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Lidé mohou relaxovat 
u nových tůní 
s odpočinkovou zónou

Zpracování nového 
strategického plánu 
pokračuje další fází3 4 5

V září přibyly 
další nádoby 
na gastroodpad

Zářijové dny památek 
doplní v Šumperku 
další akce 7

Žáci se vrátili do škol, některé finišují s opravami

Do čtyř z pěti šumperských základ-
ních škol, jejichž zřizovatelem je město, 
nastoupilo 1. září sto dvaasedmdesát 
prvňáčků, kteří zamířili do devíti tříd. 
Otevřela se také jedna přípravná třída, 
jež funguje pod křídly základní školy 
ve  Sluneční ulici. Žáci z  „Pětky“ měli 
prázdniny o týden delší, škola ve Vrch-
lického ulici prochází rekonstrukcí, 
takže výuka tu byla zahájena až dnes.

Antigenní testy provedené minulý 
týden ve  zmíněných čtyřech školách 
nezachytily ani jeden případ nákazy. 
Vše proběhlo bez problémů, testovat se 
odmítl pouze jeden žák z tzv. Hluchá-
ku, asi tři případy odmítnutí testování 
pak zaznamenali na  „Jedničce“. Děti, 

které testování odmítnou, případně 
o  tom rozhodnou jejich zákonní zá-
stupci, musejí mít i  při výuce roušku 
či respirátor, nemohou cvičit uvnitř, 
zpívat a při jídle a pití musejí dodržo-
vat odstup od ostatních. Všechna tato 
omezení zatím platí jen do konce tes-
tování. Ve  společných prostorách, na-
příklad na chodbách, pak budou muset 
všichni školáci nosit roušky i v příštích 
měsících. Ministerstvo zdravotnic-
tví tím chce bránit šíření koronaviru 
a zavírání škol. S plošným přechodem 
z prezenční výuky na distanční už ale 
nepočítají ani ty nejčernější scénáře.

Uplynulé prázdniny se ve  většině 
šumperských „základek“ nesly ve zna-

mení rekonstrukcí. Největší investi-
ci v  celkové hodnotě dvacet milionů 
korun představuje dotovaný projekt 
Do odborných učeben bez bariér, který 
je rozdělený do  několika etap a  jehož 
výsledkem bude kompletně bezbarié-
rová škola ve  Vrchlického ulici. S  do-
končením se počítá příští rok na  jaře, 
více najdete na straně 2.

Další investice zrealizovalo město 
z  vlastní kasy. Loni opravená jídelna 
zmíněné „Pětky“ dostala o  prázdni-
nách novou střechu. Dodavatelská fir-
ma, uničovská společnost DACH-IZOL 
s.r.o., vyměnila asfaltové šablony za ple-
chovou krytinu a zajistila i osazení no-
vého bleskosvodu.  Pokr. na str. 2

Na „Jedničce“ zamířili letošní prvňáčci nejprve na společné přivítání do jídelny, teprve pak se vydali do svých tříd. Foto: P. Kvapil

Výuka na „Pětce“ odstartovala s týden-
ním zpožděním.    Strana 2

Od 1. září lze ve městě platit parkovné 
mincemi i kartou.    Strana 3

Na Mezinárodní vesmírné stanici má 
Šumperk svou stopu.    Strana 4

Těší mě, že o  naše výukové progra-
my je stále zájem, říká Michal Přikryl 
z firmy Empe.    Strana 6

Minulou středu usedli po letních prázdninách do lavic žáci a studenti. Nový školní rok většina z nich zahájila testová-
ním, jeho další dvě vlny probíhají tento týden. Screeningové testování by mělo ukázat, jaká je epidemiologická situace 
po skončení prázdnin.
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Žáci základní školy ve Vrchlického ulici měli o týden delší prázdniny, výuka zde odstartovala ve středu 
8. září. Důvodem byla realizace projektu s názvem Do odborných učeben bez bariér. Jde o jednu z nejroz-
sáhlejších investičních akcí do škol za poslední dobu v Šumperku. Díky tomuto projektu dostane „Pětka“ 
rychlý internet, wi-fi připojení ve všech prostorách školy, nové učebny a bude plně bezbariérová. Otevírá se 
tak i dětem, kterým fyzický hendikep neumožňoval navštěvovat běžnou základní školu.

Výuka na „Pětce“ odstartovala s týdenním zpožděním

Žáci se vrátili do škol, některé finišují s opravami

  

 Zastupitelé určí 
pravidla cen města

Změna pravidel udělování cen města, výsledky 
hospodaření za 1. pololetí letošního roku a další fi-
nanční a majetkoprávní záležitosti - to jsou hlavní 
body programu 24. zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka. Zastupitelé se sejdou ve čtvrtek 16. září 
od 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví měst-
ské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

 Česká televize 
natáčela na střeše 
Geschaderova domu

Česká televize natáčela v  Geschaderově domě 
v  Šumperku. Redakci zajímala rekonstrukce 
střechy tohoto památkově chráněného objektu, 
podrobnosti přiblížila vedoucí oddělení státní  
památkové péče Monika Paulová.
Firma Jaroslava Lakomého ze Štítů, jež práce pro-
vádí, vymění na  střeše o  ploše zhruba sedm set 
metrů čtverečních na padesát tisíc šindelů a opat-
ří je konzervačním nátěrem. Vyměněny budou 
i  všechny navazující klempířské prvky a  osazeny 
nové hromosvody. Hotovo by mělo být do konce 
září.  -red-

 ŠumpeRUN potřetí 
rozběhá Šumperk

V neděli 12. září se v kulisách šumperské městské 
památkové zóny uskuteční již třetí ročník běžec-
kého závodu ŠumpeRUN. Start závodů dětí všech 
věkových kategorií je naplánován na desátou do-
polední, hlavní závod jednotlivců a  štafet pak 
začne s  úderem pravého poledne. Startovní listi-
na dosud nebyla naplněna, proto bude s  největší 
pravděpodobností možné přihlásit se do  závodu 
i v den konání. Veškeré informace najdou závod-
níci na www.sumperun.cz 
S  pořádáním závodu jsou spojená jistá doprav-
ní omezení. Zejména na  nám. Míru a  v  ulicích  
17. listopadu a  Okružní bude výrazně omezeno 
parkování a provoz.  -red-

Projekt je rozdělen do čtyř etap, na nichž se podí-
lejí čtyři různí dodavatelé. Realizace je plánována na  
pětatřicet týdnů, dokončena by měla být nejpozději 
příští rok v jarních měsících. Práce na dalších etapách 
by již neměly narušit provoz školy. „Momentálně se 
dokončují stavební úpravy, rozvody vody, prostupy 
pro datové rozvody, obklady v  suterénu, natěračské 
a malířské práce. V pondělí 23. srpna byly zahájeny 
práce na  realizaci slaboproudých rozvodů. Bohužel 
i přes veškerou snahu se nepodařilo dokončit práce 
před začátkem školního roku tak, aby mohl být bez-
pečně zahájen provoz školy 1. září,“ informoval ředi-
tel základní školy Petr Málek. 

Navíc od podpisu smlouvy odstoupila firma, která 

měla zhotovit nábytek do odborných učeben. Nyní se 
soutěží nová, proto musí škola provizorně zajistit vy-
bavení učeben, jež už měly být kompletně dokončeny. 
Vedení školy proto vyhlásilo týdenní ředitelské volno, 
výuka tak odstartovala dnes, tedy ve středu 8. září.

„O tomto kroku jsem rodiče informoval. Je mi líto, 
že jsme některým rodinám zkomplikovali život, ale 
musím myslet na bezpečnost dětí,“ uvedl Petr Málek. 
Doplnil, že z bezpečnostních důvodů nebylo možné 
otevřít ani družinu, v  provozu však od  1. září byla 
školní jídelna.

A  jaká bude škola po  rekonstrukci, která bude 
probíhat do  jarních měsíců? „Díky přístavbě výta-
hu, úpravě vstupů do učeben a hygienických zařízení 
bude naše škola zcela bezbariérová. Učebny jazyků, 
informatiky, fyziky a chemie získají nové technologie, 
vybaveny budou také novým nábytkem, všechny pro-
story budou pokryty wi-si sítí a zcela na jinou úroveň 
se posune naše školní datová síť,“ popsal změny ře-
ditel školy. 

Podotkl, že zvláště v období on-line výuky v době 
epidemie koronaviru se ukázalo, že školní datová 
síť videokonference pedagogů s žáky ne příliš dobře 
zvládala. „Naše škola je zaměřena na výuku informa-
tiky a jazyků, vyučujeme prostřednictvím moderních 
didaktických zařízení. Nedokážu si představit, že by-
chom v  tomto zaměření pokračovali bez kvalitního 
internetového připojení,“ doplnil Petr Málek. 

Celková investice do projektu Do odborných uče-
ben bez bariér pro školu ve Vrchlického ulici přijde 
zhruba na dvacet milionů korun. -ger-

     Pokr. ze str. 1
„Výměna krytiny byla provedena tak, aby se 

na  střechu dal v  budoucnu nainstalovat fotovoltaic-
ký systém,“ podotkl vedoucí oddělení investic šum-
perské radnice Oto Sedlář. Upřesnil, že rekonstrukce 
za 3,821 milionu korun v současné době finišuje. 

Před dokončením je „generálka“ velké tělocvičny 
ve  škole v  ulici Dr.  E. Beneše, kterou provádí firma 
Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Ta nyní čeká na  to, až 
vyschne anhydritová samonivelační stěrka, aby na ni 
mohla položit pružnou sportovní polyuretanovou 
podlahu. Hotové už jsou obklady stěn OSB deskami, 
dlažba v nářaďovně, vstupní dveře z masivu a akus-
tický obklad stropu. „Mimo projekt se udělaly rovněž 
nové rozvody topení, jež byly ve špatném stavu, a osa-
dily se nové radiátory,“ sdělil Oto Sedlář a dodal, že 
částečnou obměnou a doplněním projde i sportovní 
a gymnastické vybavení. Celkem si rekonstrukce vy-
žádá 2,689 milionu korun.

Stavebním ruchem ožila o  prázdninách rovněž 
škola v Šumavské ulici. Rekonstrukcí zde prošlo hy-
gienické zázemí v prvním nadzemním podlaží pavi-
lonu C. „Kromě kompletní výměny obkladů, dlažby 
a sanitární keramiky se vyměnilo i potrubí k odpado-
vé šachtě, které se poměrně často ucpávalo,“ vysvětlil 
vedoucí oddělení investic. Realizace, již měla na „tri-
ku“ hrabenovská společnost STAVOKOMPLEX TVM 
s.r.o., přišla na necelých šest set čtyřicet tisíc korun. 

Nové sociální zázemí mají také děti docházející 
do „mateřinky“ Veselá školka v Prievidzské ulici. Zá-

břežská firma EKOZIS spol. s r.o. zde ve dvou pavi-
lonech vyměnila v přízemí a v patře obklady, dlažby 
a  sanitu na  toaletách. Součástí zakázky byla rovněž 
úprava vzduchotechniky, elektroinstalace a  osvětle-
ní a  instalace sádrokartonových podhledů. „Oproti 
plánu prošly rekonstrukcí také šatny, ve  kterých se 
udělal sádrokartonový kazetový strop se zabudova-
ným osvětlením a na podlahu se položilo nové lino,“ 
vyjmenoval další úpravy Oto Sedlář. Investice přišla 
na 4,846 milionu korun. -zk-

Prvňáčky ze školy v Šumavské ulici navštívil minulou 
středu starosta Tomáš Spurný, mimo jiné jim věnoval 
na památku i na bezpečnější cestu do školy reflexního 
Šumperáčka.  Foto: -ger-

Rekonstrukci střechy Geschaderova domu přiblíži-
la vedoucí oddělení státní památkové péče Monika 
Paulová.                                                         Foto: -ger-

Žáci „Pětky“ usedli do lavic až dnes, minulý týden ješ-
tě probíhaly stavební úpravy v částech, kde se školáci 
pohybují.                                                              Foto: -pk-
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Šumperk spustil minulou středu nový parkovací systém. Ten umožňuje zaplatit za parkovaní nejen mincemi, ale také 
kartou přímo z webového prohlížeče nebo prostřednictvím mobilní aplikace MPLA.

Tři tůně s odpočinkovou zónou vyrostly během čtyř měsíců v někdejším mokřadu naproti „sanatorce“ v příměstském 
rekreačním lese. Na projekt, který přišel na šest set devadesát tisíc korun, se městu podařilo získat téměř stoprocentní 
evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

„Současné automaty zůstanou 
na  místě, lidé, kteří jsou zvyklí platit 
za  parkování mincemi, je mohou dále 
využívat. Nově však jsou přístroje opat-
řeny nálepkami s návodem a QR kódem, 
jehož prostřednictvím si lidé mohou 
buď stáhnout aplikaci, nebo pomocí tří 
kliknutí v  mobilu zaplatit za  parkovné 
jednoduše platební kartou,“ vysvětlila 
šumperská místostarostka Marta No-
votná, která má ve své gesci dopravu.

Mobilní aplikace MPLA nabízí uži-
vatelům komfortní službu. Stačí zadat 
do internetového prohlížeče v mobilu, 
tabletu nebo počítače adresu http://
mpla.io/sumperk. „Služba MPLA je 
navíc propojena s  portálem Mapy.cz, 
takže lze snadno uhradit parkovné 

i  z  tohoto portálu či přímo prostřed-
nictvím aplikace Mapy.cz. Tento způ-
sob platby je komfortní, bezpečný 
a rychlý. Odpadá hledání parkovacího 
automatu a  navíc si mohou lidé kdy-
koliv a  odkudkoliv parkovací dobu 
prodloužit,“ informoval místostarosta 
Jakub Jirgl, jenž se snaží prosazovat 
chytré technologie ve  městě. „Po  za-
placení parkovného obdrží městská 
policie ze systému informaci o úhradě. 
Strážník si platnost parkování každé-
ho vozu může ověřit prostřednictvím 
registrační značky vozidla. Za  platbu 
parkovného přijde motoristovi na  e-
-mail elektronický účetní doklad se 
všemi potřebnými náležitostmi,“ dopl-
nila místostarostka.

U  mobilní platby se vyplňují údaje 
jednorázově při první platbě. Přísluš-
ná aplikace si zadaná data zapamatuje. 
„Snažili jsme se pro občany najít službu, 
která je pro ně uživatelsky jednoduchá 
a  přívětivá. Navíc jde o  nejrozšířenější 
službu tohoto typu v  České republice, 
jež zajišťuje více než dvacet tisíc trans-
akcí za  den,“ podotkl Jakub Jirgl. Stej-
nou aplikaci na  platbu parkovného lze 
použít nejen v  Šumperku, ale také na-
příklad v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, 
Liberci, Pardubicích, Jeseníku, celkem 
v šesti desítkách lokalit v celé republice.

Navíc má i široký rejstřík akceptova-
ných karet, které lze k  platbě využívat. 
Řidiči mohou platit kartami Master-
Card a  Visa, palivovými kartami CCS 
a Axigon (Shell Cards, Euro Oil), kartou 
MPLA, Twisto kartou nebo lze využít 
jednorázové platby prostřednictvím 
Google Pay a Apple Pay.

Předností nového parkovacího systé-
mu je variabilita. Dá se postupně vylep-
šovat a doplňovat především s ohledem 
na časovou flexibilitu doby parkování.

Na  území Šumperka je celkem dva- 
advacet zón placeného parkování.  
Parkovné v hlavní parkovací zóně s ozna-
čením SU1 stojí ve  všední dny od  8 do   
18 hodin dvacet korun za hodinu. Pou-
ze v zóně Kostelní náměstí s označením 
SU2 je parkování zpoplatněno ve všední 
dny od 9.30 do 17 hodin. -ger-

Seznam zón placeného parkování 
v Šumperku 

8. května (mezi křižovatkami 17. lis-
topadu a Rooseveltova)  Dr. E. Beneše 

(mezi křižovatkami Fialova a Masaryko-
vo nám.)  Fialova (mezi křižovatkami 
Jeremenkova a Hlavní třída)  Gen. Svo-
body (mezi křižovatkami Langrova a Ma-
zalova)  Husitská (mezi křižovatkami 
K. H. Máchy a  Revoluční)  Kladská 
(plošně)  Langrova (mezi křižovatka-
mi Gen.  Svobody a  nám. Republiky)  
 Langrova (parkoviště u hotelu)  M. R. 

Štefánika (mezi křižovatkami Slovanská 
a Dr. E. Beneše)  nám. Republiky (ploš-
ně)  nám. Svobody (plošně)  Radniční 
(parkoviště přilehlé k ul. Starobranské) 
 Terezínská (mezi křižovatkami Kozi-

nova a Puškinova)  nám. Míru (plošně) 
 Komenského (plošně)  Polská (ploš-

ně)  Hanácká (plošně)  Na Hradbách 
(plošně)  Radniční (plošně)  Sadová 
(plošně)  Revoluční (u  centra Maják)  
 Kostelní nám. (plošně)

„V lokalitě prošla revitalizací část ko-
ryta tamního drobného vodního toku 
a  byly zde vytvořeny tři tůňové bioto-
py, které jsou svým charakterem blízké 
přírodě. Podpoří a  zvýší se tak přede-
vším biodiverzita a revitalizace přispěje 
i  k  zadržování vody v  krajině,“ uvedla 
Lenka Krobotová, vedoucí oddělení 
strategického rozvoje odboru strate-
gického rozvoje, územního plánování 
a  investic šumperské radnice. Vzápětí 
doplnila, že do  jedné z  tůní byla osa-
zena dřevěná kruhová mola různých  
průměrů. V  místě vznikla také odpo-
činková zóna s  informační tabulí a  se 
třemi lavičkami. 

Do úprav mokřadu se vybraný doda-
vatel, firma Garden Forest Parkservice 
s.r.o., pustil začátkem května a  hotové 
dílo předal městu koncem srpna. O na-
plnění tůní se již „postaraly“ srpnové 

deště. „Ještě letos chceme v  bezpro-
střední blízkosti tůní směrem k  cestě 
na  Nové Domky upravit zeleň. Půjde 

především o odstranění náletových dře-
vin,“ sdělil Oto Sedlář, vedoucí oddělení 
investic odboru rozvoje města. -zk-

Od 1. září lze ve městě platit parkovné mincemi i kartou

Lidé mohou relaxovat u nových tůní s odpočinkovou zónou

  

 Město rozestaví 
velkoobjemové 
kontejnery

Lidé budou moci v září odložit ob-
jemný odpad nedaleko svých do-
movů. Pravidelný podzimní svoz 
objemného komunálního odpadu 
bude letos probíhat od  pondělí  
13. do  pátku 24. září. V  té době 
budou postupně do  jednotlivých 
lokalit přistavovány velkoobjemo-
vé kontejnery, do  nichž lze ukládat 
nábytek, kuchyňské linky, sedací 
soupravy, matrace, koberce, linolea, 
dveře, WC, umyvadla, jízdní kola, 
kočárky, dětské autosedačky, peři-
ny a další obdobné věci. V žádném 
případě do  nich nepatří vyřazená 
elektrozařízení a stavební odpad. Ty 
je třeba odvézt do  sběrných dvorů, 
případně na  rapotínskou skládku. 
Mapa svozu je zveřejněna na  webu 
města www.sumperk.cz v sekci Ob-
čan, podsekcích Komunální služby 
a Komunální odpad. -zk-

V někdejším mokřadu naproti „sanatorce“ vznikly tři tůně s odpočinkovou zónou. 
 Foto: P. Kvapil

Nový systém umožňuje zaplatit za parkovaní kartou přímo z webového prohlížeče 
nebo prostřednictvím mobilní aplikace MPLA.  Foto: -pk-

Parkovací automaty jsou opatřeny ná-
lepkami s návodem a QR kódem.
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Informace/Zpravodajství

Start vesmírné lodi Dragon společnosti SpaceX, která v  neděli 29. srpna zamířila z  mysu Canaveral 
na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), sledovali s napětím i čeští vědci a studenti. Mezi nimi 
byl Jaroslav Hrubý ze Šumperka. Loď totiž měla na palubě i diamantový kvantový magnetometr, na jehož 
vývoji se podílel.

Už na celkem dvaapadesáti místech ve městě mohou Šumperané ukládat gastroodpad, tedy zbytky z ku-
chyně. K osmatřiceti adresám jich přibylo dalších čtrnáct.

Na Mezinárodní vesmírné stanici má Šumperk svou stopu

V září přibyly další nádoby na gastroodpad

  

  Město si připomene 
Karla staršího ze Žerotína

Ve středu 15. září bude vlát na historické budově 
radnice moravská vlajka. Vedení města se tímto 
aktem rozhodlo připomenout narození význam-
ného moravského šlechtice, politika a  diplomata, 
ochránce moravských zemských práv a  svobod, 
nejvyššího hejtmana Markrabství moravského 
Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. říj-
na 1636).  -ger-

  Motorkáře by mohly 
na Červenohorském sedle 
přibrzdit radary

Serpentýny silnice, jež se klikatí přes vrchol Čer-
venohorského sedla, jsou oblíbeným místem mo-
torkářů. Je to však zároveň i úsek, který je spojen 
s  řadou tragických dopravních nehod. Motoristy 
by mohly v  příštím roce zbrzdit mobilní radary, 
jež zde chce umístit Ředitelství silnic a dálnic ČR.
S motorkáři, kteří serpentiny sedla projíždějí vel-
kou rychlostí, bojují policie i  místní samospráva 
několik let. Problémy s  porušováním zásad bez-
pečného provozu se ve  velkém objevují od  roku 
2017, kdy byla opravena silnice na  jižní straně. 
Za  pěkného počasí se sem sjíždějí jezdci nejen 
z Česka, ale i z okolních zemí, především z Polska.

Loni na  podzim zde správce komunikace nechal 
instalovat varovné reflexní cedule, upozorňující 
na nebezpečný úsekm. Varovné nápisy v několika 
cizích jazycích na nich dokreslují symboly kostliv-
ce s kosou. Nové opatření však příliš nepomohlo.
ŘSD proto zvažuje, že bude kontrolovat rychlost 
pomocí automatického systému měření. Vytipova-
ná lokalita, silnice 1/44 v  úseku Kouty nad Des-
kou - Červenohorské sedlo, se nachází v  územní 
působnosti města Šumperka. Dle ŘSD to může 
znamenat zvýšený počet podnětů k  projednání 
přestupků. Městská rada proto schválila rozšíření 
agendy dopravních přestupků v souvislosti s mož-
ným měřením úsekové rychlosti. Pokud se ŘSD 
k tomuto kroku odhodlá, bude město připraveno 
přikročit k  personálním změnám. Dle informa-
cí od ŘSD by úsekové měření mělo být zahájeno 
v příštím roce. -ger-

Studenti z  Hasseltské univerzity v  Belgii, kde pů-
sobí i  Šumperan Hrubý, přihlásili svůj experiment 
do programu Evropské vesmírné agentury (ESA) loni 
na jaře. Na přípravu citlivého magnetometru pak měli 
pouhý rok. 

„Pro nás studenty je to neuvěřitelná pocta. Stále si 
nedokážeme uvědomit, že námi postavené zařízení 
bude deset měsíců provádět měření na palubě ISS,“ 
vysvětluje Jaroslav Hrubý, doktorand a vedoucí stu-
dentského týmu, který přístroj vytvořil. Jaroslav Hru-
bý absolvoval fakultu Biomedicínského inženýrství 
na pražské ČVUT, nyní působí na belgické univerzitě.

Magnetometr OSCAR-QUBE je prvním kvanto-
vým magnetometrem na bázi diamantu, jejž sestrojili 
studenti a  který bude provádět měření ve  vesmíru. 

Konkrétně bude z vesmíru mapovat magnetické pole 
kolem Země.

Přístroj je už třetím v  sérii studentských experi-
mentů OSCAR v  rámci edukativních programů Ev-
ropské vesmírné agentury (ESA). „V  roce 2018 již 
jeden z prototypů našeho magnetometru vzlétl baló-
nem do stratosféry, nyní jsme se vydali do vesmíru, 
abychom provedli naše měření a plně otestovali tuto 
novou technologii. Je to splněný sen,“ říká Jaroslav 
Hrubý.

Za deset měsíců se přístroj vrátí na Zemi, studenti 
jej plánují vystavit v  kampusu, aby inspiroval ostat-
ní. Vývoj sponzorovaly Univerzita v Hasseltu a firmy 
Melexis, POM Limburg, Element Six i šumperský SE-
LECT SYSTEM. -ger-

Hnědé nádoby na  gastroopad lidé najdou nově 
v ulicích 8. května 44, Bludovské 4 a 6, Březinově 8, 
Erbenově 1, Finské 2, Gagarinově 6, Jugoslávské 1, 
u křižovatky nám. Míru a ulice Sadové, ve vnitrobloku 
v ulici Palackého 4, v ulicích Reissova 17, Temenická 
21, Zahradní 25 a u křižovatky ulic Žižkovy a Puški-
novy. „Třídění v  Šumperku odstartovalo na  začátku 
května a  vytříděného gastra nám stále přibývá. Za-
tímco první měsíc bylo do bioplynové stanice do Ra-
potína odvezeno asi 2,3 tuny materiálu, v  srpnu to 
už bylo přes sedm tun. Celkem tak našlo smysluplné 
využití zhruba jedenavacet tun gastroodpadu,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl, pod nějž mimo jiné spadá 
i odbor životního prostředí.

Jen pro představu - z  dvaceti tun gastroodpadu, 
který Šumperané do  nádob nastřádali, je vyrobe-
no takové množství CNG, jež stačí osobnímu vozu 
na ujetí pěti tisíc kilometrů. 

Gastroodpad lidé vhazují do hnědých nádob, které 
jsou označeny odpadovým logem města a nálepkou 
s návodem, jak třídit. Nádoba je opatřena těsněním, 
jež zabraňuje úniku zápachu, a  také uzavíratelným 
mechanizmem. Pokud se nádoba převrhne, její obsah 
se nevysype. O svoz se stará přímo rapotínská „bio-
plynka“, která naloží popelnici a vymění ji za čistou 

nádobu. „Dohodli jsme se, že ideální je odvážet ná-
doby v pondělí, protože o víkendu se v domácnostech 
více vaří a je tedy logicky více odpadu,“ podotkl Jakub 
Jirgl. Doplnil, že firma EFG Rapotín BPS svoz provádí 
automobilem poháněným na CNG.  -ger-

Gastroodpad lidé vhazují do  hnědých nádob, které 
jsou označeny odpadovým logem města a nálepkou 
s návodem, jak třídit.  Foto: -pk-

Havárie motorkáře v serpentinách na Červenohor-
ském sedle.  Foto: PČR

Jaroslav Hrubý (v horní řadě první zprava) absolvoval fakultu Biomedicínského inženýrství na pražské ČVUT, 
nyní působí na belgické univerzitě a vede studentský tým, který přístroj vytvořil.                 Foto: archiv J. Hrubého
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Strategický plán rozvoje města

Na stránkách zpravodaje jsme vás již 
informovali o tom, že od začátku roku 
připravuje Šumperk nový Strategický 
plán rozvoje města. Jde o důležitý do-
kument, který by měl stanovit budouc-
nost rozvoje našeho města alespoň 
v horizontu dalších deseti let. 

Dokument by měl na základě společ-
né diskuze představitelů měst, občanů 
a odborníků stanovit budoucí rozvojo-
vé priority. Jeho vytváření bylo na jaře 
zahájeno podrobnou analýzou jednot-
livých oblastí města tak, abychom měli 
objektivní představu o  stavu, v  němž 
se nacházíme, a uměli správně stanovit 
jeho budoucí potřeby.

Pojďme se proto podívat na některé 
výsledky provedených analýz, a  to ze-
jména pohledem obyvatel města.  Letos 
na  jaře proběhlo dotazníkové šetření, 
kterého se zúčastnilo přes 550 obyvatel 
města a jež nám přineslo zajímavé pod-
něty k zamyšlení.  

Z  výzkumu vyplývá, že kolem 80 % 
jeho respondentů považuje Šumperk 
za  příjemné místo pro život, přičemž 
podstatné rozdíly nebyly zjištěny ani 
mezi jednotlivými generacemi. Celko-
vá úroveň kvality života je hodnocena 
pozitivně, což platí pro většinu dílčích 
oblastí města. Výzkum však objektivně 
poukázal na některé problémy, před ni-
miž nyní stojíme. 

V  Šumperku kontinuálně od  roku 
1992 klesá počet obyvatel. Jen za  po-
sledních dvacet let to bylo o  více než 
13 %, což představuje přibližně čtyři 

tisíce obyvatel. Lidé neodcházejí pou-
ze mimo region za lepšími pracovními 
příležitostmi nebo vzděláním, ale čas-
to jen do přilehlých obcí, jejichž počet 
obyvatel roste. Populace Šumperka je 
proto výrazně starší než zbytek kra-
je i  celé České republiky. Senioři tak 
v  současnosti představují již téměř 
čtvrtinu jeho obyvatel. Setrvalý po-
kles obyvatel má vliv na příjmy města 
z rozpočtového určení daní, snižuje se 
zastoupení ekonomicky aktivního oby-
vatelstva a  vytváří se tlak na  sociální 
systém města.  Klíčovou výzvou pro 
strategický plán je proto najít cestu, 
jak ve  městě udržet mladší obyvatele 
nebo přilákat do  města nové občany. 
Důležitým zjištěním je, že dle šetření 
více než 66 % obyvatel do 35 let vůbec 
o odchodu z města neuvažuje a je tedy 
na čem stavět. 

Pokud se podíváme na  to, jak oby-
vatelé hodnotí rozsah občanské vy-
bavenosti, tak celkově je to na  velmi  
vysoké úrovni. Nejlépe je na tom město 
v  oblasti dostupnosti mateřských, zá-
kladních a středních škol.   Dále sociál- 
ních, zdravotních služeb a  dopravní 
dostupnosti.  

Strategický plán má přinášet přede-
vším změnu, a to zejména v oblastech, 
které jsou obyvateli města považovány 
za problematické.  Více než čtyři účast-
níci výzkumu z  pěti se domnívají, že 
nejzávažnějším problémem města je 
kvalita a dostupnost bydlení. Jedná se 
jak o startovací byty pro mladé či byty 
pro seniory, tak především o nedosta-
tečné možnosti pro individuální vý-
stavbu. Zde proto nalézáme částečnou 

odpověď na to, proč se obyvatelé stěhu-
jí za hranice města do přilehlých obcí. 
Nedostatečnou úroveň výstavby potvr-
zuje také srovnání s obdobně velkými 
městy v České republice.  

Jako druhý největší problém města 
je vnímáno dopravní zatížení a  stav 
dopravní infrastruktury. Jedná se ze-
jména o nedostatečné kapacity parko-
vání, stav a kvalitu chodníků a dalších 
pozemních komunikací nebo chybě-
jící bezpečné cyklistické komunikace 
v centru města. Zlepšení by obyvatelé 
uvítali rovněž v systému MHD a jeho 
návaznosti na  vlakové spoje. Velmi 
dobře jsou naopak hodnoceny inves-
tice, jež v minulosti proudily do tech-
nické infrastruktury města a do kvality 
veřejného prostoru a  životního pro-
středí.

V rámci výzkumu jsme se také oby-
vatel ptali, na jaké projekty by se město 
mělo soustředit. Z  výsledků vyplývá, 
že největší úsilí by mělo být namířeno 
na  pokračování obnovy šumperských 
sídlišť, další zkvalitňování zeleně, ale 
také na rozvoj infrastruktury pro ces-

tovní ruch. To, že město v posledních 
letech poměrně významně investu-
je, vyplývá rovněž z  jeho struktury 
rozpočtu a  ve  srovnání s  obdobnými 
městy z  vyššího podílu kapitálových 
výdajů. Cestovní ruch je obyvateli vní-
mán jako cesta, jak posílit image města 
a  zlepšit možnosti pro ekonomickou 
aktivitu jeho obyvatel. 

Před letními prázdninami jsme se již 
na městském úřadě potkali při jednání 
pracovních skupin, abychom výsledky 
analýz podrobně rozebrali a  zahájili 
diskuzi o návrzích pro nový strategic-
ký plán města v jednotlivých tématech. 
V  této diskuzi budeme pokračovat 
na konci září dalšími setkáními. 

Na středu 22. září 2021 jsme pro vás 
připravili veřejné projednání přípra-
vy strategického dokumentu, během 
něhož bychom chtěli nad vybranými 
tématy, vizí a  budoucím směřová-
ním města s vámi diskutovat. Přijděte 
proto s námi diskutovat nejen o výše 
uvedených výzvách, problémech, ale 
i o projektech, které by nás bez vás ne-
napadly.  T. Spurný, starosta města

Zpracování nového Strategického plánu rozvoje města pokračuje další fází

Hodnocení rozsahu občanské vybavenosti

Šumperk je příjemné 
místo pro život

1 nejlepší - 5 nejhorší 

Počet dokončených bytů ve vybraných městech v letech 2000-2019 (ČSÚ)

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
Strategického plánu města Šumperka 

Město Šumperk pracuje na novém Strategickém plánu rozvoje 

města na období do roku 2030. 

Přijďte s námi diskutovat nad budoucností města. 

Kdy:  středa 22. září 2021 od 15.30 hod. 
Kde:  Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 
 velký sál 

Na jednání proběhne moderovaná debata s občany nad 

vybranými tématy a společná diskuze nad vizí a budoucím 

směřováním města. Diskutovat budeme o konkrétních 

projektech a návrzích vás, občanů města.

Více informací o zpracování strategického plánu naleznete 

na webových stránkách města https://www.sumperk.cz. 

Děkujeme vám, že se s námi podílíte na rozvoji města.
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Ohlédnutí

„Přestože za  těch třicet let došlo  
v  oblasti informačních technologií 
k  obrovskému posunu, o  naše pro-
gramy a  pracovní listy je stále zájem. 
Projevilo se to hlavně loni, kdy školy  
musely kvůli koronavirové epidemii 
přejít na  distanční výuku. Je to svým 
způsobem zavazující, takže podnikání 
zatím na  hřebíček pověsit nemohu,“ 
přiznává s  úsměvem Michal Přikryl, 
jenž sice je už čtyři roky v důchodu, ale 
stále externě vyučuje informační tech-
nologie na  šumperské „zdravce“. Jak 
sám říká, k počítačům „přičichl“ během 
studia matematiky a  základů techniky 
na pedagogické fakultě v Ostravě. Když 
byl ve  druhém ročníku, mladí kantoři 
zde pod vedením Jaroslava Libichera 
založili kroužek výpočetní techniky. 
„Tehdy chodili pracovat na velké sálové 
počítače, program se chystal půl roku 
na stole a další půlrok dolaďoval na po-
čítači. Dnešním studentům, kteří jsou 
schopni vytvořit program během jedné 
vyučovací hodiny, už pojmy jako Algol 
nebo Fortran nic neříkají, ale my v těch-
to jazycích programovali. A i když jsme 
se ani jako členové kroužku k  samot-
nému počítači nedostali, téměř všichni 
jsme zpracovávali diplomovou práci 
související nějak s výpočetní technikou. 
Ta moje byla na téma vstupní jednotka 
počítače,“ vzpomíná na  vysokoškolská 
studia Michal Přikryl. 
Poprvé za katedru se coby novopečený 

učitel postavil v základní škole v Rudě 
nad Moravou, jež mu nabídla bydlení 
v  novém panelovém domě, oženil se 
a zůstal tu celé čtvrtstoletí. Během něj 
si stačil dálkově doplnit vzdělání, aby 
mohl učit na  střední škole. „Dojížděl 
jsem jednou týdně opět do  Ostravy, 
kde jsme v rámci výuky měli mimo jiné 
i  programování, a  já se poprvé dostal 
k  Pascalu. Tehdy samozřejmě ve  ško-
lách počítače nebyly, objevovat se za-
čaly postupně a v Rudě jsme ten první, 
Commodore 64, koupili díky kolegyni, 
která měla příbuzné v Německu. Stejný 
jsem si posléze pořídil i domů,“ podo-
týká Přikryl a prozrazuje, že v osmde-
sátých letech si pohrával s  myšlenkou 
zběhnout od kantořiny do šumperské-
ho Podniku výpočetní techniky. Ještě 
než tak stačil učinit, byl jmenován zá-
stupcem ředitele školy a zmíněný první 
počítač dostal na starost. Po roce 1985 
navíc škola koupila osmibitové počítače 
PMD 85, jež vyráběla slovenská Tesla 
Piešťany a které využívaly programova-
cích jazyků Karel a Žofka, jež sloužily 

jako výukové programy na pochopení 
programování. „Karel byl jazyk, kte-
rým se pomocí příkazů ovládal malý 
robot, Žofka pak želva, jež po  sobě 
v písku zanechávala stopy. Právě na 
´péemdéčkách´ jsem učil programo-

vat nejen žáky, ale i  syny, kteří tehdy 
byli ve  druhé a  ve  třetí třídě. Jeden 
z nich, Zdeněk, informační technologie 
vystudoval na  Masarykově univerzitě 
a nyní je učí na šumperské 
´průmyslovce´,“ říká Michal Přikryl.
Další „zlom“ podle něj nastal s přícho-

dem tzv. Zbrojováčků, tedy osmibito-
vých počítačů Consul 2717, vyráběných 
v  brněnské Zbrojovce a  dodávaných 
téměř výhradně do  škol. Umožňova-
ly totiž práci v  síti, takže bylo možné 
poměrně snadno vytvořit počítačovou 
učebnu pro žáky s  malým centrálním 
serverem. „V té době se v Rudě stavěla 
nová škola a po jejím dokončení se zde 
kompletně vybavila Zbrojováčky celá 
učebna. Nebyly ale výukové progra-
my, já je uměl vytvářet a bavilo mě to. 
Tím vlastně začalo moje programování 
a posléze i podnikání,“ popisuje Michal 
Přikryl svoji cestu k tvorbě výukových 
programů. Jednou z  prvních přitom 
byla verze programu Dictionary, již si 
na  osmipalcových disketách koupilo 
na sto padesát škol. 
„Sen“ dodávat na  trh rodičům a  zá-

kladním a  středním školám výukový 
software a  učební pomůcky vlastní 
výroby si začal Michal Přikryl plnit 
na přelomu let 1990 a 1991, kdy založil 
firmu Empe. V té době vytvořil výuko-
vé programy pro matematiku a  český 
jazyk pro osmibitové počítače a násled-
ně v několika verzích pro PC, postup-
ně pak pro Windows. „Stále jsem učil, 
takže jsem jeden program vytvářel i půl 
roku, kdy jsem mnohdy chodil spát tře-
ba ve tři ráno. Zapojila se ale také rodi-
na, manželka pomáhala s ozvučenými 
verzemi, software testovali v praxi malí 
synové, a když povyrostli, kontrolovali 
správnost a  pomáhali s  programová-
ním,“ vrací se k  začátkům podnikání 
učitel a programátor v jedné osobě. 
Programy se u  škol setkaly s  velkou 

odezvou, zejména díky velmi jedno-
duchému ovládání a variabilitě, a firma 
krátce po  svém vzniku rozšířila svoji 
činnost i  o  výrobu a  prodej učebních 
pomůcek, konkrétně pracovních listů. 
Dnes má v nabídce jedenáct druhů tr-
vale udržitelných souborů pracovních 
listů pro český jazyk, matematiku, fyzi-
ku, biologii a pracovní výchovu. Spolu 

s výukovými programy je používá vět-
šina základních škol v republice, včetně 
speciálních, pro které byly dodatečně 
upraveny, i  řada škol středních. Ne-
chybějí mezi nimi samozřejmě ani ty 
šumperské. 
O  úspěchu svědčí mimo jiné tisíce 

prodaných nosičů s  výukovými pro-
gramy, největší „boom“ přitom nastal 
kolem roku 2000, kdy byla společnost 
Empe po  konkurenčním Terasoftu 
druhým nejvýznamnějším českým do-
davatelem výukového softwaru. „Tehdy 
jsem od  jedné ostravské firmy dostal 
nabídku, že zainvestuje zřízení progra-
movacího centra výukových programů 
v  Šumperku. Hodně jsem váhal, ale 
nakonec jsem se rozhodl zůstat u ´při-
družené´ domácí výroby,“ přiznává 
Michal Přikryl, jenž si v té době mimo 
jiné vyzkoušel, jaké to je učit progra-
mování a  informační technologie bu-
doucí učitele matematiky. Po  ročním 
dojíždění na  olomouckou univerzi-
tu, kde pracoval na  poloviční úvazek 
na katedře matematiky, se přestěhoval 
do  Šumperka do  domu po  rodičích 
a v roce 1999 nastoupil na místní „prů-
myslovku“, na níž učil až do odchodu 
do důchodu před třemi lety.
Zatímco v  dobách největšího rozma-

chu přesahoval roční obrat firmy Empe 
půl milionu ročně, zhruba před deseti 
lety došlo k výraznému poklesu a Mi-

chal Přikryl zvažoval, že s  prodejem 
výukových programů skončí. „V  roce 
2012 se ale objevil čtyřiašedesátibito-
vý operační systém Windows, takže  
aplikace programované jako šestnácti-
bitové přestaly fungovat. Oproti konku-
renci jsem měl velkou výhodu, protože 
jsem byl schopný upravit si programy 
sám na  vyšší verzi. Stačilo jen koupit 
software, který ji uměl, a všechny pro-
gramy přepracovat, takže fungovaly 
a stále fungují na nejnovějších verzích. 
Po  tomto kroku prodej opět vzrostl,“ 
poznamenává zakladatel firmy.
Zvýšený zájem o  výukové programy 

přinesla podle něj rovněž loňská pod-
zimní vlna nákazy koronavirem. Ob-
jednávaly je nejen školy, ale zejména 
rodiče, jejichž děti se doma distančně 
vzdělávaly. „K jistému posunu, pro mě 
příjemnému, došlo, i  když se jedná 
o  desítky kusů. Spíš jsem hrdý na  to, 
že doteď mám na  programy kladné 
ohlasy. I  proto věřím, že firma neza-
nikne a převezme ji syn. Máme vizi do  
budoucna, přemýšlíme o určitých ino-
vacích stávajícího softwaru a  o  vývoji 
dalších výukových programů. Dokud 
tedy budu schopen, potáhnu tu ´káru´ 
dál,“ usmívá se Michal Přikryl, jehož 
velkým koníčkem je kromě progra-
mování „kapela“ Michal a spol., kterou 
v důchodu spolu s několika kamarády 
založili.  -zk-

Těší mě, že o naše výukové programy je stále zájem, říká Michal Přikryl

Michal Přikryl založil před třiceti lety firmu Empe, jež nejen do škol dodává vlastní 
výukové programy a pracovní listy.                                                                       Foto: -zk-

Celý svůj profesní život strávil Michal Přikryl ve  školství. Vystudovaného 
matematika už během vysokoškolského studia zlákala výpočetní technika, kte-
rá byla tehdy doslova v  plenkách. První počítač, Commodore C64, si pořídil 
ještě před sametovou revolucí a zanedlouho poté se v  jeho hlavě zrodil nápad 
na vytváření vlastního výukového softwaru a učebních pomůcek pro školy. Rok 
po pádu totality tak začal vedle „kantořiny“ v oblasti programování podnikat. 
Na přelomu loňského a letošního roku oslavila jeho firma Empe kulaté třicátiny.
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Ve velkém sále Knihovny T. G. Masaryka se ve středu 
15. září dočká uvítání knižní titul „Vlastivěda a místo-
pis okresů Šumperského, Staroměstského a Vízmber-
ského z roku 1932“. Od prvního vydání v uvedeném 
roce je kniha stále neocenitelným základem vlasti-
vědy a  místopisu šumperského regionu. „Autor Jan 
Březina ve  svém významném díle zaznamenává také  
dějiny města Šumperka a nejstarší historické informa-
ce o  všech obcích z  bývalých okolních panství. Toto 
druhé vydání je upravené a doplněné o věcné opravy 
v textu a úplný jmenný rejstřík a obohacené o obrazo-
vý materiál. Uvedení knihy se ujmou kapacity daného 
oboru Zdeněk Doubravský a Zdeněk Gába,“ říká ředi-
telka městské knihovny Kamila Šeligová.

Ve  středu 15. září se v  několika šumperských 
ulicích odhalí tzv. Kameny zmizelých. 
Původní německé označení Stolper- 
steine lze doslovně přeložit jako „ka-
meny, o  které je třeba klopýtnout“. 
Jde o  dlažební kostky s  mosazným 
povrchem ukládané před domy, 
v nichž žily oběti holocaustu, které 
nemají žádný hrob. V České repub-
lice se do  projektu zapojilo zatím 
čtyřicet měst a obcí, mezi něž od roku 
2018 patří i Šumperk. Ke slavnostnímu 
odhalení kamenů dojde v 17.30 hodin nej-
prve na náměstí Republiky, následovat budou uli-
ce J. z Poděbrad, Hlavní třída a ulice Gen. Krátkého. 
Akci zakončí v 19 hodin koncert souboru Avonotaj 
v kostele sv. Barbory. 

Sobota 18. září se již ponese v  duchu památek. 
Od  deváté hodiny ranní bude v  suterénu budovy  
radnice připraven průvodce, který návštěvníky do-
provodí až na ochoz radniční věže. Odměnou za vy-
stoupané schody jim bude úžasný výhled na  okolí  
Šumperka i  hřeben Jeseníků. „Pokud bude poča-
sí přát, instalovaným dalekohledem dohlédnou až 
na Praděd, Petrovy kameny nebo třeba na horní nádrž 
přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Z ochozu také 
uvidí rozhlednu Háj nebo třeba letiště a zámek Třeme-
šek. Bystrému oku neunikne ani vzdálenější rozhled-
na Brusná nad Bludovem,“ vypočítává zajímavosti 
Antonín Linet, koordinátor DED z oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice.

Za  velmi lákavou lze bezesporu považovat šanci 
nahlédnout do zákulisí Divadla Šumperk v doprovo-
du divadelní inspicientky. „Návštěvníci budou moci 
poznat divadlo i jinak než jen z hlediště. Podívají se 
do míst pro ně běžně nepřístupných, projdou napří-
klad šatnami herců, pracovišti osvětlovače a kulisáků 
a stanovišti důležitými pro každé představení. Uvidí 
místa, kde divadelní hry vznikají, kde se debatuje nad 
scénami. Je to jedinečná příležitost poznat kouzlo di-
vadla z opačné strany,“ láká na prohlídky, naplánova-
né na 14.30 a na 16 hodin, ředitel divadla Matěj Kašík. 

I  letos bude v  tzv. Geschaderově domě kromě 
stálé expozice „Čarodějnické procesy“ připraven 
průvodce, jenž zavede zájemce do  jinak nepřístup-
ných částí domu úzce spjatého s tragickými procesy 
a  hony na  čarodějnice. Otevřeno bude také všech 
šest šumperských kostelů, již tradičně klášterní kos-
tel Zvěstování Panny Marie a  barokní farní kostel 
sv. Jana Křtitele. Dále kostel sv. Barbory v Jirásko-

vých sadech, evangelický kostel u obchodní akademie 
a  starokatolický kostel u  křižovatky ulic Gen.  Krát-
kého a Husitské. Zajímavou prohlídkou potěší rovněž 
pravoslavný chrám sv. Ducha postavený v  byzant-
ském slohu. Tento „nejmladší“ šumperský svatostá-
nek nabídne nejen ukázku příznačné architektury, ale 
i v blízkém okolí ojedinělou sbírku pravoslavných ikon 
spjatou nejen se Šumperkem, ale i s celou Moravou.

Vlastivědné muzeum v  Šumperku se stejně jako 
v předcházejících letech do DED zapojí bezplatným 
zpřístupněním svých výstav v  historické budově 
Pavlínina dvora. „K prohlédnutí budou kromě stálé 
expozice také výstavy ´Made in Šumperk´, mapují-
cí významné šumperské podniky, a  ´Obraz menšin 

v regionech pohraničí. Nejen pro děti je přichystá-
na interaktivní výstava ´Já, hrdina´ věnova-

ná složkám integrovaného záchranného 
systému,“ zve do  muzea Magda Gro-

nychová z oddělení služeb veřejnosti 
místního muzea. 

Bez povšimnutí by nemělo zůstat 
ani vikýřovické Muzeum silnic. „Zá-
jemci se mohou přijít podívat na stá-
lé expozice ´Via Est Vita - Silnice je 

život´, ´Z historie a současnosti našich 
silničních mostů´ a  ´Po  stopách bratří 

Kleinů - stavitelů silnic, železnic a mostů´. 
Za zhlédnutí rozhodně stojí také venkovní expozice 

silničních mechanizmů,“ podotýká vedoucí muzea 
Alena Turková.

Zajímavé nahlédnutí do  nepříliš vzdálené minu-
losti nabídnou prohlídky dnes již nepoužívaného 
protiatomového krytu s množstvím dobového vyba-
vení. Nachází se pod budovou bývalého žerotínské-
ho zámku a průvodce ve vyhrazených časech malým 
skupinám zájemců přiblíží, jak objekt fungoval. Pro-
hlídky budou začínat od 9 hodin u vchodu z nádvoří  
„zámečku“ a letos se dočkají drobného rozšíření, zpří-
stupněna totiž bude i bývalá velící místnost s nástěn-
nou mapou s kompletní železniční sítí tehdejší ČSSR.

Letos bude opět probíhat soutěž ve sbírání razítek 
z návštěvy památek, které lze získat do letáku DED. 
Po  nasbírání osmi z  deseti možných otisků razítek 
a po předložení správně vyplněného letáku si soutěží-
cí v infocentru na Hlavní třídě vylosuje jednu ze zají-
mavých cen. Letáky budou k dispozici v jednotlivých 
památkách nebo v informačním centru.

Kdo bude mít zájem, může si putování po památ-
kách zpestřit s  Geofunem. Geolokační hra provede 
malé i velké hráče po stopách budov spjatých s érou 
rozvoje textilního průmyslu v době, kdy si Šumperk 
vysloužil přízvisko Malá Vídeň. Stačí si zdarma stáh-
nout mobilní hru „Není známka jako známka“ 
a pomoci Emmě a Robertovi Sieglovým najít ztrace-
nou ochrannou známku. Za  její úspěšné nalezení si 
šťastlivci budou moci v informačním centru vyzved-
nout drobnou odměnu.

Vstup zdarma je na  křest v  knihovně, na  koncert 
v kostele sv. Barbory a do všech uvedených památek 
v  sobotu 18. září. Následující den, v  neděli 19. září, 
bude možné od 9 do 15 hodin navštívit expozici Ča-
rodějnických procesů, klášterní kostel a  vystoupat 
na radniční věž. Více informací je zveřejněno na webu 
a Facebooku Informačního centra Šumperk. -red-

Informace/Dny evropského dědictví

Zářijové dny památek doplní v Šumperku další akce
Září v Šumperku, ale i v celé republice už tradičně patří památkám a historii. Během Dnů evropského  

dědictví se veřejnosti zdarma otevřou památky, které nebývají běžně přístupné a v řadě z nich budou při-
praveni průvodci s  informacemi o  jejich historii a  architektonickém vývoji. Při této příležitosti se navíc 
v knihovně bude vítat nová kniha, v některých šumperských ulicích se odhalí další tzv. Kameny zmizelých 
a v kostele sv. Barbory se bude koncertovat. Centrum města, tzv. „Točák“, pak bude hostit Den řemesel.

  

  V muzeu se bude 
hovořit o minulosti 
rumunských Slováků

Rumunští Slováci, jejichž předkové v první polovi-
ně 19. století osídlili lesnaté kopce severního Sed-
mihradska, po  2. světové válce v  počtu několika 
tisíc rodin reemigrovali do  Československa. Byli 
z  velké většiny usídleni v  českých a  moravských 
pohraničních oblastech, zvláště na Šumavě a v Je-
seníkách, včetně severního Šumperska. V  těchto 
regionech dodnes nalézáme množství jejich po-
tomků. Kniha „Reemigranti“, kterou Radek Oce-
lák na  podzim roku 2018 vydal, byla sedmdesát 
let po příchodu reemigrantů vůbec první shrnující 
prací na  toto téma. Autor na  toto téma pohovoří 
ve čtvrtek 16. září od páté odpolední v přednáško-
vém sále muzea. -red-

  Koncem září 
se odehraje 
Svatováclavská slavnost 

Na  závěr babího léta se v  úterý 28. září uskuteč-
ní v sadech 1. máje oslava svátku sv. Václava. Její 
součástí budou i  zajímavý doprovodný program 
Střediska volného času Doris Šumperk, atrakce 
pro děti, jarmark a  zejména historický program 
spojený s příjezdem patrona českého národa.
Slavnost odstartuje v  9.30 hodin průvod městem 
v  čele s  patronem českého národa svatým Václa-
vem, na který naváže v sadech 1. máje uvítací ce-
remonie přijetí knížete. Návštěvníci se mohou těšit 
na šermířská vystoupení, ukázky práce sokolníků 
či koncert skupiny Clamortis.
Pro děti připraví „Doriska“ tvůrčí dílny a netradič-
ní pohybové aktivity. Malí rytíři si zde budou moci 
osedlat vlastnoručně vyrobeného koníka, vyzkou-
šet si svoji chrabrost na kolbišti a získat první du-
kát do rytířského měšce. Chybět nebudou skákací 
hrady a další lákadla, například malování na obli-
čej nebo air-brush tetování.
Součástí úterní slavnosti bude také jarmark s  vý-
robky certifikovanými jako Jeseníky originální 
produkt a zajištěno bude bohaté občerstvení. -red-
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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

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

Ministerstvo kultury České republiky každoročně vyhlašuje Program regene-
race městských památkových zón a městských památkových rezervací. Z tohoto 
programu mohou vlastníci získat dotaci na obnovu nemovité kulturní památky, 
která stojí na území městské památkové zóny. O dotaci, jež může činit až 60 % 
nákladů, je nutné žádat prostřednictvím městského úřadu.

Slovinsko-české filmové drama režiséra Matjaže Ivanišina Oroslan se vra-
cí do kin v sérii specifických projekcí doprovázených výstavou a ve vybraných 
kinech i besedou. Distributor filmu, společnost Balkanfilm, věnuje obnovené 
uvedení filmu do  kin jako poděkování všem pracovníkům v  sociálních služ-
bách za jejich péči o lidi ve stáří. Šumperské kino Oko uvede Oroslana ve středu  
15. září od osmé večerní, předcházet mu bude vernisáž výstavy vsetínského fo-
tografa Roberta Goláně.

Majitelé nemovitých kulturních památek mají šanci na dotaci Kino zahájí v rámci projekce filmového klubu výstavu Ecce Homo

Příspěvky poskytované z  progra-
mu regenerace jsou účelové, mo-
hou být použity na  úhradu prací za-
bezpečujících uchování souhrnné 
památkové hodnoty kulturní památky,  
nikoliv na  modernizaci a  jiné úpravy 
prováděné v  zájmu jejího vlastníka, 
ani na práce investiční povahy. Dotace 
je především určena na  zvýšené ná-
klady spojené se zachováním a obno-
vou autentických prvků a  konstrukcí 
kulturní památky (např. obnova fa-
sády, repase oken, oprava říms, opra-
va střechy). Prostředky nelze použít 
na  výměnu oken a  dveří, pokud se 
nenacházejí v  havarijním stavu, který 
vylučuje jejich opravu, na  moderni-
zaci bytového fondu a  na  zřizování  
nových bytů, na  technické zařízení 
budov, na  projektovou dokumentaci 
a na kopie sochařských děl. 

V  Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, jež zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 

Okružní, Slovanskou a  dále Hlavní 
třídu, Jiráskovy sady a ulici Gen. Svo-
body. Žádosti o  zařazení do  seznamu 
žadatelů o  příspěvek na  rok 2022 se 
přijímají do  pátku 15. října na  odbo-
ru RUI MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
Lenka Krobotová, kancelář č. 305, tel. 
č. 583 388 355. Na uvedené kontaktní 
údaje adresujte i případné dotazy k do-
taci.

Žádost o zařazení kulturní památky 
do  Programu regenerace MPZ nalez-
nete na webu www.sumperk.cz v sekci 
Formuláře a  tiskopisy - odbor strate-
gického rozvoje, ÚP a investic. Žádost 
musí obsahovat následující přílohy: zá-
vazné stanovisko orgánu státní památ-
kové péče * u akcí obnovy s celkovými 
ročními náklady 1 mil. a více je třeba 
doložit položkový propočet nákladů 
(odborný odhad nákladů od  projek-
tanta nebo stavební firmy).

L. Krobotová, vedoucí oddělení 
strategického rozvoje MěÚ Šumperk

Když si starý muž se zvláštním jmé-
nem Oroslan nevyzvedne svůj jídlono-
sič s  obědem, spustí to v  zapadlé obci 
na  slovinsko-maďarském pomezí sérii 
událostí a  vzpomínek. Jaký vlastně byl 
Oroslan? Každý si pamatuje něco jiného 
a něco jiného je pro něj důležité. Celko-
vý obraz Oroslana zůstává nejasný. 

Oroslan je slovinsko-český film re-
žiséra Matjaže Ivanišina, jenž spojuje 
prvky dokumentu a fikce. „Zpracování 
filmu zdůrazňuje, že vlastně nežijeme 
uzavřené životy, ale spíš jakési mozai-
ky, které nejsou často ani kompletní. 
Tuto mozaiku průběžně svým životem 
vytváříme, ale jak se proměňujeme, 
tak se také proměňuje tato mozaika, 
přeskupuje se a vlastně se nikdy nedo-

končí,“ říká ředitel kina Oko Kamil Na-
vrátil. Připomíná, že film měl premiéru 
na prestižním festivalu v Locarnu a byl 
uveden na  dalších čtrnácti festivalech, 
kde získal dvě ocenění.

Česká premiéra filmu Oroslan se 
uskutečnila loni začátkem října a  film 
byl také uveden na Febiofestu. Obnove-
ná distribuce filmu přichází do kin pod 
záštitou Diakonie Českobratrské církve 
evangelické a  je doprovázena výstavou 
vsetínského fotografa Roberta Goláně 
s  názvem ECCE HOMO, jež zobrazu-
je lidské stáří v  proměnách času. Její 
vernisáž v  šumperském Oku proběhne 
ve  středu 15. září od 19.30 hodin před 
uvedením snímku v  rámci filmového 
klubu. K vidění bude do konce září. -kv-
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na očkování 
pro dítě

Kč

nově až

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientské centrum Šumperk
Havlíčkova 8 (ÚO PČR)

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč

Skoda Pars_HR inzerce_Sumpersky zpravodaj_104x140+210x140_(0)_D.indd   2Skoda Pars_HR inzerce_Sumpersky zpravodaj_104x140+210x140_(0)_D.indd   2 14.05.2021   13:11:0214.05.2021   13:11:02
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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

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI 
S POČÍTAČEM A NA 
BLÍZKO NYNÍ V AKCI 
1+1 ZDARMA

měření zraku PřÍMO V OPTICE

Zábřežská 68, Šumperk

 STOLAŘE
 PRACOVNÍKY 
  DO VÝROBY

Př
ijm

e:

Kontakt: p. Chuděj 777 730 202
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Čeká nás velké výročí. 
Čtvrtstoletí s Vámi!!! 
Losujeme celý rok. Spoustu cen. 
Každý měsíc tři výherci! 
Akce je určena jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky.

Bližší informace a podmínky akce na www.selectsystem.cz/25-let

- internet až 1000 Mbit/s
- ceny od 303 Kč
- televize až 190 programových kanálů
- cloud až 100 GB
- ZDARMA síť WiFi hotspotů  
 po Šumperku hledej síť a vyber

SELECT SYSTEM, s.r.o. | Gen. Svobody 17/2, Šumperk | www.selectsystem.cz

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

routery, powerbanky
a další ceny

Připojte se k nám a vyhrajte!

Zvolte SELECT SYSTEM a získáte

SELECT SYSTEM

rozdává

smart tv, tablety,

VELKÁ SOUTĚŽ!

zpravodaj_08092021_A4_final.indd   1zpravodaj_08092021_A4_final.indd   1 03.09.21   9:1703.09.21   9:17
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Stali jste se účastníky dopravní nehody nebo máte jen odřený lak? Neváhejte a navštivte náš autorizovaný servis Volkswagen! Máte tak zaručeno, 
že Váš vůz bude opraven proškoleným personálem striktně dle předpisů a technologie výrobce. Vaše vozidlo tak bude opět 100% bezpečné.

Váš servisní partner

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 78701 Šumperk, Tel. +420 583 301 515, asistentka.autosalon@fortex-ags.cz, www.fortexauto.cz

Zavolejte odborníkům a bude jako nový
Očekávejte vždy perfektní výsledek opravy poškození karoserie 

Soukromá 
ambulance 

foniatrie přijme 

ZDRAVOTNÍ 
SESTRU

Požadujeme: SZŠ    
Jednosměnný provoz
Životopisy zasílejte 
na e-mail: 
veprkova@foniatrika.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

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

Nový program:
OSOBNÍ ROZVOJ

 ÚZKOSTI 
A NEJISTOTY

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání


