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Klášterní kostel hostil slavnostní předání čestných občanství

Galerii významných osobností Šum-
perka rozšířili poslední zářijovou so-
botu dva noví „členové“ - čestní občané 
města. Těmi letos zastupitelé jmenovali 
bývalého místostarostu Igora Kroupu 
in memoriam a dlouholetého sbormis-
tra Šumperského dětského sboru To-
máše Motýla. A právě Motýli, nejstarší 
oddělení sboru, pod vedením Heleny 
Stojaníkové umocnili svým zpěvem at-
mosféru slavnostního večera u příleži-
tosti předání prestižního ocenění.

„Čestné občanství je nejvýznam-
nějším oceněním, které může město 
udělit. Je pro mě velkou ctí, že je dnes 
mohu předat. Igora Kroupu jsem osob-
ně znal, neboť jsem s ním spolupraco-
val a  usedli jsme spolu za  Občanské 
fórum i v prvním porevolučním zastu-
pitelstvu.    Pokr. na str. 2

Někdejší sbormistr Šumperského dětského sboru Tomáš Motýl převzal na malé slavnosti v klášterním kostele z rukou starosty 
Tomáše Spurného čestné občanství města. To mu zastupitelé udělili letos v dubnu.  Foto: P. Kvapil

Mezi čestné občany města patří od letošního ledna bývalý místostarosta Igor Krou-
pa. Čestné občanství in memoriam převzala manželka Alena Kroupová.  Foto: -pk-

Náročná rekonstrukce vodovodního 
a kanalizačního řadu v ulicích B. Něm-
cové, Nemocniční a Luční míří do cílo-
vé rovinky.    Strana 3

Na  Jaroslava Mosteckého vzpomínala 
rodina a přátelé.    Strana 4

Nedovedu si představit lepší spolupráci 
než s dětmi, říká „čerstvý“ čestný občan 
města Tomáš Motýl.    Strany 5, 6

Mladí sportovci ze Sluneční školy do-
sáhli historického úspěchu.    Strana 7
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Informace/Předání čestných občanství

Klášterní kostel hostil slavnostní předání čestných občanství

  

  První listopadový 
čtvrtek se sejdou 
zastupitelé

Na  tradičním místě a  v  obvyklém čase se sejdou 
ve čtvrtek 4. listopadu šumperští zastupitelé. V za-
sedací místnosti úřadovny v  Rooseveltově ulici 
budou od 15 hodin diskutovat například o plánu 
zimní údržby na  letošní sezonu, schválit by měli 
vyhlášení dotačních titulů na příští rok a zabývat 
se budou řadou finančních a majetkoprávních zá-
ležitostí.  -red-

  Zastupitelé a vedení 
města si prohlédli 
zámeček

Na exkurzi do prostor, jehož majitelem je Olomouc- 
ký kraj, vyrazili v  polovině září spolu s  vedením 
města šumperští zastupitelé. Objekt si prohlédli 
doslova od sklepa po půdu, navštívili protiatomo-
vý kryt, suterénní prostory, jídelnu, učebny, od-
borné dílny i kabinety.
Budova takzvaného zámečku totiž může být za tři 
roky na prodej. V současné době ji užívá Střední 
škola řemesel, areál však plánuje opustit. -ger-

  O víkendu se otevřou 
volební místnosti

Již podesáté od roku 1989 se v závěru tohoto týdne 
utkají politické strany o  křesla v  Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR. O nástupcích dosavadních 
poslanců rozhodnou občané v  pátek 8. října od   
14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 ho-
din, kdy budou otevřeny volební místnosti.  -kv-
 

  Hřbitovy budou 
o „dušičkách“ 
otevřeny déle

Přelom října a  listopadu se každoročně nese 
ve  znamení „dušiček“, období, kdy uctíváme pa-
mátku zesnulých a navštěvujeme místa posledního 
odpočinku našich nejbližších. V  této souvislosti 
budou oba šumperské hřbitovy od pondělí 25. říj-
na do úterý 2. listopadu přístupné déle. Otevřeny 
budou denně od  sedmé ranní do  osmé večerní. 
Ve zmíněných dnech navíc bude na přilehlá parko-
viště u hřbitova a krematoria častěji zajíždět hlídka 
městské policie.  -kv-

Zastupitelé si v polovině září prohlédli bývalý že-
rotínský zámek.                                            Foto: -ger-

  Pokr. ze str. 1
„K Tomáši Motýlovi chovám velký respekt a úctu, 

vychoval generace skvělých mladých lidí, při jejichž 
koncertech jsem měl mnohokrát husí kůži,“ řekl 
v  úvodu slavnostního podvečera starosta Tomáš 
Spurný. Poznamenal, že je symbolické, že se oceně-
ní předává v klášterním kostele, neboť obrovský po-
díl na  jeho znovuvzkříšení měl právě Igor Kroupa. 
„Před chvílí dozněl zvon svobody, jehož odlití bylo 
rovněž jeho velkou zásluhou, stejně jako rekonstruk-
ce protějšího Geschaderova domu. A symbolické je, 
že po deseti letech rekonstrukce otevřel tento prostor 
veřejnosti nezapomenutelný koncert Šumperského 
dětského sboru a  libereckého Severáčku. Jeho sbor-
mistr Milan Uherek je čestným občanem města, stej-
ně jako zakladatel šumperského sboru Alois Motýl 
a nyní i jeho syn Tomáš,“ připomněl Tomáš Spurný, 
který vzápětí požádal dceru Igora Kroupy Danielu 
Révai o malou vzpomínku na otce.

„Když jsem slyšela zvon svobody, vybavilo se mi, 
jak můj táta uměl velmi významně mlčet. Mělo to 
ale vždy velký smysl, protože i když mlčel, tak konal, 
něco vymýšlel… A  když už mluvil, tak nahlas, což 
bylo v porevolučních dobách, kdy nastoupil na radni-
ci, často potřeba. Byl sice nepřístupný a mnoho lidí se 
ho bálo, ale byl i srdečný a dokonce psal básně. Jsem 
opravdu pyšná, že se díky tátovi dnes setkáváme právě 
tady, a jsem vděčná za to, že když jdu po Šumperku, 
tak ho všude vidím,“ přiznala Daniela Révai. Podo- 
tkla, že přestože se její otec v  Šumperku nenarodil, 
považoval ho za  svůj domov, v němž vychoval čtyři 
děti, které nyní dělají práci, jež je opravdu baví. „Kdy-
by nás dnes viděl, myslím, že by měl obrovskou ra-
dost. Jsme pyšní na svého tátu a  jsme pyšní na  toto 
město, protože navždy zůstane naším domovem,“ 
zdůraznila Daniela Révai, která poděkovala všem, 
díky nimž Igor Kroupa čestné občanství obdržel, 
a rovněž mamince Aleně, která při nich po jeho od-
chodu před jedenácti lety stála. 

Právě Alena Kroupová vzápětí převzala od  sta-
rosty Tomáše Spurného čestné občanství in memo-
riam. „Pamatuji si Igora Kroupu jako člověka velmi 
statečného, neboť v  listopadu roku 1989, kdy nikdo 
nevěděl, jak to dopadne, šel s kůží na trh. Navíc byl 
vizionář, věděl, kudy se dál nejlépe ubírat, a pro město 
učinil velmi mnoho,“ řekl Tomáš Spurný.

Igor Kroupa by letos v říjnu oslavil sedmdesátiny. 
K nedožitému výročí vydala skupina jeho přátel pub-
likaci dokumentující jeho aktivity ve veřejném i sou-
kromém životě. Na  slavnostním večeru ji představil 
bývalý starosta a  současný zastupitel Zdeněk Brož. 
„Když Jirka Hájek přišel s  návrhem vzpomenout 
na Igora Kroupu, rozhodli jsme se, že zkusíme dát do-
hromady knížku vzpomínek od celé řady lidí a od ro-
diny. Udělali jsme ji tak trochu i proto, aby byl v tuto 
chvíli s námi,“ vysvětlil Zdeněk Brož a přečetl úryvek, 

který napsala Alena Kroupová. „Šumperské divadlo 
bylo ještě v plamenech a v jeho obývacím pokoji byla 
po celou noc rozvinuta třímetrová role papíru, hned 
se rodil harmonogram prací, času a  financí potřeb-
ných pro jeho obnovu. A to byl přesně Igor,“ potvr-
dil slova paní Aleny Zdeněk Brož. Jak Igor Kroupa, 
tak Tomáš Motýl byli podle něj v  posledních více 
než třiceti letech s městem úzce spjati. „Igor Kroupa, 
technik, stavební inženýr, představitel výkonné moci 
s  velkým přesahem do  kultury. Je za  ním nejenom 
tento klášterní kostel, ale když se projdete městem, 
tak vidíte jeho stopu na každém rohu. Na druhé stra-
ně Tomáš Motýl, jenž naplňoval tu část, bez které by 
všechny investice byly k ničemu, kdyby v nich nebyl 
život. Byli to právě Šumperský dětský sbor a Tomáš 
Motýl, jenž navazoval na práci svého otce Aloise, kte-
ří oživili nejen toto místo,“ dodal Zdeněk Brož. 

Jeho slova potvrdil po Motýly skvěle zazpívaných 
skladbách Petra Ebena starosta Tomáš Spurný. „Spolu 
s otcem jste zanechali obrovské dílo. Velmi si cením 
toho, že jste vychovali nejen generace výborných zpě-
váků, ale i generace skvělých lidí,“ obrátil se k Tomáši 
Motýlovi Tomáš Spurný a předal mu čestné občanství 
města.

„Jsou lidé s  brilantním mozkem a  šikovnýma ru-
kama, a  když vytvoří něco s  velkým dosahem, jsou 
za to oceněni. A jsou lidé, kteří i kdyby se rozkrájeli 
na malé kousky, tak jim vlastní mozek a ruce budou 
málo platné, protože pokus o  tvorbu v  dané oblasti 
nebude dostatečný. Já patřím do druhé skupiny a byl 
bych moc rád, kdyby dnešní významné ocenění bylo 
vnímáno jako ocenění všech, kteří se během uply-
nulých téměř šedesáti let zapřáhli do sborového vo-
zíku a pomáhali ho táhnout. Nemohu je vyjmenovat 
všechny, protože jich jsou stovky, ale musím vzpome-
nout mého tvrdohlavého tatínka, díky němuž tento 
sbor nabyl na životaschopnosti a posléze dosáhl vyso-
ké úrovně. Čestné občanství tedy přijímám s velkým 
potěšením a  současně s vědomím, že nepatří pouze 
mé osobě, ale mým prostřednictvím širokému okolí. 
Velmi si toho vážím,“ reagoval Tomáš Motýl a  vy-
zdvihl přínos svých „spolupracovníků“ nejbližších 
a nejmilejších - sborových dětí. „Měl jsem to štěstí, že 
jsem mohl opakovaně sledovat, jak probíhá proměna 
malého vyplašeného šestiletého ptáčátka v hotového 
dospělého člověka obdivuhodných vlastností. Toho 
si asi cením na celé své práci nejvíc. A tak bych rád 
tomuto sboru popřál ještě dlouhá léta krásné práce 
a  mé pokračovatelce Heleně Stojaníkové neustálou 
přízeň jak malých, tak velkých,“ řekl Tomáš Motýl, 
jenž po  dlouhotrvajícím aplausu usedl místo Petra 
Vočky ke klavíru a navzdory potížím se sluchem do-
provodil své bývalé sborové děti při poslední „neplá-
nované“ skladbě. -zk-

Igor Kroupa u  zvonu svobody, který byl zavěšen 
v opraveném klášterním kostele.  Foto: archiv rodiny

Publikaci dokumentující aktivity Igora Kroupy ve ve-
řejném i soukromém životě představil Zdeněk Brož.        
 Foto: -pk-
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Zpravodajství/ Informace

Náročná rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v ulicích B. Něm-
cové, Nemocniční a Luční, která je v režii společnosti Vodohospodářská zaří-
zení Šumperk, míří do cílové rovinky. V současné době probíhají finální práce, 
jež završí konečná úprava povrchů. Řidiči tak musejí do konce října počítat 
s dopravními omezeními a uzavírkami. Příští rok naváže na výměnu vodohos-
podářských sítí rekonstrukce plynu a poté se chce město pustit do plánované 
revitalizace této lokality.

Olomoucká firma INSTA CZ, kterou 
společnost Vodohospodářská zaříze-
ní Šumperk vybrala jako dodavatele 
stavby, se již pustila do  postupného 
frézování asfaltu v  ulicích Vančurově, 
B. Němcové, Nemocniční, Nerudově 
a  Balbínově. Práce jsou spojené s  do-
pravními omezeními, jež se netýkají 
pouze autobusových linek. Nový živič-
ný povrch chtějí stavaři začít pokládat 
v pondělí 11. října v ulici B. Němcové 
v  úseku mezi křižovatkami s  ulicemi 
Nemocniční a Vančurovou, tato první 
etapa potrvá do pátku 15. října a řidiči 
se musejí připravit na úplnou uzavírku. 

Druhá etapa pak zahrnuje pokládku 
asfaltového koberce v  křižovatce ulic  
B. Němcové a  Vančurovy a  v  týdnu 
od  25. do  29. října uzavře ulice Van-
čurovu, B. Němcové, Nemocniční, 
Nerudovu a  Balbínovu, projíždět zde 
nebudou moci ani autobusy. Objížďka 

přitom povede ulicemi Havlíčkovou, 
Myslbekovou a  Zábřežskou. Veškeré 
stavební práce by zde měly definitivně 
skončit do poloviny listopadu.

Velkou investiční akci v  oblasti 
při ulicích Nemocniční, B. Němcové 
a  Luční, která si vyžádala kolem de-
větačtyřiceti milionů korun bez DPH, 
rozdělila VHZ do  dvou etap. První 
odstartovala loni a  od  poloviny roku 
uzavřela celou ulici Nemocniční, letos 
pak proběhla obnova zbývajících úseků 
v ulicích B. Němcové a Luční.

Už příští rok se ale stavební techni-
ka do lokality vrátí. Na výměnu vodo-
hospodářských sítí totiž na jaře naváže 
rekonstrukce plynu a poté se chce měs-
to pustit do  plánované revitalizace.  
Odstartovat by měla na podzim a s do-
končením se počítá v roce 2023. 

„Z dopravního hlediska je tato oblast 
poměrně komplikovaná. Snažili jsme 

se proto najít nejlepší možné kompro-
misní řešení, abychom vyhověli všem 
aktuálním dopravně bezpečnostním 
předpisům. Projekt se v  současnosti 
dokončuje,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Jakub Jirgl, jenž zodpovídá 
za investice. Projekt na revitalizaci Ne-
mocniční ulice v části od ulice Zábřež-
ské po ulici B. Němcové počítá mimo 
jiné s  vysazením nové zeleně a  obou-
stranné aleje vysokokmenných stromů, 

které dobře zvládají klimatické změny. 
Vzniknout by zde měly komunikace 
pro chodce i  cyklisty a  nová parko-
vací místa. „Chceme tu rovněž osadit 
tzv. chytré lampy, jež reagují na pohyb 
a  které lidé znají z  autobusového ná-
draží. V  budoucnu by se toto smart 
osvětlení mohlo rozšířit i do areálu ne-
mocnice,“ podotkl místostarosta. Do-
dal, že investice je odhadována na více 
než třicet milionů korun. -zk-

Na rekonstrukci sítí v lokalitě u nemocnice naváže příští rok celková revitalizace

V současnosti probíhají v ulicích finální práce, jež završí konečná úprava povrchů. 
Řidiči tak musejí do konce října počítat s dopravními omezeními.  Foto: -pk-

Nominovat lze nejen jednotlivce, ale i firmy, kteří 
si zaslouží udělení ceny v  různých odvětvích lidské 
činnosti - například v  kultuře, ve  sportu, v  sociál-
ní a  humanitární oblasti, ve  vzdělávání a  v  dalších. 
Nominovat je možné rovněž zajímavou novostavbu 
nebo zdařilou stavební rekonstrukci v  Šumperku. 
Ceny města přitom stejně jako loni nebudou udělo-
vány v konkrétních kategoriích.

Nominování, hlasování a udílení cen města letos 
doznalo drobných změn, jež na svém zářijovém za-
sedání odsouhlasilo zastupitelstvo. Do konce letoš-
ního roku bude oddělení kultury a vnějších vztahů 
shromažďovat nominace od občanů. Začátkem no-
vého roku pak zasedne akademie, složená ze zástup-
ců politických stran a  hnutí zastupitelstva města, 

a  vybere ty nejzajímavější. „Tyto nominace budou 
postoupeny k hlasování členům zastupitelstva, kteří 
vyberou pět kandidátů. Ti získají Cenu města Šum-
perka,“ popsal proces udělování cen Bohuslav Von-
druška. Upřesnil, že slavnostní večer s předáváním 
ocenění proběhne začátkem dubna v divadle.

Nominaci lze podat buď prostřednictvím elektro-
nického formuláře na  městském webu www.sum-
perk.cz (sekce Život ve  městě - Ceny města), nebo 
v „papírové“ formě v městských úřadovnách a v  in-
formačním centru v budově divadla na Hlavní třídě 
až do pátku 31. prosince. Nominační lístek bude rov-
něž otištěn v  listopadovém čísle zpravodaje. Dotazy  
k Cenám města Šumperka lze zasílat na e-mail: ceny-
mesta@sumperk.cz. -red-

„Jeho hlavní náplní bude dohled nad vzhledem 
města a  dále konzultační a  poradenská činnost 
v  oblastech architektury a  urbanizmu v  Šumperku. 
Očekáváme, že bude předkládat například podněty 
na  zlepšení veřejného prostoru nebo dávat vyjádře-
ní k návrhům řešení jednotlivých investičních akcí,“ 
uvedl starosta Tomáš Spurný. Doplnil, že městský 
architekt bude také zajišťovat konzultace pro obča-
ny města, vlastníky nemovitostí či investory a deve-
lopery a  usměrňovat jejich záměry tak, aby nebyly 
v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem 
a  koncepcemi města. Vedení města od  něj rovněž 
očekává, že bude působit jako iniciátor a moderátor 

veřejných projednání a  besed, pořádaných městem 
pro lepší zapojení občanů do procesu rozvoje Šum-
perka.

Městský architekt bude externím pracovníkem, 
jenž bude pracovat pro město zhruba šedesát hodin 
měsíčně. Do funkce by měl nastoupit nejpozději příští 
rok 1. ledna. Zájemci mohou získat bližší informace 
u J. Kotíka, vedoucího oddělení územního plánování, 
tel. č. 583 388 309, e-mail: jaroslav.kotik@sumperk.cz, 
nebo u Pavla Volfa, vedoucího odboru strategického 
rozvoje, tel. č. 583 388 304, 778 806 549, e-mail: pavel.
volf@sumperk.cz. Podrobné požadavky jsou zveřej-
něny na www.sumperk.cz v rubrice volná místa. -ger-

Od minulého pátku přijímá šumperská radnice nominace na udělení Ceny města Šumperka za rok 2021. 
Počiny a osobnosti z různých oblastí života města mohou lidé nominovat do 31. prosince.

Výběrové řízení na  architekta vypsalo město Šumperk. Architekt, který bude externím pracovníkem, 
bude garantem a iniciátorem tvorby koncepce rozvoje města. Místní radnice přijímá přihlášky do 24. října.

Radnice přijímá nominace na ceny města za letošní rok

Hledá se vhodný kandidát na městského architekta

  
  

  Šumperk je v třídění druhým 
nejlepším městem v kraji

Stříbrnou medaili, a tedy druhé místo v množství 
vytříděného odpadu, přivezlo v září vedení města 
z Plumlova. V kategorii měst nad patnáct tisíc oby-
vatel byla lepší než Šumperk pouze Olomouc, třetí 
skončil Prostějov.
Do soutěže se zapojilo 399 obcí a měst Olomouc-
kého kraje. V samotném klání se hodnotila vyka-
zovaná data v  systému EKO-KOM. Šlo zejména 
o množství vytříděných odpadů na jednoho oby-
vatele a o počet tříděných komodit na území jed-
notlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné 
i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria.
V  rámci dlouhodobé spolupráce s  Olomouckým 
krajem podporuje společnost EKO-KOM rozvoj 
třídění odpadu v  regionu. Olomoucký kraj při-
tom dosáhl na celkově druhé místo v pomyslném 
srovnání všech krajů. Na  jednoho obyvatele při-
padlo za rok 2020 přesně 22,4 kg vytříděného pa-
píru, 18,4 kg plastů, 15,1 kg skla, 0,5 kg nápojových 
kartonů a 22,6 kg kovů. V  součtu tedy průměrně  
78,6 kilogramu vytříděného odpadu na obyvatele 
kraje.  -ger-

Ocenění převzali zástupci města na malé slavnosti 
v Plumlově.  Foto: -ger-
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Na projednávání zazněly připomínky k nejrůznějším oblastem života ve městě, největší diskuze se strhla k téma-
tům bydlení a doprava.                                                                                                                                              Foto: -ger-

Zástupci nejvýznamnějších firem, jež tvoří šumperské grémium podnikatelů, se sešli s vedením města, představi-
teli nadačního fondu Centra bakalářských studií a se zástupci Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostra-
va.                                                                                                                                                                                   Foto: -ger-

Vedení města i  zpracovatelé dokumentu vyslech-
li spoustu podnětů a  nápadů, se kterými budou při 
tvorbě strategického plánu dále pracovat. Zájemci, jež 
se nemohli veřejného projednávání zúčastnit, mohou 

své připomínky poslat prostřednictvím formuláře, 
který najdou na  webových stránkách města v  sekci 
Podnikání a  spolky, podsekci Nový Strategický plán 
rozvoje města Šumperka. -ger-

Děkan Ekonomické fakulty VŠB - TUV Ostrava 
Vojtěch Spáčil informoval, že v  současné době pro-
bíhá proces schvalování nového oboru, který by se 
mohl otevřít v  příštím akademickém roce 2022-23, 
a to marketing a obchod. „Obor je ušitý na míru vel-
kým firmám, jež odborníky s tímto zaměřením nut-
ně potřebují. Doufám, že se nám schvalovací proces 
podaří včas dotáhnout do konce,“ uvedl. Doplnil, že 
ve  výukovém programu nebudou scházet například 
základy práva, logistika, ekonomika, statistika, mana- 
gement či spotřební chování.

Další možnost studia, po  kterém volá přede-
vším největší šumperský zaměstnavatel, Nemocnice 
Šumperk a.s., je vyšší odborná zdravotní škola. „Po-
třebujeme kvalitně připravené absolventy, hlad je také 
po dovzdělání středního zdravotnického personálu,“ 

sdělil za vedení nemocnice Pavel Brauner. Šumperský 
starosta Tomáš Spurný poté přítomným přiblížil plá-
ny města, především přípravu lokalit k bydlení a řeše-
ní parkování ve městě. 

Zasedání grémia podnikatelů předcházela valná hro-
mada Okresní hospodářské komory (OHK) Šumperk, 
na níž přítomní diskutovali o podpoře podnikání i o ak-
tivitách a  konzultačním programu Inovačního centra 
Olomouckého kraje. Veškeré informace najdou zájemci 
na webových stránkách OHK www.ohk-sumperk.cz.

Otcem myšlenky pravidelně svolávat šumperské 
podnikatelské grémium byl bývalý šumperský sta-
rosta Petr Krill, tuto aktivitu podporoval rovněž jeho 
nástupce Zdeněk Brož. „Rád jsem na své předchůdce 
navázal. Těší mě, že tuto iniciativu zástupci firem při-
vítali,“ uvedl Tomáš Spurný. -ger-

Do tvorby Strategického plánu města Šumperka se s vervou zapojili i občané Šumperka. Na veřejném 
projednávání tohoto důležitého dokumentu, které proběhlo ve středu 22. září v Městské knihovně T. G. 
Masaryka, zazněly připomínky k nejrůznějším oblastem života ve městě, největší diskuze se strhla k téma-
tům bydlení a doprava.

Zástupci nejvýznamnějších firem, jež tvoří šumperské grémium podnikatelů, se sešli s vedením města, 
představiteli Nadačního fondu Centra bakalářských studií v Šumperku a se zástupci Vysoké školy báňské 
- Technické univerzity (VŠB - TUV) Ostrava. Jedním z hlavních bodů byla informace o nových studijních 
oborech, které by v Šumperku mohly vzniknout. Mezi dalšími tématy, o nichž se diskutovalo, byly možnost 
vybudování inovačního centra, podpora talentů i rozvoj lokalit pro bydlení.

V knihovně se diskutovalo o budoucnosti města

Hlavním bodem grémia byly nové studijní obory

  

  V „ZUŠce“ odhalí 
pamětní desku 
Aloisu Motýlovi

Alois Motýl. Nejen všichni Šumperané si okamžitě 
vybaví dětský sbor, jejž v roce 1962 založil a vytvo-
řil z  něj jedno z  našich nejlepších dětských sbo-
rových těles. A právě bývalé sborové děti pořídily 
svému „tatíčkovi“ pamětní desku. Odhalena bude 
v sobotu 16. října v 10 hodin ve vstupním prostoru 
Základní umělecké školy v  Žerotínově ulici, kde 
Alois Motýl působil. -zk-

  Na Jaroslava Mosteckého 
vzpomínala rodina a přátelé

Vzpomínkový večer na  předního českého autora 
SF a  fantasy Jaroslava Mosteckého, který odešel 
do literárního nebe loni 13. prosince, se uskutečnil 
v závěru září v Městské knihovně T. G. Masaryka. 
Na autora dvou desítek publikací a zhruba padesá-
ti povídek zavzpomínali jeho kamarádi a  rodina. 
Akci doprovázela výstava, jež mapuje život a dílo 
Jaroslava Mosteckého. -ger-

  Na Šumpersku 
přibyly okruhy 
pro cyklisty

Na šumperské straně Jeseníků vzniklo šestnáct no-
vých cyklookruhů o celkové délce tři sta padesát 
kilometrů. Rozšíření projektu Yes Cyklo předsta-
vilo ve středu 29. září Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky. Síť okruhů sahá od  Rudy nad Moravou 
po  Kouty nad Desnou a  Skřítek. Projekt vyšel 
na  osm set tisíc korun. Čtyřmi sty tisíci přispěl 

Tomáš Spurný předal během setkání manželce 
zesnulého Jaroslava Mosteckého čestné uznání 
starosty města in memoriam za přínos v oblasti li-
teratury.  Foto: Knihovna TGM

Rozšíření projektu Yes Cyklo představilo Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky.  Foto: -ger-
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Rozhovor

Se sborem jste prakticky vyrůstal, 
v  roce 1962, kdy byl založen, vám 
bylo jedenáct. Jak jste vnímal jeho za-
čátky, co se vlastně u vás doma dělo?

Byl to trošku rozruch, protože ta-
tínek se dvěma přáteli o  tom neustále 
hovořili, mě však vůbec nenapadlo, že 
bych tomu měl věnovat pozornost. Až 
když z  tiskárny donesli přihlášky, šel 
jsem se zeptat maminky, co to obnáší. 
Tatínek ale vůbec ani nenaznačil, že 
by stál o to, abych do sboru chodil. Mě 
nicméně zaujalo, že se pojede na  sou-
středění, byť jsem tehdy pendrek věděl, 
co to je, a také skutečnost, že tam bude 
spousta děvčat. Dnes už ani nevím, 
jestli jsem vyplnil přihlášku, ale v páté 
třídě jsem začal do sboru chodit, zalíbi-
lo se mi tam i z mnoha dalších důvodů 
a vydržel v něm do sedmnácti let. 

Co bylo důvodem, že jste se rozho-
dl sbor opustit?

Cítil jsem se dospělý, končil druhý 
ročník gymnázia a  začátkem toho tře-
tího jsem se stal členem jistého „pod-
zemního“ klubu, který byl v  nepřízni 
veřejné moci. Scházeli jsme se ve sklepě 
jednoho domu za  radnicí a  tam pro-
vozovali rozličné, dle našeho soudu 
kulturní rejdy. Našimi hosty byli různí 
lidé, jež přijeli do Šumperka. To vedlo 
k  tomu, že někdy na  jaře dostali rodi-
če dopis z  gymnázia, že úspěšnost mé 
maturity je vážně ohrožena. Nicméně 
jsem ji udělal a pak se pokoušel dostat 
na architekturu, což mi ale nevyšlo, a já 
skončil na  oboru geodézie a  kartogra-
fie, kde jsem pobyl necelý semestr a pak 
přestoupil na  pedagogickou fakultu, 
kterou se mi podařilo zdárně dokončit. 

Poté jste začal učit, nebo jste si 
už pohrával s  myšlenkou „návratu“ 
ke sboru?

To jsem tehdy nezvažoval, ale když 
jsem nastoupil do  školy v  Šumavské, 
od počátku patřilo k mým povinnostem 
založit a  vést dětský sbor. To pověření 
mi přišlo takové triviální, protože kdo 
jiný by se lépe vyznal ve vedení dětského 
sboru než já, když jsem tam tak dlouho 
chodil, že? No, nebylo tomu tak, po ně-

kolika zkouškách jsem si připadal velmi 
nevzdělaný, takže jsem začal docházet 
na  tatínkovy zkoušky, abych se přiučil 
sborovému řemeslu. 

Bylo to zrovna v  době, jež byla pro 
tátu hodně těžká. Jednak se strašně roz-
bujela sborová činnost a jednak byl v ne-
příznivém pohledu městské organizace 
KSČM, navíc na  tom nebyl zdravotně 
dobře, byl unavený, uštvaný… I proto se 
rozhodl, aniž to kdokoli věděl, že skončí. 

Určitých náznaků si ale povšiml Cti-
rad Medlík, v té době začínající ředitel 
Okresního domu pionýrů a  mládeže. 
Spolu s  dalšími lidmi, kteří sboru ro-
zuměli a současně měli možnosti a vliv, 
dali hlavy dohromady a  vymysleli, že 
sbor přejde pod tuto organizaci a  že 
tátovi pomůžou tím, že mi nabídnou 
místo druhého sbormistra. Radek mi 
tehdy doslova řekl: „Rozmysli si, jestli 
bys o to měl zájem, ale rozmýšlej rych-
le, nebo ti ten fotr chcípne.“ Mohl si 
taková slova dovolit, protože se velice 
dobře znali. 

Já se rozmýšlet nepotřeboval, bylo 
to v polovině listopadu roku 1980 a už 
za měsíc jsem nastoupil. A tatínek, aniž 
jsem já měl na  tom sebemenší podíl, 
protože spíš musel napravovat to, co 
já zbabral, hrozně ožil a jeho zdravotní 
potíže brzy pominuly.

Bral vás hned jako kolegu, nebo 
měl spíš tendence mentorovat?

Už když jsem byl malý, choval se 
ke mně stejně jako k ostatním dětem ze 
sboru, a  to se nezměnilo ani v dospě-
losti. Vůbec jsem neměl pocit, že jsem 
pod nějakou kuratelou. Nemám tušení, 
jak vnímal mé různé nedostatečnosti 
a jak moc si s nimi dělal hlavu. Domní-
vám se, že vnímal a hlavu si dělal, ale 
nebyl z těch, kteří by mentorovali a dá-
vali nějaká vzorová řešení. Táta byl vel-
mi benevolentní, a když bylo potřeba, 
vždycky mi dobře poradil. 

Váš otec v  jednom z  rozhovorů 
řekl, že nikdy neměl moc velké ambi-
ce, že si nevěřil. Bylo tomu tak? Byli 
jste si v tom podobní?

Nejistota u  něj byla asi na  prvním 

Nedovedu si představit lepší spolupráci než s dětmi, 
říká „čerstvý“ čestný občan města Tomáš Motýl

Tomáš Motýl se v současnosti věnuje zpracování sborové historie. Dokončil již prv-
ní díl z plánovaných pěti, jež ponesou název Sborová zahrada. Vyjít by měl v první 
polovině příštího roku.                                                                                               Foto: -zk-

Pokud existuje nějaký šumperský fenomén, pak je to nepochybně Šumperský 
dětský sbor. Zdá se neuvěřitelné, že „do Motýla“ se chodí zpívat již téměř šedesát 
let. Většině Šumperanů netřeba připomínat, že sbor založil Alois Motýl a vytvořil 
z něj jedno z našich nejlepších dětských sborových těles. Dirigentskou taktovku 
před lety převzal syn Tomáš a s ní i svým způsobem rodové „prokletí“, sboru vě-
noval nikoli jen čas pracovní, ale i většinu času osobního. Jeho dlouholetou práci 
a zejména citlivý a lidský přístup nejen ke sborovým dětem letos město ocenilo 
udělením čestného občanství. „Je to velmi zavazující, ocitl jsem se v úžasné spo-
lečnosti. Stejné ocenění přijal v  roce 1994 tatínek, a  nemohu se zbavit dojmu, 
že nebýt jeho tvrdohlavého úsilí, se kterým sbor provedl bludištěm počátečních 
nejistot, obtíží i protivenství, těžko bychom dnes naslouchali dětem, jejichž pra-
rodiče kladli do základů sborové stavby první kameny,“ říká Tomáš Motýl.

místě. V  současnosti zpracovávám 
sborové dějiny, a jak se probírám všemi 
těmi dochovanými listinami, jež sbor 
doprovázely, v  jeho tehdejších dopi-
sech to je hlavní téma. Často se v nich 
objevuje „To se ti Lojzo povedlo, to 
bylo výborné. - Ale to je blbost, to byla 
náhoda, to příště už nezopakuju…“. 
On opravdu nebyl ctižádostivý, respek-
tive měl jen ctižádost, aby nevypadal 
jako hlupák, když někde se sborem 
vystoupí. 

Já to tak úplně neměl. Když jsem 
u  sboru začínal, měl jsem takové ty 
představy, že teď to rozjedeme, poje-
deme tam a  tam, a  pak mě to přešlo. 
Vždycky jsem chtěl spíš to, aby se děti 
ve  sboru cítily dobře, takže jsem se 
nikdy nedobral toho, abych je nechal 
zpívat na všech pěti kontinentech, jak 
někteří mí kolegové. Neříkám, že to je 
špatně, jen já si na to netroufal a neměl 
jsem žádné nutkání to dělat.

Je nějaká vlastnost, již jste u tatín-
ka nejvíc obdivoval? 

Myslím, že to byla jakási zaťatost 
v tom, že když něco začal, tak v tom po-
kračoval. Tato jeho paličatost a fakt, jak 
dokázal v  té nejistotě všechno zvládat, 
to bylo obdivuhodné. A druhá věc, kte-
rou jsem od počátku vnímal, ale pod-
statu a hloubku si uvědomil až poději, 
byl vztah k dětem. S Milanem Uherkem 
z libereckého Severáčku, s nímž ho po-
jilo velké přátelství, se shodli, že dítě 
není nástrojem sbormistrovské kariéry, 
ale že je rovnocenným partnerem, se 
kterým společně vytvářejí jakési dílo. 

Jak ale děti motivovat, aby ve sboru 
vydržely a chtěly na sobě pracovat?

Opět se odkážu na  Milana Uherka. 
Když jsem dělal diplomku u  Severáč-
ku, přišla řeč právě na motivaci. Milan 
mi tehdy řekl: „Není na světě nudnější 
činnosti, než je práce v dětském sboru 
a sborový zpěv jako takový. Ty děti, to 
je takové kňourání, hrozně se v  těch 
zkouškách nadřou, protože když chceš, 
aby to k něčemu vypadalo, tak je musíš 
pořád dokola trápit, a  strašně dlouho 
trvá, než to má nějaký výsledek. Do-
kud se ta práce nepodepře něčím, co 
děti baví a zajímá, je to zhola zbytečné 
a nikdy to nemá úspěch.“ 

Na mysli měl různé přidružené čin-
nosti, třeba už zmíněná soustředění, 
na  nichž se děti skamarádí. Pokud to 
pak jde na zkouškách dobře, je nablíz-
ku první vystoupení, lidé tleskají… 
Co víc může začátečníky povzbudit? 
Poté se jede na soutěž, a když se zadaří 
a  sbor se umístí, to je další sláva. Pak 
máme zájezd a poslechneme si někoho 
jiného, jak zpívá, a  nedej bože, aby-
chom byli lepší… Takto se to nabaluje, 
a  to je princip, který drží sbor pohro-
madě dodneška. 

Šumperský dětský sbor má jméno, 
má věhlas. Co vše to obnáší, aby byl 
soubor tak schopný? 

To lze jen těžko popsat, je to velmi 
detailní a  piplavá práce. Nejlépe je to 
znát při zkouškách nebo na soustředě-
ní, co všechno musejí děti i  sbormis-
tr podstoupit, aby to bylo technicky 
precizní, aby zpívání bylo čisté a mělo 
barvu, aby každý tón zazněl správně 
a volně, aniž by škodil hlasům. A sou-
běžně s  tím je třeba najít způsob, aby 
posluchačům běžel mráz po zádech. 

   Pokr. na str. 6
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  Pokr. ze str. 6
Doteď mě fascinuje, s  jakou ochotou a  vníma- 

vostí sborové děti plnily a stále plní všechny ty drob-
né pokyny. 

Sbor má na svém kontě řadu úspěchů. Je nějaký, 
jenž vás nejvíce hřeje u srdce?

Domnívám se, že nejvýraznější úspěchy proběh-
ly v  poslední době, kdy už jsem v  tom neměl prsty 
a sdílel je jako divák. Mám na mysli například soutěže 
v Řecku, ve Španělsku či na Maltě. Musím se přiznat, 
že v posledních letech svého sbormistrovského půso-
bení jsem už obtížně nacházel chuť a  sílu do  práce. 
Projevovalo se to mimo jiné neochotou účastnit se 
sborových soutěží, což je přesně činnost, která děti 
motivuje nejvíc. Jsem rád, že moje nástupkyně He-
lena Stojaníková tu chuť má a navíc je schopná dělat 
věci precizněji a lépe.

Já osobně mám nejsilnější zážitky spojené s účin-
kováním s  harfistkou Janou Bouškovou, jež když se 
harfy jen dotkne, tak vám běží mráz po zádech. My-
slím, že ona to vnímala podobně a  že se nám spo-
lečně podařily výborné věci. Poprvé jsme se potkali 
v roce 1993, kdy jsme chystali na šumperský festival 
duchovní vokální hudby provedení cyklu A Ceremo-
ny of Carols Benjamina Brittena. Tehdy jsme neměli 
klavíristu a já to s dětmi nacvičil, aniž by tušily, kdo 
nás bude doprovázet. Když Jana asi tři hodiny před 
koncertem přijela, vynesli jsme harfu do  zkušebny 
a začali. Nikdy nezapomenu, jak se doslova „nalepila“ 
na sbor a on na ni. Sjeli jsme to bez zastavení od za-
čátku do konce a večer posluchači během vystoupení 
houfně slzeli.

Brittena jsme pak s Janou provedli ještě několikrát 
a  nejsilnější dojem ve  mně zanechalo vystoupení 
v  Dačicích, kde jsme se opět sešli po  jedenáctileté 
přestávce, a  jemuž předcházela opravdu kuriózní si-
tuace. Domluvili jsme se na zkoušce před koncertem, 
Jana ale místo do  Dačic přijela do  Šumperka. Když 
to zjistila, okamžitě otočila auto a já dodnes nechápu, 
jak to mohla po těch silničkách v tak rekordním čase 
zvládnout. Když dorazila, měli jsme čas jen na  to, 
abychom si v sakristii vzali noty a domluvili nástupy. 
Výsledkem bylo, že se sbor absolutně soustředil, vaz-
ba mezi ním a nástrojem byla doslova cítit. A tehdy 
celý kostel také zůstal bez dechu. To jsou pro mě asi 
ty nejsilnější momenty.

Od  devadesátých let, kdy se tatínek rozhodl 
skončit, jste nesl sbor a  veškeré dění kolem něj 
na svých bedrech. To muselo být hodně vyčerpáva-
jící, dokázal jste při tom relaxovat?

Zpočátku moc ne, takže už v prvním desetiletí jsem 
si díky tomu přivodil pár kolapsových stavů. Pak jsem 
se je naučil rozpoznávat a šel si včas odpočinout. Až 
na konci devadesátých let mě přátelé přiměli, abych si 
koupil kolo. Začali jsme o víkendech a jednou ročně 
na celý týden vyrážet na výlety a to mě zřejmě zachrá-
nilo.

Heleně Stojaníkové jste sbormistrovskou tak-
tovku předal v  roce 2017. Bylo těžké najít svého 
nástupce?

Začal jsem ho hledat nedlouho poté, co jsem  
nastoupil ke sboru. Věděl jsem, že to je opravdu pro-
blém, protože jsem sledoval mnohé své kolegy, hle-
dající mnohokrát a marně. U Helenky, když už byla 
mezi staršími, jsem měl pocit, že by se na to hodila. 
Nechával jsem ji například na soustředěních dělat dě-
lené zkoušky s jednotlivými hlasy, při nichž si vedla 
velmi dobře. Pak ale nastala ve  sboru taková horší 
situace a zdálo se, že za těchto okolností s touto mož-

ností přestala počítat. Po čase se mě ale zeptala, zda 
by to mohla zkusit. Od počátku se jí dařilo a já před 
svým odchodem pozbyl jakýchkoliv obav, protože si 
už pár let vedla lépe než já. Myslím, že to byla veliká 
klika.

V minulosti jste se nechal slyšet, že si dokážete 
představit, že budete dělat něco jiného než sbor. Ta 
situace před čtyřmi lety nastala. Jaké to je a čemu se 
nyní věnujete?

Tehdy jsem si ještě ani nedokázal představit, jak 
dobře to půjde… Když jsem na podzim 2017 sboru 
zanechal a odešel do důchodu, všechno ze mě spad-
lo. Doháním tak četbu, kterou jsem zameškal, občas 
fotografuji, když jsou potíže se sluchem mírnější, 
užívám si muziky či divadla.… Hlavně se ale věnuji 
zpracování sborové historie, jehož výstupem by mělo 
být pět dílů vypravování o  zajímavých nebo důleži-
tých věcech, které se v průběhu mých pětapadesáti let 
se sborem odehrály. A to mě hodně baví.

Jak jste se zpracováním daleko?
Hotový mám první díl, zahrnující určitý exkurz 

do  sborové prehistorie na  Šumpersku a  poměrně 
krátké období od počátku sboru do roku 1967. Tehdy 
jsme se zúčastnili první celostátní soutěže, což nám 
otevřelo dveře dokořán k další, postupně velmi roz-
bujelé činnosti, jež posléze tatínka stála zdraví. Za-
tímco tato část šla celkem snadno, neboť jsem měl 
mnohé v paměti a další věci jsem dohledal, u druhé 
etapy, na které teď pracuji, to je horší. Jde o mnohem 
delší období, končící rokem 1980, kdy jsem nastoupil 
coby druhý sbormistr. Problém je, že jsem během něj 
sedm let nebyl ve sboru přítomen. Dokud jsou papíry, 
je to dobré, ale protože jsme ve sboru poměrně brzy 
začali s počítačem, nevím, do jaké míry se mi ty pre-
historické první soubory podaří zpracovat.

Narazil jste během svého „putování“ sborovou 
historií na nějaké perličky, na něco, co třeba už za-
padlo a najednou se vám to vybavilo?

Velmi často, jsou to perličky někdy velmi pepr-
né i  příběhy dnes už úsměvné. Třeba, když tatínek 
při koncertu v Jeseníku spadl ze schodů. Seděl totiž 
u klavíru a za ním vedly čtyři schůdky z jeviště, on si 
posunul židli a naráz letěl v kotrmelcích dolů. Naštěs-
tí to přežil bez úhony. 

Velkou kapitolou je omdlévání dětí při koncer-
tech nejrůznějšími způsoby, to byly desítky případů. 
Vzpomínám si, jak jsme vystupovali v Lošticích, kde 
byl přístup na jeviště pouze ze sálu, protože se na něj 
zezadu nedalo nijak dostat. Bylo velmi malé, a když 
jsme rozestavili stupně, sahaly od  portálu k  portá-
lu, kde mezi zděnou a  plechovou částí jezdila opo-
na. Jeden hoch, stojící úplně na  kraji, najednou sjel 

po oponě a zůstal ležet nohama na jevišti a od pasu 
nahoru mezi částmi portálu. Sbor zpíval dál, protože 
už na to byl zvyklý, a já ho tahal za nohy vpřed, ovšem 
on měl vzadu ruce, takže bych mu je musel utrhnout. 
Nakonec se mi ho podařilo vyprostit, ale byl to velký 
adrenalin. 

A pak jsou to příhody zájezdové. V dobách hluboce 
předmobilních jsme kdysi po ránu vyrazili dvěma au-
tobusy ze španělského vnitrozemí na koupání k moři. 
Autobusy se nedopatřením na  jedné z  prvních kři-
žovatek rozjely každý jiným směrem a už se nenašly. 
Oba dorazily k moři, přičemž jeden vezl kuchyňské 
vybavení a druhý potraviny. V peněžence vedoucího 
zájezdu bylo deset dolarů v  drobných mincích, jež 
jako návratnou půjčku poskytlo ministerstvo kultu-
ry pro případ, že by bylo nutno v naléhavé záležitosti 
volat zastupitelský úřad. A tak půl sboru hladově kou-
kalo na kufry s plynovými vařiči a půl na přepravky 
s těstovinami a kečupem. 

Do Španělska jsme se vydali i o několik let pozdě-
ji. Vybavuji si, jak děti jednoho rána přišly a říkaly: 
„Včera jsme měli tak krásný večer, oni ti domácí kluci 
přijeli na motorkách, naložili nás a objeli jsme asi tři 
diskotéky.“ Dnes se nad tím usmívám, ale v tu chvíli 
jsem myslel, že mě raní mrtvice. Není divu, že vždy, 
když jsme se chystali na  nějaký zájezd, ucítil jsem 
v zátylku jakýsi svěrák, křeč, která povolila, až když 
jsme se vrátili domů. 

Prozradíte, kdy se mohou nejen přátelé a  příz-
nivci sboru těšit na první díl Procházky zahradou? 
Tak jste své vyprávění na pokračování nazval, že? 

Přesně tak, první díl asi vyjde v  první polovině 
příštího roku k  nadcházejícím sborovým šedesáti-
nám. Rád bych stihl i  knihu druhou, ale neslibuji. 
Poté bych se chtěl pustit do období do podzimu roku 
1989, v dalších dvou předělech ale ještě nemám úplně 
jasno. 

Za sbormistrovskou a pedagogickou činnost jste 
obdržel řadu ocenění, včetně prestižní ceny Bedři-
cha Smetany. Letos v červnu jste převzal Cenu města 
Šumperka, před necelými dvěma týdny pak čestné 
občanství města. Co pro vás zejména to poslední 
ocenění znamená?

Velice mnoho, protože když si člověk projde se-
znam čestných občanů a pomine komunistické pre-
zidenty, je to opravdu úctyhodná společnost. Nechci, 
aby to vypadalo jako prezentace zvláštní skromnosti, 
to rozhodně ne, ale z podstaty věci je činnost sborová 
skutečně nehmatná a  připadá mi, že jsou věci vidi-
telnější a hmatatelnější a lidé za ně čestná občanství 
nedostávají. Navíc za  mnou stojí celá armáda lidí, 
včetně rodiny, bez kterých by sbor nefungoval, ať 
už to byli rodičové nebo v  pozdější době kolegové 
na různě dlouhé úvazky, jež hodiny nikdy nepočítali, 
a rovněž lidé, nemající se sborem vůbec nic společné-
ho, ale pro sbor pracující. Jsou to i ti, kteří kdy ve ve-
řejných funkcích rozpoznali užitečnost sborového  
činění a podle toho jednali, a v neposlední řadě šéfo-
vé organizací, pod jejichž křídly jsme působili, pro-
tože mít ve svém stádečku takový sbor, to není vůbec 
záviděníhodné. Ale nezmínil jsem ještě ty nejdůleži-
tější - všechny generace sborových dětí, spolehlivých, 
pilných a  ochotných. Nedovedu si představit lepší 
spolupráci než s dětmi, byla to moje velká celoživotní 
radost. Ocenění tak přijímám s vědomím, že nepatří 
pouze mé osobě, ale mým prostřednictvím všem, kte-
ré jsem zmínil.

Děkuji za  rozhovor a  přeji hodně radosti během 
dalších procházek sborovou zahradou.  Z. Kvapilová

Rozhovor

Tomáš Motýl se na konci slavnostního večera k předává-
ní čestného občanství pozdravil se sborem a poté ho do-
provodil při poslední „neplánované“ skladbě. Foto: -pk-
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Jana Šimová je nejlepší učitelka výuky na dálku

Mladí sportovci ze Sluneční školy dosáhli historického úspěchu

  

Pedagožku nominovalo do  soutěže vedení školy. 
„Nejprve jsme však oslovili žáky, kteří se jednoznačně 
shodli na Janě Šimové, stejné jméno doporučili i ostat-
ní učitelé. Na základě toho jsme pak poslali nominaci,“ 
vysvětlila ředitelka školy Eva Kostecká. 

Oceněná učitelka přiznala, že velkou zásluhu 
na  získaném ocenění má její manžel, specialista 
na  informační technologie. „Když našel něco, co by 
mi mohlo pomoci v  on-line výuce, upozornil mne 
na  to,“ přiznala Jana Šimová. Díky tomu využívala 
ve svých hodinách například aplikaci Jamboard, což 
je virtuální mazací tabule. Jejím velkým pomocníkem 
byl také Wordwall, tato aplikace jí pomohla s tvoře-
ním interaktivních aktivit pro žáky.

Součástí nominace bylo rovněž video z výuky, po-
dle něhož porota složená z odborníků vybírala vítěze. 
V něm pedagožka názorně ukázala, jak s aplikacemi 
pracuje, jak do hodiny své posluchače vtahuje a zadá-
vá jim úkoly pro všechny společně, nebo je rozděluje 
do  skupin, které uzavře do  místností, do  nichž vir- 
tuálně vstupuje. Například v hodině ruštiny žáky roz-
dělila do dvojic, aby si procvičovali rozhovor na téma 
nakupování, všechny dvojice navštívila a po skonče-
ní cvičení práci žáků hned vyhodnotila. „Příprava 
na  on-line hodinu mi zabrala daleko více času než 

na běžnou výuku ve třídě. Sama jsem se musela také 
učit ovládat aplikace. Byla to ale určitě zajímavá zku-
šenost,“ říká oceněná učitelka. 

To, že distanční výuka v  době kovidového lock- 
downu měla i své plusy, potvrdila také ředitelka ško-
ly. „Někteří učitelé zjistili, že se nemusejí bát nových 
technologií, a  žáci se například zlepšili v  angličti-
ně, protože více sledovali filmy v  originále,“ dodala 
s úsměvem Eva Kostecká. -ger-

Odznak všestrannosti olympijských vítězů je celo-
roční akcí, kterou založili před dvanácti lety zlatí olym-
pijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman 
Šebrle. Jde o  největší školní sportovní projekt, jenž 
dětem doporučí vhodné sporty a  rozvíjí jejich vše-
strannost, jeho cílem je „přitáhnout“ školáky ke sportu 
a zlepšit jejich fyzickou kondici. 

Každoročním vyvrcholením je republikové finále, 
které letos hostil atletický stadion brněnského Vyso-
kého učení technického. Z  tří tisícovek přihlášených 
škol zde ve dvou dnech změřilo své síly třiasedmdesát 
školních družstev s téměř šesti sty účastníky. Soutěžilo 
se přitom v deseti různorodých disciplínách, děti na-
příklad skákaly přes švihadlo, házely medicinbalem, 
dělaly kliky, shyby, lehy a sedy, běhaly šedesátku a tisíc 
metrů, skákaly do dálky či házely kriketovým míčkem.

Mladí sportovci ze šumperské Sluneční školy, je-

jichž hlavním trenérem a vedoucím družstva byl učitel 
tělocviku Michael Zelený, předvedli nadstandardní 
výkony a  vyšvihli se na  skvělé druhé místo soutěže, 
do které nastoupili 584 účastníci z celé republiky. Šes-
tinásobným šampionům z Oskolu Kroměříž podlehli 
pouze o 459 bodů, třetí skončilo se ztrátou 1152 bodů 
družstvo školáků z Náchoda. Potěšující je, že úspěšný 
šumperský tým tvořili tři gymnastky, trojice fotbalistů 
a dva atleti, jež kromě druhého místa v družstvech ob-
sadili výborná místa i ve svých věkových kategoriích. 
„V  jednotlivých kategoriích startovalo mnohdy přes 
sto závodníků, i proto je umístění jednotlivců v tak vel-
ké konkurenci vynikající. Pavlu Hýblovi přitom těsně 
unikla bronzová medaile a nebýt křeče při jedné z dis-
ciplín, tak se rovněž Lukáš Liďák pral o medaili, neboť 
byl po sedmi disciplínách druhý. Oceňuji jeho ohrom-
nou bojovnost, kdy po  krátké indispozici dokončil 
náročný závod se sebezapřením a i přes problémy byl 
celkově třináctý,“ uvedl ředitel školy ve Sluneční ulici 
Hynek Pálka.

Naprostou senzací podle něj bylo celkové vítězství 
desetileté gymnastky Markéty Hermannové z  páté 
třídy, která jako nejmladší a nejmenší účastnice finále 
zvítězila ve své kategorii a stala se mistryní republiky 
v  soutěži, jíž se účastní jednoznačně největší počet 
školáků. „V souvislosti s tímto úspěchem mi nedá ne-
vzpomenout výsledek naší bývalé žákyně Evy Kubíč-
kové, která přesně před pěti lety vyhrála rovněž svoji 
kategorii a stala se nejlepší žákyní sedmých tříd v re-
publice. Dnes, v osmnácti letech, úspěšně reprezentuje 
Českou republiku v  běhu na  sto metrů. Na  letošním 
mistrovství světa juniorů v africkém Nairobi obsadila 

ve finálovém běhu na sto metrů krásnou osmou pozici 
a  se štafetou vybojovala vynikající páté místo v  no-
vém českém rekordu. Navíc je letošní nejlepší závod-
nicí do  třiadvaceti let na stovce,“ připomněl úspěchy  
bývalé žákyně ředitel školy. Zdůraznil, že mladým 
sportovcům patří velké poděkování za výtečnou repre-
zentaci školy, města i kraje, stejně jako učitelům Mi-
chaelu Zelenému, Patriku Turkovi a Pavlíně Knířové, 
kteří se na přípravě dětí podíleli.

O  medailové pozice chce Sluneční škola bojovat 
i příští rok. „Disciplíny Odznaku všestrannosti si bě-
hem tohoto školního roku vyzkoušejí všichni žáci ško-
ly. Jsem přesvědčený, že se nám podaří sestavit tým, 
jenž bude za rok ve finále opět atakovat přední pozice. 
Snažíme se totiž vychovávat mladé sportovce s  vše-
stranným pohybovým základem, který uplatní v drtivě 
většině nejrůznějších sportovních aktivit,“ pozname-
nal ředitel Sluneční školy, jež byla vyhlášena nejlepší 
sportovní školou v kraji. -zk-

Výsledky jednotlivců: gymnastka M. Hermannová, 
5. tř. - 1. místo, mistryně ČR v OVOV; atlet P. Hýbl,  
9. tř. - 4. místo; gymnastka J. Machytková, 7. tř. - 6. místo; 
fotbalista J. Pávek, 8. tř. - 12. místo; fotbalista L. Liďák, 
8. tř. - 13. místo; gymnastka E. Čvančarová, 6. tř. -  
16. místo; fotbalista Fr. Doležel, 9. tř. 16. místo; atletka 
B. Pražáková, 9. tř. - 40. místo

Jana Šimová zaujala porotu pestrou výukou s využitím 
nejrůznějších aplikací, díky nimž aktivně zapojovala 
žáky do výuky.                                                    Foto: -ger-

Jana Šimová ze Střední odborné školy v Zemědělské ulici se může pochlubit titulem Nejlepší učitel výuky 
na dálku v Olomouckém kraji, a to v kategorii střední odborné školy. Porotu zaujala pestrou výukou s využi-
tím nejrůznějších aplikací, díky nimž aktivně zapojovala žáky do výuky.

Výjimečného úspěchu dosáhli mladí sportovci ze školy ve  Sluneční ulici. Osmičlenné školní družstvo 
chlapců a dívek z pátého až devátého ročníku, složené z gymnastek, fotbalistů a atletů, vybojovalo začátkem 
září v republikovém finále soutěže základních škol Odznak všestrannosti olympijských vítězů v konkurenci 
třiasedmdesáti družstev cenné stříbro. Senzací pak bylo celkové vítězství „páťačky“ Markéty Hermannové, jež 
coby nejmladší a nejmenší účastnice finále zvítězila ve své kategorii a stala se mistryní republiky.

  Muzejíčko se promění 
ve velkou hernu

Muzejíčko chystá na podzim další oblíbenou her-
nu pro děti od  batolecího věku až po  „děti“ do-
spělé. Malí i  velcí návštěvníci se mohou těšit na   
oblíbené skládačky, hry, logické a početní hádan-
ky, chybět nebudou ani pohybové aktivity. Výstava 
bude zahájena v pátek 8. října a potrvá do 16. led-
na. -eš-

  Knihovna láká 
na seminář 
moderních dějin

Mimořádným rysem minulého století byl nevída-
ný vědecký a technologický pokrok, který promě-
nil život lidí na  planetě ohromujícím způsobem. 
Symbolem lidských úspěchů na poli vědy se stala 
expanze do vesmíru, na oběžnou dráhu, dokonce 
do  hlubin slunečního systému. Mimořádný po-
krok nastal v  medicíně, informačních technolo- 
giích, jaderné fyzice… A tak jako nikdy předtím se 
inovace rychle uplatňovaly v každodenním životě. 
O tom všem pohovoří Tomáš Hlavsa v rámci cyklu 
přednášek z moderních dějin, jež pořádá Knihov-
na TGM, ve středu 20. října od 18 hodin ve velkém 
sále knihovny. -kš-

Soutěžilo se v deseti různorodých disciplínách, školáci 
skákali i přes švihadlo.  Foto: M. Zelený

„Páťačka“ Markéta Hermannová zvítězila ve své kate-
gorii a stala se mistryní republiky.       Foto: M. Zelený
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Informace/Personální inzerce

Folklorní pěvecký soubor Seniorky 
Šumperk vznikl v roce 1996 pod vede-
ním Libuše Deutschové. Po dobu svého 
trvání vystupoval v  různých městech 
republiky na  folklorních festivalech, 
zavítal ale také do  řady evropských 
zemí, například do Dánska, Polska, Lit-
vy, Německa, Belgie, Itálie, Španělska, 
Řecka, Chorvatska, Slovinska a na Slo-
vensko. Letos se zúčastnil IV. Národní-
ho setkání pěveckých souborů seniorů 
v Praze. 

Repertoár souboru je zaměřen na li-
dové písně naší oblasti - Severní Hané. 

Čerpá ze starých sborníků písní lido-
vých sběratelů Františka Sušila, Josefa 
Klimeše, Bohumila Indry a  Anežky 
Šulové. Zařazuje i  písně současných  
autorů, jako byli Emil Riedl či Jiří Réda, 
několik písní pro soubor napsal i šum-
perský rodák Jiří Šváb.

Soubor pravidelně pořádá bene-
fiční koncerty, například pro Pontis 
Šumperk, místní Pomněnku a  další. 
Dirigentkou souboru je Milena Brňá-
ková, na klavír doprovází Marie Zajíco-
vá, sóla zpívají Eva Kalivodová, Vlasta 
Hrabalová a Josef Janečka. -red-

Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk slaví letos pětadvacet let od své-
ho vzniku. Výročí trvání si připomene koncertem, jenž se odehraje ve velkém 
sále Knihovny TGM ve čtvrtek 21. října od 16 hodin. Jako hosté vystoupí pě-
vecký sbor Slavice ze Zábřehu pod vedením dirigentky Jaroslavy Štěpánkové 
a pěvecký spor Loučňáček pod vedením Petra Lukáše. Vstup je zdarma.

Seniorky oslaví pětadvacetiny koncertem

Literární a filmový festival MĚSTO ČTE KNIHU
od 11. do 16. října

Jaroslav Rudiš - Výběr z tvorby, více na www.mestocteknihu.cz 

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

referenta oddělení dopravně 
správních agend registru vozidel odboru dopravy 

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  bakalářském studijním programu nebo vyšší 
odborné vzdělání 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost 
zákonů č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění * 
znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v dopravě vítána 
* komunikační schopnosti * samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní 
znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného 
nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměry na  dobu určitou za  výkon veřejné funkce, 10. platová třída dle nař. vlády  
č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, 
a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném 
znění. Nástup od 1. listopadu 2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 14. 10. 2021. Informace 
k pozici podá Daniel Kantor, vedoucí registru vozidel, Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 125.

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

referenta odboru životního prostředí 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání 
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. 541/2020 Sb., 
o  odpadech, v  platném znění * znalost zák. č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší, v  platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost vítána * zkušenosti 
ve státní správě a kontrolní činnosti vítány * 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 odpadového hospodářství a ochrany ovzduší MěÚ Šumperk 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 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. prosince 
2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do  22. 10. 2021. Informace k  pozici podá Dana 
Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 324.
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+

Předpovídáme cenovou níži.

Internet se slevou
napořád!
Nordic internet N+ je stabilní,
bez závazků a bez limitů. 

Akce platí do 31. 10. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

ČASOVĚ
OMEZENÁ

AKCE

Korona krize odhalila, jak silná je naše společnost, 
v  jaké kondici je naše školství, jak fungují naše ško-
ly. Z každého marazmu, z každé krize vzejde počátek 
něčeho nového. Něčeho, co se stane základem další 
tradice. 

V  naší škole jsme měsíce distančního vzdělávání 
pojali jako příležitost. Příležitost, jak poznat sami 
sebe, kolektiv spolupracovníků, ale především jak 
poznat lépe žáka, jeho zázemí, podmínky k  živo-
tu, ke  studiu, k práci. Uvědomili jsme si, že užívání  
nástrojů výpočetní techniky neznamená konec me-
zilidských vztahů, ale příležitost pro navázání  lepší, 
intenzivnější komunikace. Distancí neztratili učite-
lé jeden druhého, ale prohloubili sounáležitost, byli 
oporou jeden druhému. Distanci jsme využili nejen 
k posílení vztahů mezi dospělými, ale také k navýšení 
podpory každého žáka a jeho rodiny. Díky financím 
z nadace školy jsme byli schopni poskytnout potřeb-
né technické vybavení, finanční pomoc, poukázky 
na jídlo, podporu v krizových časech všem, kteří po-
moc potřebovali. Nadace školy se podílela i na sbírce 
na  pořízení kooperativního robota. Do  sbírky při-
spělo 22 regionálních firem a jednotlivých osobností. 
Období korony jsme využili k zajištění techniky, jež 
určuje vývoj v oborech, ve kterých vzděláváme naše 
žáky. Nákup zařízení není samoúčelný, žáci všech 
oborů se učí aplikovanou výpočetní techniku. Napří-
klad truhláři a  nábytkáři navrhují v  novém progra-
mu pro 3D modelování nábytku Rhinceros a zároveň 
s programem byl pořízen i nový dřevoobráběcí CNC. 
Vývoj ve svařování vede k podílu práce robotů a ko-
botů. My jsme pro obory strojní mechanik, mechanik 

strojů a  zařízení, instalatér pořídili ve  spolupráci se 
sponzory kooperativního robota DOOSAN. Stavaři 
díky svému propojení s regionálními firmami vyuču-
jí o konceptu BIM, jenž digitalizuje veškeré procesy 
veřejného zadavatele, strojírenské obory úzce spo-
lupracují a  využívají podnětů a  novinek společnosti  
Heidenhain a díky projektu firmy Průša Research zís-
kali další 3D tiskárnu.Výuka cizích jazyků je nově pod-
pořena využitím dotykového interaktivního displeje 
ve třídě, vzniká nová učebna společnosti Škoda, která 
bude sloužit elektrikářům a elektromechanikům. 

Tradice a  budoucnost. To jsou témata, která se 
v naší škole proplétají. Během distančního vzdělávání 

jsme si znovu, my dospělí, uvědomili, jak je důležité 
naše úsilí v budování jednotné školy, pevného zázemí 
pro naše žáky, jak je důležité dětem na prahu dospě-
losti podat pomocnou ruku, ale také jak je důležité je 
podporovat v hledání vlastních životních cest, jak je 
důležité být učitelem - mentorem - průvodcem.

Tradice a budoucnost. Tradice, to je výchova k při-
jetí základních hodnot člověka. Budoucnost? To je 
moderní vzdělávání pro život v 21. století. Každá krize 
přináší něco nového, počátek nové tradice. Stavíme 
na tradici, díváme se do budoucna a představujeme se 
veřejnosti pod novým názvem, který je všeobjímající - 
Střední škola řemesel, Šumperk. Mgr. Irena  Jonová

Střední škola řemesel
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Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Na základě Rozhodnutí č. 1190700466 Výzvy č. NPŽP 7/2019 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí  ČR na akci Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO jsme realizovali na školním 
pozemku vybudování 4 nových didaktických prvků:
Výsadba ovocných stromů, Založení květnaté louky, Založení přírodní svažité zahrady  
a Vybudování vyvýšených záhonů.
Všechny vybudované didaktické prvky poskytnou prostor nejen pro výuku a odbornou praxi, ale také pro 
komunitní akce. Jsou významným estetickým a okrasným prvkem v areálu Střední odborné školy, Šumperk, 
Zemědělská 3.
Jejich vybudováním přispěje naše škola také ke zvýšení zájmu dětí, žáků, studentů a široké veřejnosti  
o přírodovědní obory a jejich případné studium.

GRAFICKÝ MANUÁL

Národní program Životní prostředí

Platnost od: 10. 12. 2016, aktualizace: 17. 9. 2019

GRAFICKÝ MANUÁL

Národní program Životní prostředí

Platnost od: 10. 12. 2016, aktualizace: 17. 9. 2019
EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o. 
se sídlem v Šumperku 
příjme nové zaměstnance

• SVÁŘEČ TIG
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie, náborový příspěvek

• PROJEKTOVÝ MANAŽER STAVEB
 

+ 

• VŠEOBECNÝ ZÁMEČNÍK
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie, náborový příspěvek

 

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o., Zábřežská 596/40, Šumperk
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: 777 125 507, www.evttechnology.cz

 
roční odměna, 

příplatky, 
příspěvek na stravu, 

25 dní dovolené, 
doprava na pracoviště
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+Benefity:
mzda 40 000 – 50 000 Kč

 podíly na zisku

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

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

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

VELKÁ SOUTĚŽ !! NOVÉ RYCHLOSTI !!

100/100 Mbit/s
303 Kč
cena včetně DPH 21 %

více informací 
selectsystem.cz/25-let

PŘIPOJTE SE 
A HRAJTE 
S NÁMI
O 12 TABLETŮ !!

nově

již za

JIŽ 54  
WIFI HOTSPOTŮ

více na

zpravodaj_102021_1.indd   1zpravodaj_102021_1.indd   1 01.10.21   12:2001.10.21   12:20

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
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

ŽÁCI A RODIČE POZOR!
přijímací řízení na umělecké obory klepe na dveře

19. – 20. 10. 2021 v rámci DNŮ 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ představíme 

zájemcům o studium umělecké obory:

82-41-M/04    Průmyslový designPrůmyslový design
82-41-M/05 Gra� cký design Gra� cký design

V případě nepříznivé pandemické situace proběhne 
představení oborů on-line formou ze školního TV studia.
Podrobné informace o zvoleném způsobu prezentace, 
jednotlivých oborech a talentových zkouškách budou včas 
zveřejněny na stránkách školy.
Přihláška k talentové zkoušce do 30. 11. 2021

Ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec
Informace podá: Mgr. art. Jiří Janda, 

e-mail: janda@vsps-su.cz

SADBOVÝ
ČESNEK
RŮZNÉ ODRŮDY

POMOCNÉ ROSTLINNÉ ŘÍPRAVKY
S FUNGICIDNÍMI ÚČINKY

•GLIOREX
+

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ OD ČESKÉHO PĚSTITELE

JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE

MÜSLI TYČINKY, POHANKOVÉ
KŘUPKY, KONOPNÉ PRODUKTY...

•SUBSTRÁTYAHNOJIVApro pěstování
pokojových a zahradních rostlin

•PŘÍPRAVKYNAOCHRANUROSTLIN
•KRMIVA pro domácí a hospodářská zvířata
•ALGINIT – přírodníminerální ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz • info@agritec.cz

facebook.com/agritec • prodejna@agritec.cz
Mobilní telefon: +420 725 167 754

Po–Pá 08:00–17:00

*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

AKCE
1+1

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

Nový program:
OSOBNÍ ROZVOJ

KOMUNIKAČNÍ 
DOVEDNOSTI

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

Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy

Připraven na vše, co vám zítřek přinese

Udržet rodinu v hladkém běhu vyžaduje energii, čas i prostor. A s tím vším vám pomůže nový Caddy s posuvnými dveřmi, místem až pro sedm cestujících a se 
zavazadlovým prostorem až 760 l. Přiváží s sebou i bezklíčové otvírání dveří pro chvíle, kdy máte plné ruce, nejnovější infotainment s bezdrátovým Apple Car Play 
či hlasové ovládání.

Nového rodinného společníka teď získáte se zvýhodněním až 100 000 Kč, s financováním úročeným již od 0 %, zvýhodněním 15 500 Kč na servisní balíček1 a s mnoha 
dalšími benefity. Neváhejte a pro více detailů kontaktujte svého prodejce Volkswagen Užitkové vozy.

Na obrázku je model s výbavou na přání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g / km. 
Některé uvedené prvky mohou být součástí výbavy na přání.
1 Zvýhodnění servisních balíčků Service 5 let.
2 Záruka 2 + 2 roky s limitem 200 000 km zdarma.

Zvýhodnění až 

100 000 Kč
Úrok úvěru již od

0 % ročně
Servis se zvýhodněním1

až 15 500 Kč
Záruka 2 + 2 roky2

ZDARMA

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

FORTEX – AGS, a.s.  
Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz  Věci, které umíme


