumperskou 
designérku Pavlu Andrlovou, která 
zpracovala vizuální podobu interiéru, 
ale také místní řemeslníky. „Rozhodli 
jsme se, že rekonstrukci nebudeme 
zadávat takzvaně na  klíč jedné firmě, 
protože jsme schopni si řadu prací 
zajistit sami svépomocí. Raději jsme 
využili místní řemeslníky a  sami na-
koupili i  potřebný materiál, na  nějž 
jsme si jako plátci DPH uplatnili odpo-
čet,“ zdůrazňuje Matěj Kašík.

„Na projekt přístavby šaten u zimní-
ho stadionu je vydáno stavební povole-
ní a vše je majetkoprávně vypořádáno. 
V únoru jsme vypsali veřejnou zakázku 
a do 22. března, kdy vypršela lhůta pro 
podávání nabídek, se do  ní přihlásilo 
několik účastníků. Z nich jsme v dubnu 
vybrali firmu Fortex Stavby s.r.o., která 
předložila nejvýhodnější a  nejlevnější 
nabídku,“ uvedl Miroslav Pospíšil, ředi-
tel Podniků města Šumperka, a  dodal, 
že o akci byl ze strany stavebních firem 
velký zájem. Vzápětí podotkl, že podle 
očekávání „srazila“ soutěž cenu vychá-
zející z prováděcí projektové dokumen-
tace o čtrnáct procent, což představuje 
téměř šest a půl milionu. Investice tak 
přijde na  39,74 milionu korun bez 
DPH. Kryta by měla být z  několika 
zdrojů. 

„Podali jsme žádost o dotaci z titulu 
regionální sportoviště, který vypsala 
Národní sportovní agentura, jež se za-
měřuje na  modernizace sportovišť pro 
sportovní kluby a  sportující veřejnost. 
Město se zavázalo podpořit projekt 
osmi miliony korun a z vlastních zdrojů 
máme na  tuto stavbu nachystáno pat-
náct milionů v  podobě výtěžku z  pro-
deje ubytovny Sport,“ přiblížil možnosti 
financování Miroslav Pospíšil. Dodal, 
že začátkem června obdržely Podni-
ky města krajskou dotaci z  programu 
na  podporu výstavby a  rekonstrukcí 

Do  rekonstrukce se divadlo pustilo 
v první polovině dubna, s vyklízením, 
bouráním baru a přípravou celého pro-
storu pomáhali zaměstnanci i  členové 
hereckého souboru, ruku k dílu přiložil 
rovněž ředitel divadla. „Bylo to příjem-
né zpestření mých běžných pracovních 
dní s  přidanou hodnotou, že se něco 
nového dozvím a  naučím,“ vzpomíná 
s úsměvem ředitel. 

Rekonstrukce vnitřního zázemí 
restaurace zahrnovala kromě insta-
latérských prací a  úprav elektroinsta-
lace rovněž vybudování nového baru 
v  sousedství kuchyně. Součástí úprav 
bylo i  položení podlahy z  dřevěných 
parket, instalace nového osvětlení 
a  audiosystému s  reproduktory osaze-
nými na  stropě, výmalba a  dekorace. 
Nové stoly a  židle za  téměř čtyři sta 
tisíc korun pořídilo divadlo již v  loň-
ském roce. Celkové náklady na rekon-
strukci přesáhly milion korun, čtyři sta 
čtyřicet pět tisíc pak divadlo obdrželo 

sportovních zařízení kofinancovaných 
z  Národní sportovní agentury v  letoš-
ním roce. „Žádali jsme kraj o  jeden 
milion, krajské zastupitelstvo ale roz-
hodlo o poskytnutí dotace ve výši čtyři 
sta tisíc korun. Tyto peníze lze použít 
na výdaje spojené se stavebními úprava-
mi a  přístavbou zimního stadionu, ale 
i na pořízení dlouhodobého hmotného 
movitého majetku či na dodávky vyba-
vení,“ vysvětlil ředitel PMŠ.

V současnosti probíhá jednání s do-
davatelskou firmou ohledně podepsání 
smlouvy, kterou musejí Podniky města 
ještě v srpnu odeslat Národní sportovní 
agentuře. „Naše žádost již prošla věc-
nou kontrolou, při níž nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. Do konce měsíce by 
mělo dojít k registraci, poté bude násle-
dovat rozhodnutí o  přidělení dotace,“ 
popsal postup Pospíšil. 

Vlastní realizace stavebních úprav 
a  přístavby je podle něj rozdělena 
do dvou etap. Nesmí totiž omezit prů-
běh hokejové sezony ani přípravu 
sportoviště na  sezonu, včetně ledování 
plochy. S  výrobou ledu se přitom le-
tos začalo již v červnu. „To byla velká 
změna oproti minulým rokům, kdy 
ledování probíhalo na  přelomu čer-
vence a  srpna. Letos v  červnu jsme 
už ale věděli, že budeme mít stadion 
vykrytý téměř ze sta procent. Trénují 
zde totiž nejen domácí týmy, ale také 
kluby z  okolních měst, kde led ne-
mají. I  proto si tu mohli lidé zabruslit 
o víkendech a předpokládáme, že brus-
lení pro veřejnost budeme i nadále pří-
ležitostně nabízet. Termíny zveřejníme 
dva týdny předem,“ podotkl ředitel. 

Výstavbu chtějí Podniky města zahá-
jit hned, jak to bude možné. První etapa 

Přístavba vyroste na zelené ploše a bude navazovat na stávající severní obvodovou 
stěnu Škoda arény.  Vizualizace: M. Dvořáček, B & D Project

Nový interiér Opery drtivá většina návštěvníků podle ředitele divadla s potěšením 
kvituje.  Foto: P. Kvapil

přitom zahrnuje demoliční a výkopové 
práce, podbetonování stávajícího při-
lehlého obvodového zdiva stadionu, vy-
budování základů a zděných konstrukcí 
přístavby a  také položení nezbytných 
inženýrských sítí. „Součástí přístavby je 
i zásah do severní tribuny ve stávajícím 
objektu, která bude po  zimní sezoně 
zbourána a  nahrazena montovanou 
kovovou konstrukcí. Stěnu oddělující 
zimní stadion a přístavbu musí zhotovi-
tel dokončit, včetně provizorních výplní 
otvorů, tak, aby byl zajištěn běžný pro-
voz zimního stadionu,“ ujistil Pospíšil.

Stávající šatny v objektu zimního sta-
dionu jsou ve velmi nevyhovujícím stavu. 
Potřebám hokejistů neodpovídají pro-
storově, kapacitně ani z  hygienického 
hlediska. Přístavba vyroste na  zele-
né ploše a  bude navazovat na  stávající 
severní obvodovou stěnu objektu. 
V  prostoru současné Škoda arény se 
vybuduje nová severní tribuna, pod 
kterou vzniknou skladové prostory, 
sušárny, prádelny a  chodby. Ve  dvou-
podlažním objektu se budou vedle 
šaten nacházet také posilovna, umývárny 
a  toalety, učebny, sklady, klubovny, 
technické místnosti a  regenerační 
zóna. Ta by měla sloužit nejen Mladým 
Drakům a  profesionálním hokejistům, 
ale i  všem sportovcům a  sportovním 
klubům v areálu Tyršova stadionu.

-zk-

od  města v  podobě investiční účelové 
dotace, kterou schválili na  svém červ-
novém jednání zastupitelé.

Nový interiér drtivá většina návštěv-
níků podle Matěje Kašíka s potěšením 
kvituje. Jediný problém, jenž se po re-
konstrukci objevil, je změněná akustika. 
„Původní koberec nahradily dřevěné 

parkety a  díky otevření prostoru se 
zde jinak odráží zvuk, což některým 
návštěvníkům není úplně příjemné. 
Oslovíme proto odbornou firmu, aby 
nám doporučila nejvhodnější řešení. 
Půjde zřejmě o  instalaci akustických 
panelů,“ podotýká závěrem ředitel 
divadla. Z. Kvapilová
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Jeseníky přiblíží netradiční encyklopedie
Ještě letos by měla nejvyšší moravskoslezské hory přiblížit netradiční obrazová encyklopedie pracovně 

nazvaná Čti Jeseníky. Čtenáři by v ní měli najít vedle velkoformátových koláží historických fotografií také 
kuriózní příběhy a informace o klíčových osobnostech regionu a místních zajímavostech.

Publikaci tvoří kolektiv autorů, mezi nimiž jsou 
například odborníci z muzeí, autoři knih o regionál-
ní historii či zástupci CHKO Jeseníky, do projektu je 
zapojena i řada sběratelů historických pohlednic a fo-
tografií. Část nákladů na tisk knihy by přitom autoři 
rádi pokryli z výnosu kampaně, jež „běží“ na platfor-
mě HitHit. Knihu si mohou zájemci rovněž předob-
jednat na https://cti-jeseniky.cz/.

Připravovaná kniha mapuje Jeseníky a jejich se-
verní podhůří, zahrnuje tak Hrubý a částečně i Nízký 
Jeseník, Zlatohorskou pahorkatinu a Góry Opawskie. 
„Naším cílem je vydat knihu, která čtenáře nezavalí 
množstvím dat a informací, ale pomůže mu si lépe 
představit, jak Jeseníky v minulosti vypadaly. Umož-
ní mu zahlédnout dnes již neexistující panoramata 
a nasát atmosféru zmizelých míst. Ne však v úplně 
vážném duchu, protože koláže sice dokáží vystihnout 
více souvislostí najednou, ale zároveň jsou přiroze-
ně bizarní. Naším cílem je čtenáře provést nejen po 
‚top ten must-see‘ lokalitách, ale i po méně známých 
místech, jež mají také co nabídnout,“ říká spoluautor 
publikace Lukáš Abt. Podotýká, že kniha je určena ce-
lému spektru čtenářů od dvanácti let, využívána by 
mohla být i ve vzdělávání. 

„Předpokládaný rozsah je asi padesát kapitol na sto 
třiceti stranách ve velkém formátu 35×50 cm. Pokud 
to okolnosti dovolí, rádi bychom knihu představili 
před letošními Vánocemi,“ prozrazuje Abt, známý 
také jako autor knihy Atlas jesenických pramenů. 

Cílem je podle něj vytvoření kvalitní obrazové 
a informativní encyklopedie inspirující k objevování 
našich hor. „Kniha však není jen o líbivých, většinou 
jinde nepublikovaných obrázcích a zajímavých příbě-
zích, ale má zhutnit již existující představu o horské 
krajině Jeseníků a také zazrcadlit přístup naší gene-

 

Registrace do třetího ročníku běžeckého závodu 
pro širokou veřejnost historickým centrem města 
s názvem ŠumpeRUN, jenž se uskuteční v neděli 
12.  září, stále probíhají. Ti, kteří se chtějí zúčast-
nit, by tak neměli váhat a měli by se na webových 
stránkách www.sumperun.cz zaregistrovat.
Trať dlouhou 3,33 kilometru si závodníci opět 
zaběhnou třikrát, a zdolají tak celkem deset kilo-
metrů. Součástí budou i štafetové závody tříčlen-
ných týmů a závody dětí (děti se budou registrovat 
v den závodu na místě). V době uzávěrky zpravo-
daje již startovní listina zahrnovala téměř dvě stov-
ky závodníků, a byla tak skoro z poloviny zaplněná. 
Pořadatelé rovněž zvou fanoušky a příznivce spor-
tu k podpoře závodníků a vytvoření skvělé atmo-
sféry stejně jako v minulých ročnících.
S pořádáním závodu budou opět spojená jistá do-
pravní omezení. Parkování bude omezeno zejména 
na náměstí Míru a v ulicích Kladské, 17. listopadu, 
Okružní, Terezínské a Kozinově. Pořadatelé pře-
dem všem děkují za vstřícnost a pochopení.

Horská služba Jeseníky se připravuje na svůj velký 
den. Ten se odehraje v sobotu 17. července od de-
sáté dopolední v areálu zámeckého parku v Louč-
né nad Desnou. Zváni jsou nejen současní a bývalí 
horští záchranáři, ale především široká veřejnost. 
Bohatý program Dne s  horskou službou je určen 
všem věkovým kategoriím. Děti se mohou tě-
šit na dvě lanovky, svou obratnost si budou moci 
vyzkoušet na lanovém žebříku, pohyblivé kládě či 
balančních popruzích slack – line. Příchozí si bu-
dou moci prohlédnout záchranářský vrtulník nebo 
vybavení horské služby, navštívit expozici o histo-
rii horské služby, uvidí práci kynologů, ošetřová-
ní zraněného či ukázku evakuace paraglidisty ze 
stromu a  chybět nebudou komentované ukázky 
zásahů nebo stánek se zimním a lavinovým vyba-
vením. Účast přislíbili i horští záchranáři ze zahra-
ničí. Svou kondici si budou moci zájemci otestovat 
v patnáctikilometrovém běhu horské služby na Tři 
kameny, přičemž trať svým profilem a  délkou 
odpovídá fyzickým prověrkám horských záchra-
nářů. Součástí doprovodného programu budou 
vystoupení kapel, divadelní představení, jarmark 
a  bohaté občerstvení, 
děti se pak mohou 
těšit na  kouzelníka, 
tvoření a  hry a  také 
na  hodnotné odmě-
ny za  jejich výkony. 
Organizátoři počítají 
rovněž s  odpočinko-
vou zónou pro ma-
minky s  malými 
dětmi. 

Zaregistrujte se 
do závodu ŠumpeRUN

Horská služba 
zve na svůj velký den 
v sobotu 17. července

Lidé si v červenci opět s radostí užívají živou kulturu. Šumperské divadlo uspořádalo v první polovině měsíce oblí-
bený festival Divadlo v parku. Nehrálo se však jen na letní scéně u vily Doris, ale vůbec poprvé se v jeviště i hlediště 
proměnila travnatá plocha na místním letišti. Své umění tu předvedl světoznámý Cirk La Putyka Praha, který přijel 
s novým pohybovým představením Kaleidoscope, jež vzniklo během koronavirové pandemie. Foto: P. Kvapil

race. Právě ono lepší povědomí o tom, co vše hory 
ukrývají, podle nás vede k získání hlubšího vztahu 
k nim. Lidem, kteří naslouchají, umožní publikace 
rekonstruovat to, co nám zde zanechaly předchozí 
generace. Mnohé bylo zničeno, zapomenuto, přetvo-
řeno, nově vybudováno. Je jen na nás, jak se k závaz-
ku, ale i omylům předchozích generací postavíme,“ 
přibližuje základní vizi autorského týmu Lukáš Abt.

Alespoň třetinu zisku z publikace by autoři rádi 
„vrátili“ zpět do krajiny Jeseníků. Konkrétně na opra-
vy a obnovu drobných památek, původních stezek 
a odpočívadel, ale také do výsadby alejí, či solitérních 
stromů. „Je to malý krůček, ale jsme si jisti směrem,“ 
uzavírá Abt.

Velkoformátová publikace Čti Jeseníky bude založena 
na kolážích historických fotografií. Foto: archiv L. Abta

-kv-

-red-

-red-
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Soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš 
pořádá ve  spolupráci s organizátory 
srpnové jednodenní folklorní slav-
nosti a místním tanečním souborem 
Senioři šumperská radnice. Sedmý 
ročník klání amatérských kuchař-
ských týmů se uskuteční v  sobotu 
14. srpna dopoledne v  prostorách 
Pavlínina dvora. Zájemci se mohou 
přihlásit e-mailem zaslaným na  ad-
resu kultura@sumperk.cz, v němž je 
třeba uvést název týmu a  kontaktní 
osobu. Propozice budou zveřejněny 
na  webu www.festivalsumperk.cz 
do konce července.

Letos počtvrté se sjedou farmáři 
na  Hlavní třídu do  Šumperka. Své 
produkty budou nabízet v  pátek 
6. srpna od  8 do  16 hodin ve  stán-
cích rozmístěných v  prostoru mezi 
obchodním domem a  hotelem 
Grand. V  nabídce bude nejrůznější 
zboží od zeleniny přes uzeniny, peči-
vo, sýry, koření až po bylinky a další 
domácí produkty. Farmářské trhy, jež 
připravuje místní Okresní agrární 
komora ve spolupráci s městem, pak 
ještě proběhnou dvakrát – v  pátek 
3. září a 1. října.

Navštěvujete rádi Informační cen-
trum na  Hlavní třídě v  Šumperku? 
Dozvíte se vždy, co potřebujete, do-
stali jste dobrou radu od ochotného 
personálu? Pokud jste spokojeni se 
službami infocentra, dejte mu svůj 
hlas v  celostátní anketě, kterou vy-
hlásila Asociace turistických infor-
mačních center České republiky. 
Hlasovat můžete do 31. srpna na ad-
rese https://1url.cz/@IC_Sumperk21.

-ger-

Roztančené kotlíky 
okoření folklorní slavnost

Farmáři nabídnou 
na trzích své zboží

Dejte hlas 
šumperskému infocentru

-red-
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Sedmý ročník klání amatérských 
kuchařských týmů proběhne v pro-
storách Pavlínina dvora. Foto: -pk-

Starosta gratuloval i děkoval Přemyslu Michálkovi

Koloběžkové centrum vzniklo nově v domě kultury, 
nabízí první koloběžkový tábor

Krásné pětaosmdesáté narozeniny oslavil 3. července poradce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, 
Šumperan Přemysl Michálek. K jubileu mu pogratulovali starosta Tomáš Spurný a místostarostka Marta Novotná.

V prostorách šumperského domu kultury, v nichž donedávna sídlila sázková kancelář, vzniklo nově koloběžkové 
centrum. V srpnu nabídne poprvé příměstský tábor Na koloběžce a s koloběžkou za zážitky, od září pak koloběžkové 
kurzy pro děti i dospělé. Zároveň si tu turisté i místní mohou půjčit koloběžky pro poznávání města i výlety po okolí.

Starosta připomněl zásluhy Přemysla 
Michálka při budování dopravní infra-
struktury ve městě i jeho intervence při 
získávání peněz na  obnovu vyhořelého 
divadla. „Za to, co jste udělal pro město, 
vám chci moc poděkovat,“ uvedl Tomáš 
Spurný při předávání dárku.

Přemysl Michálek se narodil 3. července 
1936 v Ostravě. Po studiích na technice 
v Brně dostal umístěnku do Šumperka, 
kde v lednu 1960 nastoupil do tehdejší-
ho státního podniku Silnice. V 90. letech 
minulého století byl poslancem Federál-
ního shromáždění (ODS), kde setrval 
do  zániku Československa v  prosinci 
1992. V  roce 1993 nastoupil na  Mini-
sterstvo dopravy ČR. V  současné době 
působí jako předseda dopravní komise 
Rady města Šumperka a  zastává také 
post poradce ředitele Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Spolu s  man-
želkou vychoval dvě dcery, má tři vnuky 
a jednu vnučku.

Napojení Šumperka na celostátní dál-
niční síť čtyřproudou komunikací se pro 

„Přemýšleli jsme, jak nejlépe využít 
volné prostory, a  když přišla nabídka 
na  spolupráci od  hanušovického vý-
robce koloběžek, dlouho jsme neváhali. 
Na  příští rok totiž připravujeme mimo 
jiné cyklus besed zaměřených na  ži-
votní styl, a pohyb nebo kultura pohy-
bu do  něj určitě patří,“ říká jednatelka 
domu kultury Hana Písková. Koloběžky 
si v  šumperském „kulturáku“ mohou 
nově půjčovat děti i  dospělí, jednotliv-

Přemysl Michálek přijímá gratulaci starosty Tomáše Spurného. Foto: -ger-

V novém koloběžkovém centru si mohou turisté i místní půjčit koloběžky pro 
poznávání města či výlety po okolí.  Foto: -hap-

něj stalo osobní, přímo srdeční záleži-
tostí. Absolvoval nebo inicioval spoustu 
jednání na  různých i  nejvyšších úrov-
ních. Říká, že náš region toto spojení 
bytostně potřebuje nejen pro zlepšení 

ci i  skupiny. Produkční domu kultury 
spolupracují s  Informačním centrem 
Šumperk a  s  městem a  připravují tipy 
na koloběžkové výlety.

„Nechceme jen nabízet půjčování 
koloběžek, hlavním smyslem je roz-
běhnout v  Šumperku koloběžkové pří-
městské tábory a nový typ pohybových 
kurzů. Spolupracujeme s  odborníky, 
kteří nám pomáhají vyškolit lektory tak, 
abychom zdravou pohybovou aktivitou 

nakazili nejen děti, ale i  dospělé nebo 
seniory,“ vysvětluje Monika Faltusová, 
koordinátorka příměstských táborů 
z domu kultury. Ten tak v prvním srp-
novém týdnu nabídne premiérově pří-
městský tábor nazvaný Na  koloběžce 
a s koloběžkou za zážitky, určen je dě-
tem od osmi do  třinácti let. V případě 
deště mají organizátoři připravenou 
i mokrou variantu s dalšími pohybový-
mi aktivitami.

„Na podnět rodičů, kteří vnímají, že 
v posledním roce neměly jejich ratolesti 
dostatek pohybu, nabízíme nově dětem 
od  osmi do  třinácti let příměstský ko-
loběžkový tábor. Zážitkovou formou 
pro ně budou připraveny krátké výlety 
v kombinaci s dalšími pohybovými ak-
tivitami i odpočinkovými bloky,“ popi-
suje Monika Faltusová.

Tábor je vhodný pro děti, jež rády 
sportují, ale i  pro ty, které třeba ještě 
na koloběžce nestály. „Spolupracujeme 
s  odborníky na  pohyb a  rekreaci, kte-
ří přesně vědí, jaká aktivita je pro děti 
různého věku a fyzické kondice vhodná. 
Mají zkušenosti rovněž s dětmi s nadvá-
hou. Cílem je vzbudit u dětí zájem o po-
hybové aktivity, jimž se pak budou rády 
věnovat i samy ve volném čase,“ podo-
týká Hana Písková. Dodává, že bližší 
informace najdou zájemci na stránkách 
www.dksumperk.cz.

životního prostředí a  bezpečnosti ob-
čanů v dotčených obcích, ale i pro svůj 
ekonomický rozvoj, pro který je tato 
nová komunikace nezastupitelná.

S. Singerová

-zk-
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Bývalý hokejový hráč šumperských Draků a  donedávna především „cyklo-
cestovatel“ Radomír Čížek se již druhým rokem snaží nastartovat novou kari-
éru dálkového cyklisty, během které se chce zaměřit na bikepackingové závody 
bez podpory v délce patnáct set kilometrů a více. Jeho největším snem je účast 
na prestižním asi čtyři tisíce kilometrů dlouhém závodě napříč Evropou Tran-
sContinental Race. Jako součást přípravy na  tento náročný nonstop závod 
založil loni projekt UltraBikers, v jehož rámci cyklističtí nadšenci sbírají body 
za  účast v  závodech, individuální projíždění pevně daných tras a  plnění tzv. 
charitativních výzev.

V neděli 7. března v rámci charitativní 
výzvy, vrchařského Gerlachingu, vyjel 
Radomír na  šumperskou Vyhlídku 
(asi 550 m s  převýšením 66 m) čtyři-
cetkrát. 

Během letošního lockdownu a zákazu opustit katastr obce projel Radomír v rámci 
výzvy Stovka na doraz osmadvacetkrát tam a zpět Vikýřovice. 

Minulý týden se Radomír vydal na-
příč Českou republikou, celkem asi 
990 km za 63 hodin, 7 hodin spánku, 
foto z Trojmezí na Hrčavě. 

Po  narození syna v  roce 2018 bylo 
Radomíru Čížkovi jasné, že si od  dob-
rodružného cestování bude muset dát 
na pár let pauzu. Jízda na kole se ale pro 
něj stala drogou, a tak přemýšlel o nové 
motivaci. „Vedlejším efektem dlouhých 
výprav byla nejen neustále se zlepšující 
vytrvalost, ale především schopnost po-
prat se s náročnými podmínkami a také 
záliba v  posouvání mých hranic. Pořád 
jsem chtěl ujet víc a víc, jet rychleji než 
minule, dostat se co nejvýš a  poznat 
za  den co nejvíc zajímavých míst,“ říká 
Radomír Čížek, jenž v  létě před třemi 
lety poprvé ujel nonstop čtyři sta kilome-
trů. „Objevil jsem v sobě určitý potenciál 
a  říkal si, že by bylo škoda jej nevyužít, 
dokud jsem relativně mladý. K  dobro-
družnému cestování se pak chci vrátit, až 
bude syn dospělý. Kdo ví, třeba se nám 
podaří i nějaká společná výprava,“ usmí-
vá se „zapálený“ cyklista. 

Od  léta 2018 tak Radomír tráví pře-
vážnou část svého volného času na kole 
a ročně ujede více než patnáct tisíc kilo-
metrů. Jeho zatím největším úspěchem 
je osmé místo v tisíc kilometrů dlouhém 
závodě NAVAD napříč Švýcarskem. 
Atmosféra ho tak nadchla, že začal po-
mýšlet na  uspořádání vlastního závodu. 
Velkým impulzem do budoucna pak byla 
první koronavirová vlna loni na jaře, kte-
rá „zrušila“ řadu sportovních akcí a cyk-
listé byli nuceni závodit pouze virtuálně. 

„Tehdy mě napadlo, že by mohlo být za-
jímavé vytvořit celoroční soutěž, během 
níž cyklisté závodí nejen na organizova-

Cyklista Čížek tvoří trasy napříč republikou a pořádá charitativní výzvy na pomoc potřebným

ných akcích, ale mohou si v libovolném 
termínu projíždět trasy různé délky a ná-
ročnosti napříč republikou, poměřit při 
tom svůj čas s  ostatními a  zároveň po-
znat to nejlepší z naší země. Chtěl jsem 
rovněž zvýšit svoji motivaci a  potěšení 
z  tréninku, takže místo monotónního 
polykání kilometrů na  stále stejných 
cestách okolo baráku se snažím popojet 
někam autem, trénovat v oblastech, kde 
to příliš neznám, nacházet nejlepší cesty 
a  spojit je do  pevně dané trasy, na  kte-
ré bude možné si na  dálku zazávodit,“ 
vysvětluje Radomír. Trasy UltraBikers 
podle něj nemají sloužit pouze závodní-
kům, ale měly by být jakousi bankou cyk- 
lotras, v níž si na své přijdou i výletníci, 
kteří se chtějí projet po pěkných cestách, 
navštívit nejzajímavější místa naší země 
a navíc ušetřit čas s přípravou a plánová-
ním trasy. 

Během roku šumperský ultracyklista 
pořádá na  jím vytvořených trasách ně-
kolik závodů, v nichž se mohou cyklisté 
utkat „tělo na  tělo“. Hlavními pilíři ce-
loroční soutěže přitom jsou MTB závod 
napříč Moravou „Moravia Divide“ (asi 
700 km) a silniční závod „Napříč ČR“ (asi 
1000 km). Jako velký jesenický patriot se 
pak chystá v  polovině srpna uspořádat 
„JES300 festival“, na  kterém si mohou 
cyklisté v Jeseníkách zazávodit na trasách 
od osmdesáti do tří set kilometrů. 

Projekt UltraBikers má ale také chari-
tativní program, jehož prostřednictvím 
může kdokoliv přispět svým cyklistic-
kým výkonem na  dobročinné účely. 
„Vytrvalostní cyklistika přímo vybízí 
k  vymýšlení různých výzev, které vám 
zároveň pomáhají se zlepšovat. Chtěl 
jsem je zařadit do svého seriálu a přišlo 
mi jako skvělý nápad věnovat za  jejich 
absolvování peníze na  charitu. Jednak 
se díky tomu vyberou peníze, jež mohou 
někomu pomoci, a navíc, vědomí, že ně-
kterou výzvu plníte pro lidi, s  nimiž se 
osud nemazlil, vás neskutečně morálně 
posiluje a pomáhá vám podat co nejlepší 
výkon,“ soudí Radomír. Do  programu 
UltraBikers proto zařadil pestrou paletu 
výzev, které si může každý splnit v libo-
volném termínu a zpravidla i v okolí své-
ho bydliště, přičemž si často může zvolit 
vlastní trasu. 

Loni tak Radomír Čížek pomohl touto 
formou vybrat peníze na pořízení tříkol-
ky handicapovanému chlapci, letos chtěl 
pomoci bývalému hokejovému spolu-
hráči Martinovi Přecechtělovi a  jeho 
rodině v boji s nemocí ALS. „Přecův tra-
gický příběh mě silně zasáhl. Hráli jsme 

spolu několik let, poté jsem sledoval jeho 
úspěchy v běžeckých závodech a  jedno-
ho dne se z internetu dozvím, že mu byla 
diagnostikována nevyléčitelná nemoc. 
Když jsem se dočetl, co obnáší zajištění 
péče, chtěl jsem aspoň trochu přispět 
a možná ještě víc ho podpořit morálně. 
Věřil jsem, že Martina aspoň trochu po-
vzbudí, že úplně cizí lidé sedají na kolo, 
aby pro něj absolvovali nějakou šíle-
nost,“ říká Radomír a dodává, že Martin 
bohužel na konci června boj se zákeřnou 
nemocí dobrovolně vzdal. 

Do charitativního programu se už za-
pojilo na  pětatřicet cyklistů, kteří stihli 
do  konce června společně vybrat více 
než třicet tisíc korun. Sám Čížek se snaží 
jít příkladem a přehlídka jeho letošních 
výzev zaslouží uznání. Zřejmě nejná-
ročnějším podnikem byla čtyřiadvaceti-
hodinovka na trase z Prahy do Drážďan 
a  domů do  Šumperka, během níž ujel 
za den 558 kilometrů. V polovině červ-
na se mu podařilo přejet celou Moravu 
od  nejsevernějšího bodu u  Bílé Vody 

k  nejjižnějšímu bodu u  soutoku Mora-
vy a Dyje (265 km) za osm hodin dvacet 
minut. Úspěšně rovněž absolvoval výzvu 
Everesting, jejímž cílem je co nejrychleji 
nastoupat 8848 metrů na  stále stejném 
kopci. Výšku Everestu zvládl za 12 hodin 
a 50 minut díky jedenadevadesáti výšla-
pům 890 metrů strmého úseku se sklo-
nem 11 %, a to na kopci k Cukrové boudě 
u Tatenic. 

Program charitativních výzev Ultra-
Bikers však není určený pouze elitním 
cyklistům a  pokročilým vytrvalcům, je 
nastaven tak, aby si každý zvolil úroveň 
své výzvy. Výzvy se dělí na  distanční 
(cílem je ujet co nejvíce kilometrů za ur-
čitý čas nebo co nejrychleji ujet určitou 
vzdálenost či projet konkrétní trasu) 
a  vrchařské (cílem je co nejrychleji na-
stoupat co největší převýšení, vyšlápnout 
konkrétní kopce apod.). Distanční vý-
zvy zahrnují například šestihodinovku, 
sto kilometrů na  doraz nebo časovku 
na  padesát kilometrů, vrchařské výzvy 
pak třeba sprinty do  vybraných kopců. 
„Pro vyzkoušení Everestingu se může-
te pokusit nastoupat aspoň 2655 metrů 
a  absolvovat tzv. Gerlaching, což není 
úplná hračka, ale měl by to zvládnout ka-
ždý, kdo někdy ujel aspoň sto kilometrů 
v  kopcích. Plnění výzev je nejen skvělý 
trénink, ale zároveň jiný druh zážitku. 
A hlavně, jede se pro dobrou věc,“ zdů-
razňuje Čížek.

Kromě individuálního absolvová-
ní výzev pořádá Radomír několikrát 
do  roka akce, během nichž si výzvy 
mohou zájemci splnit společně. Jedna ta-
ková proběhne v polovině srpna v Jese-
níkách, závodit se bude na kopci k horní 
nádrži Dlouhé stráně. Více informací 
o  akci a  celém projektu je zveřejněno 
na  www.ultrabikers.eu/jes300-festival. 
Cyklistické výkony R. Čížka pak lze 
sledovat na  Facebooku Radomír Čížek: 
UltraBiker. Z. Kvapilová,

foto: archiv R. Čížka
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Burzu dětských knih pořádá ve  čtvrtek 5. srpna 
Knihovna T. G. Masaryka. Vyřazené dětské knížky 
se budou na dvorku knihovny prodávat za symbo-
lické ceny. Akce, určená pro celé rodiny, proběhne 
od 10 do 15 hodin. Pro děti nachystají knihovnice 
na  dvorku soutěže a  trampolínu. Otevřená bude 
samozřejmě Literární kavárna.

Letní Bratrušovského koupaliště při Tylově uli-
ci je do konce července otevřeno každý den od 9 
do  20  hodin. Od  neděle 1. srpna pak bude kaž-
dodenní provoz od  10 do  20 hodin. V  jeho areá-
lu se nacházejí také hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště s  herními prvky, lanová pyramida, skákací 
hrad, koše na discgolf a tobogán. Bližší informace  
k  provozu a  cenám vstupného lze najít na  www.
sumperksportuje.cz.

Lukáš Hejlík poprvé v rámci celorepublikově ob-
líbeného cyklu scénických čtení LiStOVáNí zavítá 
do  šumperského domu kultury. Přímo na  jevišti 
velkého sálu se ve  čtvrtek 29. července od  osmé 
večerní společně s posluchači začte do knížky Bi-
tevní Pole, jejímž autorem je Jérôme Colin. Spolu 
s ním se na bitevním poli objeví Pavla Dostálová. 

-red-

V červenci a v srpnu pořádají šumperské knihov-
nice pro děti v  doprovodu rodičů či prarodičů 
prázdninová setkávání nazvaná Psina v knihovně. 
Na děti čekají v půjčovně pro mládež každé úterý 
od  9 do  11.30 hodin hry, soutěže a  aktivity, 
inspirované dětskými knížkami o pejscích. V úte-
rý 27.  července to bude Maxipes Fík, o  týden 
později Štaflík a Špagetka, 10. srpna pak Povídání 
o pejskovi a kočičce a 17. srpna se děti mohou těšit 
na Psí hrdiny v knížkách. Vstup je zdarma.

Knihovna nabídne „za hubičku“ 
vyřazené dětské knihy

„Bratrušák“ láká na koupání 
a tobogán

Projekt LiStOVáNí nově zavítá 
do domu kultury

Děti mohou o prázdninách 
za pohádkou do knihovny

Tobogán na Bratrušovském koupališti je letos pří-
stupný poslední sezonu. Foto: -pk-

Vysloužilé žárovky nepatří do směsného odpadu

Kraj ocenil tři šumperské pedagožky

Kam s  nefunkční žárovkou? Vysloužilé žárovky, zářivky a  výbojky rozhodně nepatří do  popelnice 
na  směsný odpad. Mohou z  nich totiž při rozbití unikat nebezpečné látky. Jde o  nebezpečný odpad, 
který je třeba odborně zpracovat.

Dva tituly Pedagog roku 2021, které již několik let uděluje Olomoucký kraj, putovaly letos do Šumperka. 
Lenka Petříková z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy a Miroslava Šopíková ze Střední zdra-
votnické školy převzaly ocenění během slavnostního podvečera ve středu 23. června. O pět dnů později 
pak byly vyhlášeny výsledky ankety Nejlepší učitel výuky na  dálku v  Olomouckém kraji. V  kategorii 
střední odborné školy byla oceněna Jana Šimová ze Střední odborné školy Šumperk v Zemědělské ulici.

V  průměrné domácnosti se nachází přibližně 
čtrnáct světelných zdrojů. V posledních letech se po-
stupně přechází na ekonomicky a ekologicky šetrnější 
druhy. Má to ale jeden háček, pokud žárovka dosvítí, 
nesmí skončit v běžném koši. „Důvodem jsou druhot-
né suroviny, jež lze díky recyklaci znovu využít. Navíc 
zářivky, trubicové i kompaktní, obsahují malé množ-
ství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně zpracovat,“ 
připomněl místostarosta Jakub Jirgl, v  jehož gesci je 
životní prostředí a odpadové hospodářství. Vysvětlil, 

Titulem Pedagog roku 2021 se může pyšnit celkem 
patnáct pedagogických pracovníků, tři středoškolští 
učitelé pak obdrželi cenu radního pro oblast školství. 
„Rád bych pedagogům za jejich obětavou práci ze srdce 
poděkoval, a  to nejen těm, jež dnes oceníme, ale 
i  všem ostatním, kteří v  rámci své profese odvádějí 
kus poctivé práce,“ řekl při předávání ocenění Josef 
Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Smyslem akce je poděkovat pedagogům za  jejich 
práci a  připomenout úlohu této profese ve  společ-
nosti. Ocenění se předává pracovníkům středních 
škol, základních uměleckých škol, dětských domo-
vů, pedagogicko-psychologických poraden a  domů 
dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji. V mi-
nulosti se tak dělo na  Den pedagogů, který připadá 
na 28. března. Kvůli koronaviru se ale letos slavnostní 
akce přesunula na  červen. „Epidemie covidu-19 
dopadla na školy extrémně tvrdě. Těší mě, že naprostá 
většina pedagogů si se situací poradila a výuka, i když 
v omezené formě, mohla probíhat dál,“ zdůraznil Aleš 
Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

V  dubnu Olomoucký kraj vyhlásil anketu 
Nejlepší učitel výuky na dálku v Olomouckém kraji. 
Výuka většiny žáků distančním způsobem probíha-
la více než rok. Uzavření škol loni na jaře a následný 
okamžitý přechod k  výuce na  dálku postavil učitele 
do  zcela nové situace, spustil vlnu improvizace, vy-
nalézavosti a  mimořádného nasazení. Učitele, kteří 
tuto situaci zvládali nejlépe, navrhovali na  ocenění 
jejich ředitelé, kolegové i žáci, a to ve dvou kategoriích 
- gymnázia, lycea a  obchodní akademie a  střední 

Vysloužilé žárovky rozhodně nepatří do popelnice na 
směsný odpad.  Foto: EKOLAMP

Titul Pedagog roku 2021 obdržela letos i Lenka 
Petříková z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové 
školy Šumperk.  Foto: Olomoucký kraj

že při špatném či neodborném zacházení a  ve  vyš-
ších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví 
a životní prostředí. Nejjednodušší je tedy vzít jakou-
koliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu nové. 

Další možností, jak správně naložit s nefunkčním 
světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrných dvo-
rech v ulicích Příčné nebo Anglické. Obsluha dvora 
svítidla zdarma převezme a  uloží do  speciální sběr-
né nádoby, aby nedošlo k jejich rozbití. Zpětný odběr 
veškerých světelných zdrojů i  dalších elektrozaříze-
ní zajišťuje pro město Šumperk kolektivní systém 
EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a  plně 
hradí také veškeré náklady na  přepravu a  recyklaci 
odevzdaného elektroodpadu. 

„Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu 
část prostředků, které bychom jinak museli po- 
užít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací 
žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám 
vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně 
životního prostředí okolo nás,“ zdůraznil místosta-
rosta. 

Více o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními 
a  dalších aktivitách společnosti EKOLAMP lze najít 
na www.ekolamp.cz.

odborné školy. Návrhy nominací a  doložené ukázky 
z  on-line výuky posuzovala odborná porota složená 
ze zástupce kraje, odboru školství a  mládeže, Peda-
gogické fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci 
a krajského metodického kabinetu. Vyhlášení výsled-
ků a  předání ocenění proběhlo 28. června na  work- 
shopu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Olomouckého kraje. „Velké poděkování patří všem 
učitelům, kteří museli prakticky ze dne na den zcela 
změnit způsob výuky. Díky jejich úsilí a nápaditosti se 
podařilo krajskému školskému systému složité období 
výuky na dálku zvládnout se ctí. Jsem přesvědčen, že 
učitelé nově nabyté zkušenosti a kompetence využijí 
nadále i v běžné výuce,“ uvedl Aleš Jakubec, který nad 
anketou převzal záštitu. -kv-

-ger-
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Informace/Personální inzerce

Fenomenální klavírista Lukáš Vondráček, který jako první Čech v roce 2016 
vyhrál prestižní klavírní soutěž královny Alžběty v Bruselu, vystoupí ve čtvr-
tek 2. září v  klášterním kostele v  Šumperku. Klavírní recitál, který začíná 
v 17 hodin a na němž zazní skladby světových mistrů, proběhne v rámci cyklu 
setkávání Via Lucis, který pořádá místní „Doriska“. Zájemci si již nyní mohou 
rezervovat vstupenky.

O víkendu od 13. do 15. srpna proběhne první ročník akce s názvem JES300 
festival. Cyklisté si budou moci v Jeseníkách zazávodit na trasách od osmdesáti 
do tří set kilometrů, jež jsou zařazeny do projektu UltraBikers Challenge Cup. 

Lukáš Vondráček se narodil v  roce 
1986 v  Opavě a  je považován za  zcela 
mimořádný talent. Na  klavír začal hrát 
ve  dvou letech, první deska mu vyšla 
v jedenácti, již rok před tím ale absolvo-
val turné po USA. Ve třinácti letech díky 
rektorské výjimce začal studovat hudební 
obor na  pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity. O dva roky později debutoval 

Organizátorem akce i celého projektu 
je šumperský dálkový cyklista Radomír 
Čížek, který v  rámci svého tréninku 
vytváří trasy po celé republice k indivi-
duálnímu projetí na čas a jenž od letoš-
ního roku chce tradičně zvát účastníky 
seriálu na sérii ultramaratonů na jím vy-
tvořených trasách na Jesenicku. Připra-
veny jsou trasy různé délky a pro různé 
typy kol, a  to jak pro horská, silniční 
i gravelová kola. 

JES300 festival začíná v pátek 13. srpna 
odpoledne u  rybníku Kocián v  Loučné 
nad Desnou, odkud se pojedou v  15 
a v 17 hodin závody na tzv. charitativních 
výzvách, jejichž výtěžek půjde na dobro-
činné účely. Na  programu jsou 53 km 
časovka na  Praděd, 17 km MTB sprint 
na  Vřesovou studánku a  13 km silniční 
sprint k horní nádrži Dlouhé stráně.

V  sobotu 14. srpna startují v  osm 
ráno od autokempu Na Krásném závody 
na dlouhých trasách. Hlavním závodem 
akce je 306 km dlouhá trasa pro hor-
ská kola, která účastníky zavede až do 
Rychlebských hor, milovníci gravelů se 

Vstupenky na zářijový klavírní recitál Lukáše Vondráčka 
si lze již nyní rezervovat

Cyklističtí vytrvalci změří síly na jesenických 
trasách UltraBikers

s  Českou filharmonií na  koncertě v  Ru-
dolfinu pod vedením ruského dirigenta 
a  klavírního virtuosa Vladimira Ashke-
nazyho. Studoval také na  vídeňské kon-
zervatoři a na akademii v Katovicích.

Jeho vítězství v  soutěži královny Alž-
běty odborníci srovnávali se ziskem zlaté 
olympijské medaile. Vondráček se zařadil 
po bok slavným vítězům, jako byli Emil 
Gilels, Leon Fleischer, Vladimír Ashke-
nazy, Malcom Frager, Denis Kožuchin 
nebo Boris Giltburg. V  současnosti žije 
v americkém Bostonu.

Hostem cyklu Via Lucis je Lukáš Von-
dráček již řadu let, letos se může šumper-
ská hudbymilovná veřejnost těšit na jeho 
vystoupení začátkem září. Vstupenky 
za  sto dvacet korun (mládež a  senio-
ři 80  Kč) si lze rezervovat u  J. Švecové, 
e-mail: svecova.jarmila@email.cz, tel. 
č.: 774 951 810.

vydají na  trasu 308 km do  oblasti Krá-
lického Sněžníku a „silničáři“ na 305 km 
do  okolí Zlatých hor. Účastníci si sami 
zvolí, zda trasu pojedou nonstop jako 
závod, nebo ji pojmou spíše jako výlet 
s přespáním. Pro ty, kteří si netroufnou 
na  tak dlouhé trasy, jsou připraveny 
kratší v  délce 80 km, 120 km a  160 km, 
přičemž terénní i silniční trasy mají vždy 
společný první úsek. Všechny trasy za-
hrnují výšlap na Dlouhé stráně. V neděli 
pak program pokračuje dvěma závody 
na  MTB (120 km) a  silniční (180 km) 
trasách vedoucích okolím Šumperka 
a po Hanušovicku, start je v osm hodin. 

Startovné za účast na závodech je dob-
rovolné. Trasy UltraBikers je možné si 
projet i  individuálně v  libovolném termí-
nu. Více informací a  registrace na  webu 
https://ultrabikers.eu/jes300-festival. Kon-
takt na pořadatele je 605 556 524.

Fenomenální klavírista Lukáš Vondráček 
přijede do Šumperka. Foto: -ah-

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.

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

-kv-
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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

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

1000 Mbit/s

303 Kč
JIŽ ZA

SURFUJTE

ZA MÉNĚ JAK

10 KČ
DENNĚ

ŠÁLEK KÁVY

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

zpravodaj_072021_2.indd   1zpravodaj_072021_2.indd   1 14.07.21   21:4914.07.21   21:49
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TAKHLE MŮŽe VYPADAT PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI
DÁVÁME NAŠIM KLIENTŮM MAXIMUM

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

prodáváte dům nebo byt?

+ 420 777 162 300

TAKHLE MŮŽe VYPADAT PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI
DÁVÁME NAŠIM KLIENTŮM MAXIMUM

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

prodáváte dům nebo byt?

+ 420 777 162 300

TAKHLE MŮŽe VYPADAT PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI
DÁVÁME NAŠIM KLIENTŮM MAXIMUM

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

prodáváte dům nebo byt?

+ 420 777 162 300

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

ELEKTROMONTÉR
INSTALATÉR
AUTOLAKÝRNÍK
AUTOJEŘÁBNÍK
AUTOMECHANIK
AUTOKLEMPÍŘ

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

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

Nabízíme: Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

HLEDÁME PROFESE: 4.900.000 Kč

NESTAČÍ   VÁM?

MÁME PRO VÁS VĚTŠÍ BYDLENÍ

Celou nabídku
nemovitostí 
naleznete na

FORTEXREALITY.CZ  

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

FORTEXREALITY.CZ

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

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

YAMAHA
hudební škola Šumperk, Hlavní 19 a

zájemců o výuku hry na 
KEYBOARD, AK. i EL. KYTARU a ZOBCOVOU FLÉTNU

proběhne ve dnech 13. – 16. 9. 2021
 vždy v 15 – 18 hod.

Najdete nás v prostorách nejvyššího 3. patra Obchodního domu COOP Jednota 
na pěší zóně v centru města – vstup ze zadní strany 

z parkoviště přes vrátnici naproti pivnici Maják.

www.yamahaskola.cz  •  t.ospalek@seznam.cz

ZÁPIS DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
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Pane primáři, co je u vás na oddělení nového? 
Pravdou je, že v poslední době máme pár novinek. 

Protože nejdůležitější je personální zajištění oddělení, 
jsme moc rádi, že naše řady posílil erudovaný gastro-
enterolog MUDr. Miloš Caha. Vděční jsme tedy pře-
devším jeho novomanželce, jež ho zlákala do našeho 
regionu naplněným příslibem manželství až z Tábora. 
Zároveň se po mateřské dovolené vrátila do pracovní-
ho procesu kolegyně MUDr. Šárka Svobodová. Takže 
náš lékařský tým je teď saturovaný. Moc si vážíme spo-
lupráce s našimi sestřičkami, odvádějí skvělou práci 
a za to jim patří velké uznání. Vedoucí sestra Marcela 
Kramárová je velmi obětavá a má všechno pěkně „pod 
palcem“, což do značné míry usnadňuje i naši práci. 

Novinkou, již právě finalizujeme, je monitoro-
vací pokoj přímo na  našem oddělení. K dispozici 
budeme mít dvě monitorovaná lůžka a  jedno 
polohovatelné křeslo. Odpadne tím potřeba převážet 
pacienty po výkonech s hlubším uspáním ke sledování 
na jiné oddělení. Pokoj zároveň chceme využít pro další 
skupinu našich pacientů. Pro ty, kterým podáváme 
biologickou léčbu. 

Téma biologické léčby je pro nás stále nové. Stali 
jsme se Centrem pro biologickou léčbu nespecifických 
střevních zánětů. Našim pacientům s Crohnovou ne-
mocí nebo ulcerózní kolitidou můžeme nabídnout 
farmakoterapii v celé šíři současného vědění, což není 
v Česku u  nemocnic okresního typu úplně obvyklé. 
Je potřeba také ocenit iniciativu a podporu ze strany 
vedení nemocnice, jíž se nám v této oblasti dostává. 

Další novinkou, kterou jsme zavedli do  naší pra-
xe, je zajímavě znějící léčebný postup transplantace 
stolice. Ten se využívá v případě, že selže veškerá 
medikamentózní terapie. Výkon je určený pro pacienty, 
u  nichž se ve  střevě rozmnoží nežádoucí bakterie 
Clostridium difficile. Tato bakterie způsobuje těžké 
střevní záněty. Právě pro nárůst těchto infekcí jsme se 
rozhodli provádět tuto léčbu v naší nemocnici a  ne-
jít cestou spolupracujících infekčních oddělení, jako 
tomu bylo dříve. Léčba je to jednoduchá, levná a má 
výborné výsledky. Příprava extraktu dárcovské stolice, 
kterou potom endoskopicky aplikujeme do  zažívací-
ho traktu, je v rukou paní primářky mikrobiologické 
laboratoře, MUDr. Eriky Czyžové, díky jejímuž entu-
ziasmu jsme si metodu rychle osvojili.

Máte ještě nějaké další zajímavé novinky v mezi-
oborové spolupráci? 

Ještě zůstanu u  spolupráce s mikrobiologickou la-
boratoří a  MUDr.  Erikou Czyžovou. Rozvíjíme pro-
jekt paušálního testování citlivosti žaludeční bakterie 
Helicobacter pylori na antibiotika u našich pacientů. 
Tento mikrob je jedním z velkých témat našeho obo-
ru. Spolupodílí se zejména na vředové nemoci žaludku 
a dvanácterníku, má možný přesah i do jiných oborů. 
Doposud léčíme v indikovaných případech zjištěnou 
infekci paušálně fixní kombinací antibiotik, ale mož-
nost cílené léčby je jistě efektivnější. Navíc získáme 
zajímavá data o situaci v populaci našeho regionu. 

Ještě jednou novinkou z poslední doby, díky 
spolupráci s primářem MUDr.  Josefem Čiklem, je 
v rámci jeho nutriční specializace možnost podávat 
dlouhodobou enterální výživu v domácích podmínkách. 
Indikovanému pacientovi je zavedena sonda do  ten-
kého střeva. Její konec se vyvede nosním otvorem, 
a  my tak můžeme pomocí speciální pumpy živit 

Ke screeningu by se měli objednávat pacienti i bez příznaků 
nemoci, říká primář šumperského „gastra“ Roman Staněk

Na gastroenterologické oddělení chodí od pacientů jedna pochvala za druhou. Důvodem je jeho šikovný 
tým, který od roku 2016 vede primář Roman Staněk. O novinkách v léčbě na svém pracovišti, o prevenci 
i o nových posilách se rozpovídal v následujícím rozhovoru. 

pacienta v domácím prostředí dva až tři měsíce teku-
tou výživou aplikovanou přímo do střeva.

 
Slovo prevence je skloňováno snad v každém 

oboru, jak je to u vás? 
I  v této oblasti má gastroenterologie své základní, 

nosné téma, a  tím je screening kolorektálního karci-
nomu. Na přelomu tisíciletí Česká republika zaujímala 
dlouhodobě první místo v  celosvětových epidemio-
logických statistikách sledujících výskyt a  mortalitu 
kolorektálního karcinomu. V roce 2000 jsme se tak stali 

Proč zrovna medicína a gastroenterologie? 
Tady trochu závidím těm, kteří mají k odpovědi 

na  takovou otázku silný příběh, jasně předurčenou 
cestu nebo hlubokou motivaci. Já jsem to tak úpl-
ně neměl. Je pravda, že maminka byla magistrou 
v lékárně, takže určitou vazbu ke  zdravotnictví jsem 
měl. Ve  škole mě asi nejvíc bavily přírodní vědy. 
Chtěl jsem dělat, z  perspektivy svých sedmnácti let, 
něco smysluplného. Myslím, že jsem to docela trefil. 
Během studia medicíny jsem dospěl k tomu, že se budu 
chtít věnovat oboru se širším záběrem a interna byla 
celkem jasná volba. Nasměrování ke gastroenterologii 
pak vyplynulo z okolností. Je to jeden z oborů, kde je 
potřeba skloubit teoretické a  manuální dovednosti, 
navíc s přesahem do jiných odborností, což mě baví.

Primář Roman Staněk (stojící uprostřed) se svým týmem.  Foto: Nemocnice Šumperk

druhou zemí světa, která zahájila program screeningu 
kolorektálního karcinomu na  celostátní úrovni. 
Screening se provádí vyšetřováním stolice na  skryté 
krvácení a  navazující koloskopií nebo primárně 
koloskopií. Testování stolice je prováděno praktickými 
lékaři. Ke  screeningu by se měli objednávat pacienti 
bez příznaků starší padesáti let. Cílem screeningu 
je jednak odhalení nádoru v časném stadiu jeho vývoje 
nebo ještě lépe odhalení přednádorového stavu a jeho 
odstranění. Tady se většinou jedná o  adenomové 
polypy (nezhoubné výrůstky), jež je možné endosko-
picky odstranit a zabránit jejich potenciálnímu vývoji 
v nádor.

Tento program je velmi úspěšný. Za  dvacet let 
jeho trvání jsme si v epidemiologických statistikách 
výrazně polepšili a  v uvedených ukazatelích jsme 
se posunuli z prvního místa někam ke  dvacátému 
v Evropě. Je za  tím množství zachráněných životů. 
Nesmím zapomenout zmínit, že okres Šumperk je 
v počtu provedených testů vyšetření stolice na okultní 
krvácení dlouhodobě na předních místech celorepub-
likových statistik. Naše pracoviště se pravidelně řadí 
mezi šest pracovišť s nejvyšším počtem koloskopií 
ve screeningu. V roce 2020 jsme byli z nemocničních 
pracovišť dokonce na  prvním místě. Ocenění patří 
zejména našim praktickým lékařům, kteří se k tomuto 
programu staví velmi odpovědně.

 Co volný čas? Máte vůbec nějaký? 
Nebudu si stěžovat na nedostatek volného času, to 

je v naší profesi klišé. Jinak zase nebudu moc origi-
nální, ale rádi s rodinou cestujeme. Poznáváme nová 
místa a  vracíme se tam, kde se nám líbí. Před lety 
jsme takhle byli v chorvatském Gradacu. U  našeho 
apartmánu byla velká zahrada s citrusy, některé kvetly, 
což omamně vonělo, na jiných byly zralé plody. Domů 
jsme si přivezli nějaké větvičky, něco si nastudovali 
a dnes máme takovou malou oranžérii. Takže tím se 
taky občas bavím.

Kam směřuje vaše oddělení? 
Věřím, že se nám i  do  budoucna podaří oddělení 

personálně stabilizovat. Protože od  toho se všechno 
odvíjí. Potom má pro nás zásadní význam dostatečné 
přístrojové vybavení. V nejbližší době bychom měli 
dostat nový přístroj pro břišní sonografii i s možností 
bližšího vyšetřování stavu jaterní tkáně. Budeme tak 
v rámci našeho oddělení kompletizovat vyšetření břišní 
dutiny, navíc se zaměřením ke  specifickým oblastem 
našeho zájmu. Na tuto získanou erudici bychom v bu-
doucnu mohli navázat endoskopickou sonografií. Ta má 
jako málo invazivní, diagnosticky výtěžná metoda, 
přední místo v bližším vyšetření podjaterní krajiny. 

Děkujeme za rozhovor.
 Tým Magazínu Nemocnice Šumperk

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

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

Ozvěte se nám – budeme Vás kontaktovat:
      personalistika@dormerpramet.com,      583 381 261

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

PRÁCE U NÁS
SE VYPLATÍ

SEŘIZOVAČ 
CNC STROJŮ
ELEKTRIKÁŘ
ELEKTRONIK

www.dormerpramet.com

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK

30.000
Kč

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA

Volejte

(smrk, borovice)
v délkách 1 m, 2 m nebo 3 m 

a nově štípaného dřeva (33 cm)

ZA VÝHODNOU CENU
možnost dovozu

602 251 783


