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Do „kulturáku“ se sjeli modeláři z Čech i ze zahraničí

„On-line jsme měli od  sto třiceti 
modelářů šest set osm zaregistrova-
ných modelů. K vidění jich nakonec 
bylo osm set dvaasedmdesát,“ uvedl 
Marek Zindulka, hlavní organizátor 
z  místního spolku Model klub. Pů-
vodní obavy z toho, že se na konání 
akce „podepíše“ pátá vlna korona-
viru a  s  ní spojená opatření vlády, 
se podle něj naštěstí nenaplnily. 
„I  přes určitá omezení byla účast 
velmi slušná, nepřijelo jen třináct 
modelářů. Příjemně nás potěšilo, 
že oproti minulým ročníkům přišlo 
i  více návštěvníků,“ podotkl Marek 
Zindulka, jenž se modelařině věnuje 
od útlého dětství.

Lákadlem pro příchozí byly nejen 

nejrůznější modely z  papíru, plas-
tu či polystyrenu, ale také zábavný 
program a dva workshopy pod vede-
ním špičkových modelářů. Zdeněk 
„Doktor“ Šebesta se přitom zaměřil 
na  výrobu detailů v  kokpitu letadel 
a Honza „Hanz“ Merhaut na podkla-
dové barvy a stříbrné barvy Mr. Paint. 
„Pozvání na výstavu přijal i slovenský 
výrobce těchto barev René Molnár. 
Modeláři se tak mohli těšit na  jeho 
výklad s  ukázkou, jak s  podkladový-
mi surfacery barev Mr. Paint praco-
vat,“ přiblížil program organizátor 
akce a  připomněl, že úspěšní mode-
láři si stejně jako v  uplynulých dvou 
ročnících odvezli i letos ze Šumperka 
unikátní ceny v podobě reliéfů pohra-

ničních sloupů, jež jsou pro soutěž 
charakteristické.

Letošní Modelfest se opravdu vy-
dařil, svědčí o  tom nejen ohlasy sou-
těžících a  vystavovatelů, ale i  široké  
veřejnosti. Jeho příprava přitom zabra-
la šumperským organizátorům téměř 
celý rok. „Může se zdát, že veškeré 
úsilí, které dvanáct měsíců do přípravy 
dáváte, je během několika málo hodin 
najednou pryč. Ale pocit z  dobře od-
vedené práce, umocněný posledním 
potleskem od  soutěžících, vás hřeje 
u  srdce. Myslím, že mohu říct, že to 
byl další skvělý ročník,“ hodnotí akci 
s  úsměvem Marek Zindulka, jehož 
činnost před dvěma lety ocenilo město 
udělením ceny mladých. -zk-

Dům kultury hostil poslední říjnovou sobotu třetí ročník mezinárodní výstavy a soutěže nazvané Modelfest Šumperk 2021. 
Lákadlem pro příchozí byly modely tanků, letadel, aut, lodí i figurek hrdinů z videoher, vyrobené z papíru, plastu či polystyrenu. 
 Foto: P. Kvapil

Stavaři opouštějí lokalitu u nemocnice, 
příští rok se ale vrátí.    Strana 2

Věru Kovářovou překvapili v knihov-
ně gratulanti, kteří jí popřáli k  ne-
dávnému významnému životnímu  
jubileu.    Strana 3

Město dokončilo na hřbitově vsypovou 
loučku, chystá se vybudovat nový urno-
vý háj.    Strana 3

Prostory někdejší knihovny Sever 
„žijí“ od rána do večera.    Strana 7

Modeláři z celé České republiky, ale i ze Slovenska a Polska se poslední říjnovou sobotu sjeli do Šumperka. Tanky, 
letadla, auta, lodě i figurky hrdinů z videoher zaplnily prostory domu kultury, který hostil třetí ročník mezinárodní vý-
stavy a soutěže nazvané Modelfest Šumperk 2021. Ta letos nově proběhla jako Memoriál Roberta Vysloužila na památku 
jednoho z hlavních organizátorů akce, který loni zemřel.
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Zpravodajství/Odpady

Odpadový zákon, který začal platit od letošního ledna, rázně zasahuje do vývoje cen skládkování směs-
ného odpadu v České republice. „Tím, že se budeme snažit maximálně třídit, a tím pádem ukládat co nej-
menší objem směsného odpadu na skládku, můžeme zdražování přibrzdit, nikoliv však zastavit,“ vysvětlil 
šumperský místostarosta Jakub Jirgl, jenž má na starosti odpadové hospodářství.

Náročná rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v ulicích B. Němcové, Nemocniční, Luční, Tře-
bízského a Vřesové, která je v režii společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, je u konce. Hotové jsou 
všechny úpravy povrchů a dodavatelská firma nyní vyklízí staveniště. Příští rok naváže na výměnu vodo-
hospodářských sítí rekonstrukce plynu a poté se chce město pustit do plánované revitalizace této lokality.

Odpadový zákon, který je pro obce a města závaz-
ný, stanoví dvě sazby za skládkování směsného odpa-
du (viz tabulka). Obě, jak základní, tak zvýšená sazba 
za skládkování, postupně porostou. V roce 2029 tak 
město místo pětistovky za tunu zaplatí základní saz-
bu sedm set korun, zvýšená sazba poroste rych-
leji, a  to až ze současných osmi set na 1850 
korun za tunu v roce 2029. 

Navíc se také bude snižovat vždy o deset 
kilogramů objem odpadu na občana, za nějž 
bude město platit nižší sazbu. Od  letos plat-
ných 200 kg na  poplatníka klesne tento limit 
postupně na 120 kg v roce 2029. Pokud by občané 
vyprodukovali v  roce 2029 stejné množství odpadu 
jako v  roce 2020, za  skládkování by město zaplatilo 
ve srovnání s loňským rokem třikrát víc. Navíc množ-
ství vyprodukovaného komunálního odpadu stále ros-
te, zatímco v roce 2019 to bylo 9 900 tun, v roce 2020 
již 11 021 tun. Tato čísla zahrnují veškerý odpad, tedy 
směsný odpad, který putuje na  skládku, a  vytříděné 
složky. 

„Z  nového odpadového zákona vyplývá, že i  když 
budeme v maximální míře třídit, zdražování za likvi-
daci směsného odpadu nemáme možnost se vyhnout,“ 
uvedl Jakub Jirgl. Město proto připravuje úpravu vy-
hlášky, v  níž musí trend zvyšování cen, vyplývající 
z odpadového zákona, zohlednit.

Zastupitelé se budou na  svém prosincovém veřej-

ném zasedání zabývat úpravou ceny poplatku za svoz 
komunálního odpadu. Navrženo je zvýšení od 1. ledna 
2022 o  96 korun, což znamená s  největší pravděpo-
dobností navýšení poplatku o 8 korun měsíčně. Občan 
Šumperka tak za likvidaci odpadu nově zaplatí za rok 

840 korun, což je 70 korun měsíčně. Maximální 
sazba poplatku, kterou stanoví odpadový zá-

kon, je 1 200 korun. 
To, že navyšování poplatku za  odpady je 

nutností, ukazují čísla z letošního roku. Šum-
perští občané vyprodukovali za prvních devět 

měsíců celkem 4 352 tuny směsného komunál-
ního odpadu, což představuje 84 procent z letošní-

ho limitu pro naše město. Abychom zůstali v základní, 
tedy levnější, sazbě, měli bychom být na  75 procen-
tech. Z toho vyplývá, že město letos bude platit v závě-
ru roku zvýšenou sazbu za skládkování. 

„Letošní limit pro základní sazbu je pro Šumperk 
5  167 tun. Za  každou tunu odpadu, jejž vyvezeme 
na  skládku nad tento limit, město zaplatí místo 500 
již 800 korun,“ vysvětlil místostarosta. „Pro naše pe-

něženky je tedy důležité, abychom se maximálně sna-
žili snížit objem směsného odpadu a co nejvíce třídit. 
Všem, kteří zodpovědně třídí, moc děkujeme. Důleži-
té je se také zamyslet nad tím, jak předcházet vzniku 
odpadu, což je ale otázka jak na nás spotřebitele, tak 
na samotné producenty zboží a obalové společnosti,“ 
dodal Jakub Jirgl.  -ger-

Velkou investiční akci v oblasti při ulicích Nemoc-
niční, B. Němcové a  Luční rozdělila VHZ do  dvou 
etap. První odstartovala loni a od poloviny roku uza-
vřela celou ulici Nemocniční, letos pak proběhla ob-
nova zbývajících úseků v ulicích B. Němcové a Luční. 
Celou rekonstrukci měla „na triku“ olomoucká firma 
INSTA CZ. „Všechny práce proběhly ve smluveném 
termínu. Dokončili jsme tak investici, která si vyžá-
dala téměř padesát milionů korun bez DPH,“ uvedl 
výkonný ředitel společnosti VHZ Šumperk Martin 
Budiš.

Už příští rok se ale stavební technika do  lokality 
vrátí. Na výměnu vodohospodářských sítí totiž na jaře 
naváže rekonstrukce plynu a poté se chce město pus-

tit do plánované revitalizace Nemocniční ulice v části 
od ulice Zábřežské po ulici B. Němcové. Projekt počí-
tá mimo jiné s vysazením nové zeleně a oboustranné 
aleje vysokokmenných stromů, které dobře zvládají 
klimatické změny. Vzniknout by zde měly komuni-
kace pro chodce a  cyklisty a  nová parkovací místa. 
„Chceme tu rovněž osadit tzv. chytré lampy, jež rea-
gují na pohyb a které lidé znají z autobusového ná-
draží. V budoucnu by se toto smart osvětlení mohlo 
rozšířit i do areálu nemocnice,“ sdělil šumperský mís-
tostarosta Jakub Jirgl. Dodal, že investice je odhado-
vána na více než třicet milionů korun. Odstartovat by 
měla příští rok na podzim a s dokončením se počítá 
v roce 2023.  -zk-

Nový odpadový zákon prodražuje skládkování

Stavaři opouštějí lokalitu u nemocnice, příští rok se ale vrátí

  

  Vedení města uctilo 
padlé i T. G. Masaryka
Šumperk si připomněl sto tři let od založení samo-
statného československého státu a třiaosmdesát let 
od bitvy u Moravské Chrastové. 
V  úterý 26. října dopoledne se na  náměstí Jana 
Zajíce uskutečnilo setkání k uctění památky vojá-
ků šumperského pěšího pluku 13 a  jeho čtyř pří-
slušníků, kteří padli v bitvě u Moravské Chrastové 
v  říjnu 1938. Kytice k  pamětní desce položili zá-
stupci města Šumperka, Olomouckého kraje, Kraj-
ského vojenského velitelství v  Olomouci a  další. 
Vzácným hostem byla Blaženka Lenochová, dcera 
generála Františka Krátkého, někdejšího velitele 
pluku a čestného občana města Šumperka.
V  odpoledních hodinách proběhlo u  památníku  
T. G. Masaryka další setkání, tentokrát k  příle-
žitosti 103. „narozenin“ samostatného českoslo-
venského státu. Čestnou stráž u památníku drželi 
členové šumperského Skautu a Sokola. Slavnostní 
den zakončil večerní koncert Moravské filharmo-
nie Olomouc v domě kultury.  -ger-

Kytice k  pamětní desce na  náměstí Jana Zajíce 
položili místostarostové Marta Novotná a  Jakub 
Jirgl.  Foto: -bv-

Nemocniční ulice by měla v následujících dvou letech 
projít celkovou revitalizací.  Foto: -zk-

RŮST POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADU NA SKLÁDKU
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

základní sazba v Kč za 1 tunu 500 500 500 500 500 600 600 700 700
zvýšená sazba v Kč za 1 tunu 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850

Snižování množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu

2029

kg/občan
120

2025

kg/občan
160

2027

kg/občan
140

2023

kg/občan
180

2028

kg/občan
130

2024

kg/občan
170

2026

kg/občan
150

2022

kg/občan
190

2021

kg/občan
200

Bruslení pro veřejnost
v neděli 14. a ve středu 17. listopadu 

vždy od 17 do 18.30 hodin
Podmínky vstupu a další termíny jsou průběžně 

zveřejňovány na www.sumperksportuje.cz.
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Zpravodajství/ Informace

Upřímně překvapená byla minulou středu známá šumperská výtvarnice Věra Kovářová, když dorazila do knihovny 
na „pracovní“ pozvání její ředitelky Kamily Šeligové. Čekali zde na ni gratulanti, aby jí popřáli k nedávnému významné-
mu životnímu jubileu.

Jménem města tak nejprve učinili 
starosta Tomáš Spurný s místostarost-
kou Martou Novotnou, poté ji slovy 
díků za  dlouholetou výbornou spolu-
práci zahrnuly Kamila Šeligová a ředi-
telka místní „Dorisky“ Petra Müllerová, 
stejně jako tvůrce cyklu Via Lucis 
Petr Konupčík. Právě s  tímto cyklem 
je jméno Věry Kovářové neodmysli-
telně spjato, neboť pro každé setkání 
vytváří grafické listy. Rodačka z  Pře-
rova, jež v  současnosti žije a  pracuje 
v nedalekých Rejcharticích, je od dru-
hé poloviny sedmdesátých let nepře-
hlédnutelnou osobností šumperského 
kulturního dění. Její grafiky, litografie 
a  koláže jsou součástí soukromých 
a  veřejných sbírek, svými ilustracemi 
doprovodila i některé knižní publikace, 
například „O kamnech na jižní točně“, 
která vyšla v rámci festivalu Město čte 
knihu. Po dva roky byla rovněž „dvor-
ní“ ilustrátorkou obálek měsíčníku 
Kulturní život Šumperka. 

Věra Kovářová aktivně působí ve vý-
boru Unie výtvarných umělců Olo-
moucka, vystavuje doma i  v  cizině. 

V  Galerii města Olomouce bude dnes 
zahájena její výstava nazvaná Přátelské 
setkání s  Bárou Bendovou a  Petrem 

Válkem, jež potrvá do  27. listopadu. 
Od 2. prosince pak představí svou tvor-
bu v Knihovně TGM.  -zk- 

Věru Kovářovou překvapili v knihovně gratulanti

Kytici a malou pozornost předali Věře Kovářové starosta Tomáš Spurný s místosta-
rostkou Martou Novotnou.  Foto: P. Kvapil

Proměna volné plochy v levé střední 
části centrálního hřbitova nad horními 
schody ve vsypovou loučku se vzrostlý-
mi stromy a  smíšenou výsadbou keřů 
a  trvalek proběhla ve  dvou etapách. 
Loni v  červnu nejprve provedla míst-
ní firma Údržba zeleně a parků, s. r. o., 
která ve  výběrovém řízení podala ce-
nově nejvýhodnější nabídku, stavební 
úpravy. „Ty zahrnovaly mimo jiné vy-
tyčení a rozměření jednotlivých obrub-

níků, zpracování geodetického plánu 
skutečného provedení rastru, montáž 
obrubníků a kladení betonové dlažby,“ 
popsala loňské práce Eva Nádeníčková, 
vedoucí oddělení komunálních služeb, 
z jehož rozpočtu byla investice ve výši 
205 973 koruny hrazena.

Začátkem letošního dubna se pak 
dodavatelská firma pustila do  dru-
hé etapy, zahrnující přípravu plochy, 
výsadbu stromů, trvalek a  keřů a  po-

kládku předpěstovaného travního ko-
berce. Kromě osmi solitérních stromů 
a téměř stovky tisů, které jsou vysazené 
kolem pietního místa, se tu nacházejí 
i  tři záhony s  trvalkami a  okrasnými 
trávami. „Minulý měsíc ještě výsadbu 
doplnily různé druhy cibulovin, jež vy-
kvetou příští rok,“ upřesnila Eva Náde-
níčková. Dodala, že investice do druhé 
etapy přišla na 545 632 koruny.

„Příští rok bychom chtěli částečně 
dostavět prosklená kolumbární okénka 
a  rovněž zřídit nový urnový háj, aby-
chom byli schopni vyhovět velkému 
zájmu občanů o pronájem těchto míst. 
Projekt již máme hotový a nyní čekáme 
na  vyjádření odboru životního pro-
středí ohledně kácení tújí,“ nastínila 
plánované investice vedoucí oddělení 
komunálních služeb. Současná kapaci-
ta volných míst na hřbitově je podle ní 
téměř vyčerpána, oddělení proto vyti-
povalo vhodný prostor pro zbudování 
urnového háje v  části B nad schody. 
Vzniknout by zde mělo pětaosmdesát 
hrobových míst. 

„V  novém urnovém háji bude asi 
třetina plochy vyčleněna i  pro hrobo-
vá místa s ukládáním ostatků do země. 
Jakmile dojde k  jeho realizaci, budou 
lidé včas informováni a poté budou mít 

Přelom října a  listopadu je tradičně obdobím, kdy lidé míří u  příležitosti Památky zesnulých na  místa posledního 
odpočinku svých blízkých a přátel, aby jim zde zapálili svíčku a věnovali tichou vzpomínku. V Šumperku se mohli letos 
poprvé zastavit i u nové vsypové loučky, jež vznikla na hlavním centrálním hřbitově. Její realizace přišla město na sedm 
set padesát tisíc korun.

Město dokončilo na hřbitově vsypovou loučku, chystá se vybudovat nový urnový háj

  
  

  Stavební úřad 
kontroluje a pokutuje

Stavební úřad se v  současné době, 
mimo výkon běžné agendy, zaměřu-
je také na sankcionování stavebníků, 
kteří začali budovat bez povolení 
stavebního úřadu či se dopustili ji-
ného přestupku proti stavebnímu 
zákonu. Od  začátku letošního roku 
udělil již dvě desítky pokut, jejichž 
výše dosahuje až sto tisíc korun. 
V represivním opatření bude staveb-
ní úřad nadále pokračovat. -ger-
 

  Nemocnice 
vyhlásila plošný 
zákaz návštěv

Z  důvodu zhoršující se epidemio-
logické situace vyhlásila šumperská 
nemocnice do odvolání plošný zákaz 
návštěv. Výjimku mají doprovod u po-
rodu, zákonný zástupce u  dětských 
pacientů a  návštěva u  pacienta v  ter-
minálním stadiu nemoci. O  výjimce 
ze zákazu návštěv rozhoduje výhrad-
ně primář příslušného oddělení. Více 
informací je zveřejněno na  webu 
www.nemocnicesumperk.cz. -red-

Vsypová loučka se vzrostlými stromy a smíšenou výsadbou keřů a trvalek vznikla 
v levé střední části centrálního hřbitova nad horními schody.  Foto: P. Kvapil

možnost si místa rezervovat v kancelá-
ři na hřbitově,“ doplnila Evu Nádeníč-
kovou správkyně hřbitova Hana Jílková 
a  dodala, že zájem o  hrobová místa 
je v  poslední době značný. „Nabídka 
volných hrobových míst a  kolumbár-
ních okének s prosklenými otevíracími 
dvířky pro uložení uren je velmi ome-
zená. Větší výběr je pouze u  pevných 
kolumbárních okének bez dvířek, kde 
je prostor pro urny překryt kamen-
nou deskou. Tato okénka se nacházejí 
v zadní části hřbitova nad schody,“ po-
dotkla správkyně hřbitova. Připomně-
la, že smlouva na pronájem hrobových 
míst a kolumbárních okének se uzavírá 
minimálně na  dva roky, nejdéle však 
na  dvacet let, poté ji lze obnovit. Při 
objednávce vsypů je platba jednorázo-
vá a lze si objednat i nápis na stéle, kte-
rá se nachází přímo na vsypové loučce.

 -zk-
Poznámka na závěr: Kancelář sprá-

vy hřbitova v Zábřežské ulici 72 je pro 
veřejnost otevřena každý pracovní den, 
v pondělí a ve středu od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 16 hod., v úterý a ve čtvrtek 
od  9 do  12 hod. a  od  13 do  15 hod., 
v  pátek pak od  9 do  12 hod. Lidé by 
měli přijít nejpozději půl hodiny před 
koncem uvedené provozní doby. Zá-
jemci o osobní návštěvu se mohou také 
na konkrétní hodinu objednat na tel. č. 
583  214  209, 722  503  690 nebo pro-
střednictvím e-mailu: hana.jilkova@
sumperk.cz. 
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Nová podoba zpravodaje

2022

01
První číslo nového 
plnobarevného Šumperského 

zpravodaje vyjde v lednu 2022

Připravíme dvanáct čísel 
za rok, zpravodaj bude 

vycházet jednou měsíčně

Na čtyřiadvaceti 
stranách nebudou 

chybět zprávy z radnice, kultura, 
sport i zábava 

121 24

Připravujeme nový 
atraktivní zpravodaj
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Informace/Rozhovor

Co má největší vliv na  tvorbu cen tepla ve  vaší 
společnosti?

Vedle stále stoupajících režijních nákladů je to jed-
noznačně kromě elektřiny hlavně cena zemního ply-
nu. Ten tvoří šedesát až sedmdesát procent ceny tepla. 

Kolik domácností v Šumperku zásobujete teplem? 
V současné době zásobujeme 5926 bytových jedno-

tek ze soustavy centrálního zásobování teplem a dvě 
stě sedm z domovních kotelen.

 
Jaká úsporná opatření se vám podařilo v uplynu-

lých letech realizovat?
Z dlouhodobého hlediska se jednalo hlavně o po-

stupnou výměnu tolik kritizovaných vnějších teplo-
vodů za použití takzvaného předizolovaného potrubí 
s nízkými tepelnými ztrátami. Také jsme museli po-
stupně reagovat na realizovaná úsporná opatření na-
šich odběratelů v podobě zateplení objektů. Některé 
zdroje se tak staly svým výkonem předimenzované 
a z tohoto důvodu jsme přistoupili k propojení někte-
rých soustav a zrušení kotelen Prievidzská, Šumavská 
a Pod Senovou. Tímto krokem jsme zvýšili účinnost 
zbývajících zdrojů a docílili úspory na straně revizí, 
oprav a servisu. 

Rovněž instalace tří megawattových kogeneračních 
jednotek ČEZ a  jedné naší v  AQUAcentru, z  nichž 
jsme výhodně vykupovali či vyráběli teplo, stabilizo-
valo jeho výslednou cenu pro naše odběratele. Tento 
přínos je bohužel vázán na  cenu plynu, který nyní 
prudce zdražil. 

Vedle úsporných opatření jsme investovali 
i  do  zdravého ovzduší v  Šumperku, některé zdroje 
neplnící budoucí emisní limity prošly ekologizací 
v  podobě výměny či přestavby plynových hořáků 
na nízkoemisní.

Co bude zdražení tepla znamenat pro průměrnou 
rodinu, která za rok spotřebuje 20 GJ? Kolik si podle 
vašeho odhadu připlatí v letošním a příštím roce?

Teplo bude dražší už v  letošním roce, ale nebude 
to nijak dramatické. Konečná čísla ještě neznáme, 

do konce roku nám zbývají téměř dva měsíce. Co se 
týče příštího roku, tak očekáváme bohužel význam-
nější zdražení v  řádu desítek procent. Cena tepla je 
jednoznačně navázaná na ceny plynu a elektřiny.

   
Budete zvyšovat zálohy za teplo ještě v letošním 

roce, a jak budete upravovat zálohy pro rok 2022?
Rozhodli jsme se, že i  přes vliv posledních měsí-

ců roku letošní zálohy z časových důvodů upravovat 
nebudeme. Na kalkulacích předběžné ceny tepla pro 
rok 2022 pracujeme a budou odběratelům rozeslány 
jako každý rok.

  
Dokážete odhadnout, kdy se situace s  cenami 

za energie stabilizuje?
Situace na  světových a  evropských trzích s  ener-

giemi je v současné době velmi vypjatá a  turbulent-
ní. Bojím se něco odhadovat, nicméně si myslím, že 
na jaře příštího roku by mohlo dojít k poklesu cen. Je 
ale zřejmé, že se ceny již na původní hodnoty nikdy 
nevrátí a budeme se muset s drahými energiemi na-
učit hospodařit a všichni hledat úspory ve spotřebě. 

 Děkuji za rozhovor. S. Singerová

Zemětřesení v oblasti cen energií zasáhlo i do trhu s teplem
Zemětřesení v oblasti cen energií zasáhne nejen elektřinu a plyn, ale také zvýší ceny tepla. „Současná situa-

ce na trhu s plynem, kdy se cena komodity za poslední čtyři měsíce několikanásobně zvýšila, je velmi složitá. 
V minulých letech jsme realizovali mnoho úsporných opatření a investic ke stabilizaci ceny tepelné energie, 
přesto současný nárůst ceny plynu je tak výrazný, že i přes snahu minimalizovat dopady na zákazníky bude 
naše společnost nucena pro příští období přistoupit ke zvýšení ceny tepelné energie,“ říká ředitel šumperské 
společnosti SATEZA Roman Macek.

  

  Pošta v Temenici 
zkrátila provozní dobu

O hodinu dříve zavírá pobočka České pošty v Te-
menici, navíc zcela zrušila sobotní provoz. Od za-
čátku listopadu je pobočka v  Temenické ulici 91 
otevřena v pondělí a ve  středu od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod., v úterý, ve  čtvrtek a v pátek 
od 10 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., v sobotu je 
zavřeno.   -red-

  Autobusové nádraží 
je finalistou soutěže 
Chytrá města 2021

Město Šumperk bude prezentovat v  prostorách 
Českého vysokého učení technického v Praze svůj 
projekt Přestupní terminál Šumperk. Ten je totiž 
jedním z finalistů letošního pátého ročníku soutě-
že Chytrá města 2021.
„Všechna chytrá řešení, která postoupila mezi fi-
nalisty ve  své kategorii, budou vystavena na  vel-
koformátových deskách v  prostorách Českého  
institutu informatiky, robotiky a  kybernetiky 
ČVUT v  Praze, kde si je tak bude moci prohléd-
nout i  veřejnost. Město Šumperk přihlásilo auto-
busové nádraží do  kategorie doprava a  mobilita,“ 
vysvětlil šumperský místostarosta Jakub Jirgl. Slav-
nostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční 2. pro-
since v Praze, pokud to epidemická situace dovolí.
Realizace autobusového nádraží odstartovala 
v  květnu 2019, první autobus z  rekonstruované-
ho terminálu vyjel v  lednu 2021. Projekt zahrno-
val nejen rekonstrukci autobusového nádraží, ale 
i prostor přednádraží na protilehlé straně páteřní 
Jesenické ulice. 
Na  autobusovém nádraží v  Šumperku, jež po   
rekonstrukci patří k nejmodernějším v České re-
publice, zastaví každý den čtyři stovky autobusů 
a využívá jej osm tisíc cestujících denně. Na zastře-
šení nástupišť, výpravní budově i  zastávce MHD 
jsou zelené střechy, akumulační nádrž zachycu-
je dešťovou vodu, která je využívána na  zálivku, 
na  nástupištích jsou vzrostlé stromy, tvůrci pro- 
jektu využili také chytré technologie, díky nimž 
jsou snižovány světelný smog, hlučnost i  emise. 
„Těší mne, že náš projekt zaujal porotu a že naše 
nádraží budeme moci představit odborné veřej-
nosti,“ doplnil Jakub Jirgl. -ger-

Roman Macek u kogenerační jednotky, kterou SATE-
ZA instalovala v AQUAcentru.                      Foto: -pk-

Na autobusové nádraží zamíří denně na osm tisíc 
cestujících.  Foto: M. Dvořáček

Školní jídelna „Pětky“ je po rekonstrukci

Do  opravy se pustila uničovská firma Dach-Izol 
s.r.o., jež ve  veřejné soutěži nabídla nejnižší cenu  
3,8 milionu korun s  DPH. „Dělníci kompletně od-
stranili stávající střešní krytinu z  bonského šindele, 
který byl již ve  špatném technickém stavu, včetně 
oplechování až na celoplošné bednění. Opraveny mu-
sely být i dřevěné vazníky v prostoru nad schodištěm, 
do nichž zatékalo. Stavaři také vyměnili střešní okna,“ 
popsal průběh oprav střechy Jakub Jirgl.

Na stávající bednění byla položena doplňková hyd-
roizolační vrstva, bonský šindel pak nahradil hladký 
falcovaný plech typu „click“ s oplechováním a sněho-

vým záchytným systémem. Vzhledem k tomu, že se 
do budoucna uvažuje o osazení střechy fotovoltaický-
mi panely, byly zesíleny stávající dřevěné příhradové 
vazníky. V prostoru nad schodištěm a nad kotelnou 
bylo provedeno nové zateplení a zakrytí sádrokarto-
novými deskami. Střecha byla osazena novým systé-
mem vnější ochrany před bleskem.        

Rekonstrukci střechy předcházely v roce 2019 za-
teplení celého objektu, výměna oken, osazení nové 
vzduchotechniky, vybudování nového vstupu se 
zastřešeným schodištěm a  drobné stavební úpravy 
uvnitř objektu. -red-

Žáci základní školy ve Vrchlického ulici se od září stravují v nově zrekonstruované jídelně. Po zateple-
ní, jež bylo provedeno v roce 2019, získala budova také novou střechu. „Opravu střechy jsme naplánovali 
na období prázdnin, aby byl co nejméně narušen provoz školního stravování,“ uvedl místostarosta Jakub 
Jirgl, který má na starosti městské investice.
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Největším lákadlem zůstávají čarodějnice, 
oblibu si rychle našel i komiksový průvodce

„Rybovka“ v Šumperku letos bude, taktovky se ujme Roman Janků

  

Expozice, jež sugestivně připomíná období in-
kvizičních procesů ve  druhé polovině 17. století 
v Šumperku, je dlouhodobě nejoblíbenějším turistic-
kým produktem. Oproti loňskému roku vzrostla její 
návštěvnost téměř o  tisíc osob, z 6 394 návštěvníků 
na  7  322. 3  038 osob využilo možnosti vystoupat 
v doprovodu průvodce na radniční věž, 85 zájemců se 
vydalo na prohlídkové okruhy městem a 2 730 osob 
zavítalo do klášterního kostela. Návštěvnost radniční 
věže vzrostla meziročně o 500 návštěvníků opět i díky 
romantickým večerním rozhledům, které se během 
prázdninových měsíců konaly každý pátek.

Zájem o prohlídkové okruhy, jež jsou od uplynulé 
sezony realizovány pouze po  předchozí objednávce, 
klesl ještě významněji než v minulém roce. „Prohlíd-
kových okruhů s průvodcem nejčastěji využívají or-
ganizované skupiny, a  to zejména v červnu a v září. 
Většinou jsou to místní školy, účastníci zájezdů a čle-
nové klubů seniorů z celé republiky. Distanční způ-
sob výuky v červnu znemožnil využití této možnosti 
školami a obavy z nejistého vývoje situace měly vliv 
na  organizované zájezdy,“ vysvětluje Martina Ples-
níková z  informačního centra. I  proto pracovnice 
informačního centra společně s  talentovanou gra-
fičkou Hanou Maulerovou vytvořily během jarního 
lockdownu komiksového průvodce městem, který je 
k  dispozici individuálním návštěvníkům, ale i  škol-
ním kolektivům. Stopovací hra s názvem Šumperkem 
v příbězích přibližuje atraktivním způsobem historic-

ké události a postavy z dějin města a je určená nejen 
pro rodiny s dětmi. Během letních měsíců si ji v in-
formačním centru vyzvedlo přes osmnáct set zvída-
vých návštěvníků. „Téměř pět set z nich si pak přišlo 
pro zaslouženou odměnu za  splnění úkolů. V  září 
jsme zaznamenali pozitivní ohlasy i od žáků a učite-
lek z místních základních škol,“ doplňuje Plesníková. 
Vzápětí dodává, že Informační centrum Šumperk, 
které koordinuje nabídku turistických produktů měs-
ta, je z personálních důvodů od září až do odvolání 
otevřeno pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin. -red-

Koncertu, jenž je plánován na Boží 
hod vánoční, tedy na sobotu 25. pro- 
since, od  16.30 hodin, budou před-
cházet zkoušky. První zkouška pro 
orchestr a  sbor se koná v  neděli  
21. listopadu v  klášterním kostele 
v Šumperku od 15 hodin, další je pev-
ně stanovena na  neděli 19. prosince 
v  10 hodin také v  klášterním koste-
le. „Generální zkouška se uskuteční 
v den koncertu v 15 hodin. Další po-
třebné zkoušky budeme řešit opera-
tivně. Zveme všechny zpěváky, kteří 
mají zkušenosti se zpíváním ve sboru, 
aby se k nám přidali, přivítáme i hu-
debníky,“ zve do řad Šumperského vá-
nočního sboru Roman Janků.

Tradici vánočního provedení Ry-
bovy mše v  Šumperku založil tehdej-

ší dirigent Scholy od  sv. Jana Křtitele 
v Šumperku, dětský lékař Vít Rozehnal 
v  roce 2004. Základ vánočního sbo-
ru tvořili její zpěváci, k nim se přidali 
bývalí členové místního špičkového 
Šumperského dětského sboru, učitelé 
hudební výchovy a  další zkušení zpě-
váci. Mezi nimi byl například i tehdejší 
starosta Zdeněk Brož. Těleso Českou 
mší vánoční potěšilo nejen šumperské 
publikum, ale i  okolí, koncertovalo 
také ve  Vídni, Bruselu, Bad Hersfeldu 
či v Polsku.

Po  dvouleté pauze způsobené koro-
navirem předal dirigentskou taktovku 
Vít Rozehnal, jemuž zdravotní důvody 
nedovolí další působení ve  vedení tě-
lesa, Romanu Janků. „Chceme navázat 
na  tradici vánočního provedení Ry-

bovy České mše vánoční v Šumperku, 
případně i v okolí. Těším se na viděnou 
se všemi zpěváky i hudebníky,“ zdůraz-
ňuje nový drigent.

Obnovení tradice Rybovy mše 
v Šumperku uvítalo i město, které akci 
zaštítí. „Mše Jana Jakuba Ryby patřila 
patnáct let ke  koloritu šumperských 
Vánoc. Vždy jsem se na ni moc těšila. 
Nedokázala jsem se smířit s tím, že se 

už nikdy nesejde vánoční sbor. Proto 
jsem oslovila Romana Janků, zda by se 
o  návrat mše nepokusil,“ uvedla mís-
tostarostka Marta Novotná. 

Zpěváci a hudebníci se mohou hlásit 
již nyní na e-mail: rybovka21@seznam.
cz. Pořadatelé uvítají informace o tom, 
do jakého hlasu se ve smíšeném sboru 
zařadí, případně na  jaký nástroj hrají.
 -ger-

Návštěvnost radniční věže vzrostla i díky prázdnino-
vým večerním rozhledům.                                 Foto: -pk-

Nejlepší sezonu za poslední čtyři roky mají za sebou turistické produkty nabízené městem. Do konce říj-
na je navštívilo celkem 13 175 osob, což je o 1 387 více než za celý loňský rok. A to i navzdory mimořádným 
opatřením, která výrazně limitovala počet návštěvníků zejména v expozici čarodějnických procesů.

Šumperští nadšenci v  čele s  organizátorem oblíbených Klášterních hudeb-
ních slavností a cyklu koncertů Klasika Viva Romanem Janků se pustili do pří-
pravy provedení slavné České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. „Zveme zpěváky 
a hudebníky do Šumperského vánočního sboru, jenž vzniká jednou ročně právě 
u příležitosti provedení Rybovy mše,“ uvedl Roman Janků, který se ujal diri-
gentské taktovky vznikajícího tělesa.

  Město přijímá 
nominace 
na prestižní ocenění

Šumperská radnice přijímá nominace na  udělení 
Ceny města Šumperka za rok 2021. Počiny a osob-
nosti z  různých oblastí života města mohou lidé 
nominovat do 31. prosince. 
Nominovat lze nejen jednotlivce, ale i firmy, které 
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 novostav-
bu nebo zdařilou stavební rekonstrukci v Šumper-
ku. Ceny města nebudou stejně jako loni udělovány 
v konkrétních kategoriích.
Mechanizmus udílení cen letos doznal drobných 
změn, jež na svém zářijovém zasedání odsouhla-
silo zastupitelstvo. Do konce letošního roku bude 
oddělení kultury a vnějších vztahů shromažďovat 
nominace od občanů. Začátkem nového roku pak 
zasedne akademie, složená ze zástupců politických 
stran a hnutí zastupitelstva města, a vybere ty nej-
zajímavější. Tyto nominace budou postoupeny 
k  hlasování členům zastupitelstva, kteří vyberou 
pět kandidátů. Ti získají Cenu města Šumperka, již 
převezmou začátkem dubna na slavnostním veče-
ru v divadle.
Nominaci lze podat buď prostřednictvím elektro-
nického formuláře, zveřejněného na  webu www.
sumperk.cz (sekce Život ve  městě – Ceny města), 
nebo v „papírové“ formě v městských úřadovnách 
a v informačním centru na Hlavní třídě až do pátku 
31. prosince. Dotazy k Cenám města Šumperka lze 
zasílat na e-mail: cenymesta@sumperk.cz. -red-

Tradici vánočního provedení Rybovy mše v  Šumperku založil někdejší dirigent 
Scholy od sv. Jana Křtitele Vít Rozehnal.  Foto: -pk-

První zkouška Šumperského vánočního sboru 
je v neděli 21. listopadu v 15 hodin v klášterním kostele. 

Přihlášky zpěváků a hudebníků lze poslat na e-mail: rybovka21@seznam.cz.
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Informace/Zpravodajství

Vánoční strom se rozsvítí první adventní neděli

Prostory někdejší knihovny Sever „žijí“ od rána do večera

  

V  případě příznivé epidemiolo-
gické situace se dům kultury opět 
zhostí organizace stánkového prodeje 
i  kulturního programu. Vánoční trhy 
se otevřou již první adventní neděli  
28. listopadu v  10 hodin, tentýž den 
po  sedmnácté hodině proběhne slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu.

„Kulturní program představí nejen 
oblíbené regionální kapely, ale nabídne 
rovněž vystoupení několika ‚přespol-
ních‘ účinkujících. O romantickou vá-
noční atmosféru se postarají například 
Honza Mlčoch, který servíruje písně 
Karla Gotta, Adele Tribute se zpěvač-
kou Marcelou Adele Bártovou nebo 
Cimball Hell Band. Z místních uskupe-
ní se představí například Holátka, Mi-
cash a při zahájení vánočních trhů také 
Haleluja Band,“ nastínil program Ond-
řej Procházka z domu kultury. Na pó-
diu rovněž vystoupí děti z  místních 
mateřských i  základních škol, jež se 
pochlubí svými vánočními besídkami.

„Pravou vánoční atmosféru u  rad-
nice navodí vedle bohatého programu 
také vánoční výzdoba. Letos jsme do-
plnili mobiliář o nové stylové odpado-
vé nádoby, plůtky, stánek a také jedno 
překvapení,“ uvedla Eva Rutarová z od-

dělení kultury a vnějších vztahů, která 
celou akci koordinuje. 

Město obnoví i prodej vánočních hr-
níčků, jež budou k dostání ve stáncích 
s občerstvením. „Jedná se o stejný typ 
hrníčku jako předloni, pouze v inverz-
ních barvách, tedy bílý hrnek s  mod-
rým vánočním motivem. Lidé si budou 
moci nechat nápoj nalít i do vlastního 
hrníčku, který si přinesou z domu. Vě-
říme, že tato možnost povede ke zmen-
šení plastového odpadu alespoň tak 
úspěšně, jako tomu bylo o  Vánocích 
2019,“ doplnila Eva Rutarová. 

Vánoce u  radnice potrvají až do   
26. prosince. Provozní doba trhů bude 
od 9 do 21 hodin, pouze na Štědrý den 
do  14 hodin, v  pátky a  na  Mikulášský 
den 5. prosince bude prodloužena do   
22 hodin.

Náměstí u radnice tradičně ozdobí vá-
noční strom pocházející letos přímo ze 
Šumperka, vztyčovat se bude 16. listo-
padu. Do  slavnostního hávu bude odě-
no celé město, včetně tzv. „Točáku“, kde 
bude umístěn moderní vánoční kužel. 

Součástí vánočního programu bude 
rovněž Strom splněných přání, jenž se 
rozsvítí v informačním centru na Hlav-
ní třídě. 

Chybět letos nebudou ani oblíbe-
né farmářské trhy, které Okresní ag-
rární komora Šumperk ve  spolupráci 
s městem připraví v pátek 10. prosince 
od  9 do  16 hodin. Akce bude probí-
hat na  Hlavní třídě mezi OD  Jednota 
a hotelem Grand. Návštěvníci si budou 
moci opět vybírat z  potravin přímo 
od výrobců regionálních produktů, ře-
meslných výrobků a dalšího zboží. 

Přesný program, časy akcí a případ-
ná mimořádná epidemiologická opat-
ření budou zveřejněna na  webových 
stránkách města www.sumperk.cz a IC 
Šumperk www.infosumperk.cz, případ-
ně na Facebooku obou institucí. -red-

Prostory centra Sever přestala 
knihovna využívat od  února 2020. 
Hlavním důvodem byly vzrůstající ná-
klady na provoz a mzdy i klesající počet 
čtenářů, kteří začali více navštěvovat 
moderní Městskou knihovnu T. G. Ma- 
saryka v ulici 28. října. „Po dvaceti mě-
sících, kdy jsme opustili prostory na   
Severu, musím přiznat, že vzniklo oblí-
bené centrum, do něhož si najde cestu 
za  nejrůznějšími aktivitami mnohem 
více lidí. Navíc se nám podařilo v men-
ší míře zachovat knihovnu v rámci Klu-
bu důchodců. Umístili jsme zde téměř 
patnáct set svazků, které pravidelně ob-
měňujeme. Navíc zde čtenářům slouží 
elektronická výpůjční služba, díky níž 
sem doručíme objednané svazky. Za-
chovali jsme také půjčování novin a ča-
sopisů. Celkové úspory jsme vyčíslili 
na  téměř milion korun,“ uvedla ředi-
telka Městské knihovny T. G. Masaryka 
Kamila Šeligová.

Zároveň potvrdila vzrůstající počet 
čtenářů, kteří se přihlašují do  Masary-
kovy knihovny. „Těší nás také zájem škol 
a školek ze sídliště Sever, jež nás pravi-
delně navštěvují. Připravujeme pro ně 

společně s centrem Doris dvouhodino-
vé programy,“ doplnila Kamila Šeligová. 

O  středisko Sever se po  odchodu 
knihovny stará sociální společnost 
Pontis. „Prostory po  knihovně jsme 
přestavěli na  tělocvičnu. Mohu potvr-
dit, že prostory denně využívají desítky 
návštěvníků od  předškolních dětí až 
po  seniory, pro které jsme zde vybu-
dovali zázemí v  podobě šaten i  toalet, 
a  dokoupili ve  spolupráci s  centrem 
Doris vybavení vhodné pro aktivity jak 
dětí, tak dospělých uživatelů,“ uvedla 
Tereza Moravcová, vedoucí Univerzity 
volného času společnosti Pontis.

Potvrdila, že po  dokončené rekon-
strukci prostor loni v  září se kapacita 
tělocvičny okamžitě naplnila, bohužel 
mimořádná opatření slibně rozjetou 
sezonu v  nových prostorách ukončila. 
„Letos v  září jsou prostory opět plně 
vytížené, byl o ně enormní zájem. Vy-
užívají je vedle Pontisu a  centra Doris 
i soukromé osoby pro cvičení jógy nebo 
tai-chi. Nájemné jsme stanovili tak, aby 
bylo dostupné veřejnosti a zároveň po-
krývalo ekonomiku celého centra,“ vy-
světlila Tereza Moravcová.

Nové možnosti k cvičení si pochvalují 
rovněž mateřské školy z  okolí, jež sem 
pravidelně docházejí na  hodiny tělesné 
výchovy i na kroužky, jako je například 
cvičení s rodiči. „Nakoupili jsme pro ně 
prvky pro překážkovou dráhu, skluzav-
ky, míče, žíněnky, švihadla, takže děti si 
zde mohou zařádit, protože v prostorách 
školek tak velkou tělocvičnu nemají,“ 
sdělila pracovnice Pontisu, která je nad-

šená z toho, jak nové prostory žijí každý 
den od rána do večera. V prvním patře 
je Klub důchodců s knihovnou, cvičí se 
v tělocvičně i v malé klubovně u kavárny, 
v sále se konají nejrůznější workshopy.

„Jsem moc ráda, že zde toto komu-
nitní centrum mohlo vzniknout a že je 
tak hojně využívané,“ uvedla místosta-
rostka Marta Novotná, jež má na  sta-
rosti kulturu ve městě. -ger-

Vánoční Šumperk přivítá první ná-
vštěvníky již poslední listopadovou 
neděli.  Foto: -pk-

Advent se nezadržitelně blíží a  město ve  spolupráci s  Domem kultury 
Šumperk připravují již podruhé vánoční trhy u radnice. Akce pod názvem Vá-
noční Šumperk bude zahájena první adventní neděli a potrvá až do Štěpána.

Dopolední cvičení seniorů a dětí z mateřských škol, odpoledne kroužky vol-
nočasového centra Doris i klientů Pontisu… Prostory bývalé knihovny Sever 
denně navštěvují desítky uživatelů od předškolního do seniorského věku.

  Lidé mohou 
získat příručku 
o topení

V  Informačním centru na  Hlav-
ní třídě a  na  podatelnách úřadu je 
zdarma k  dispozici příručka pro 
provozovatele kotlů na  pevná pa-
liva s  názvem „Jak správně topit 
a ušetřit“. Příručku vydalo minister-
stvo životního prostředí. K  dispo-
zici je rovněž v  elektronické formě 
na webových stránkách města www.
sumperk.cz v aktualitách. -ger-

  Svoz bioodpadu 
v listopadu 
končí

Poslední svoz bioodpadu z hnědých 
240 a 1100 litrových nádob v  letoš-
ním roce bude v  listopadu. Velko-
objemové kontejnery na  bioodpad 
budou přistaveny v  pátek 26. listo-
padu a  odvezeny budou v  pondělí 
29. listopadu. Pokud se teploty po-
hybují pod bodem mrazu, dochází 
k  přimrznutí bioodpadu ke  stěnám 
nádoby, za  takových podmínek 
není bohužel možné obsah nádoby 
vyvézt. Bioodpad lze celoročně ode-
vzdávat ve sběrných dvorech. -ger-

Středisko Sever nabízí řadu aktivizačních programů zaměřených na různé cílové sku-
piny osob, senioři si například mohou vybrat z pestré nabídky cvičení.          Foto: -ger-
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Informace/Personální inzerce

„Úvodní akce spojená s  vyvěšením 
přání dětí na  stromeček proběhne 
v  pondělí 15. listopadu od  17.30 ho-
din,“ uvedla pracovnice informačního 
centra Martina Plesníková. Od  tohoto 
data si budou moci „ježíšci“ vybrat, 
které dětské přání vyplní. Až do  pon-
dělí 13. prosince pak budou mít čas 
dárky zakoupit a zabalené ve vánočním 
papíru je přinést do informačního cen-
tra, odkud následně poputují do zapo-
jených organizací. 

Pokud by se před Vánoci epidemio-
logická situace zhoršila a  informační 
centrum muselo být uzavřeno, výběr 
přání by se přesunul na webové strán-
ky. Minulý rok si „ježíšci“ vybírali přá-
ní on-line z  fotogalerie a  svůj zájem 
o  koupi dárku potvrzovali e-mailem. 
Počáteční obavy, zda to zájemce ne-
odradí, se naštěstí nepotvrdily. „Jsme 

velmi rádi, že Strom splněných přání 
má v Šumperku již takovou tradici, že 
je zmíněné komplikace vůbec neodra-
dily od  konání dobrých skutků,“ do-
dala Plesníková. V minulém roce akce 
udělala radost šestačtyřiceti dětem ze 
tří zapojených organizací. -red-

Strom splněných přání se v Informačním centru Šumperk, jež sídlí v budově 
divadla na Hlavní třídě, rozzáří i letos. Účel tohoto dobročinného projektu zů-
stává stále stejný – udělat radost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
ze Šumperka.

Strom splněných přání se rozsvítí 15. listopadu Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, v platném znění na obsazení místa

vedoucího registračního oddělení odboru živnostenského 
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 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání, v  platném znění * znalost zák.  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění * znalost zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění * osvědčení o zvláštní 
odborné způsobilosti na  úseku živnostenských úřadů výhodou * zkušenosti s  řízením kolektivu * 
komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 
na PC a českého jazyka * 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 * souhlas s  lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob 
narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí registračního oddělení
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 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. 1. 2022, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 30. listopadu 2021. Informace k pozici podá Marek 
Pospíšil, vedoucí odboru živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 208.

Strom splněných přání „vyroste“ již tra-
dičně v informačním centru. Foto: -pk-

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

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

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

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

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



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY  
S VÝUČNÍ LISTEM 

P ř e h l e d  u č e b n í c h  a  s t u d i j n í c h  o b o r ů  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

   Informace  o  studiu  podá  studijní  oddělení: 

Máš výuční maturitní vysvědčení
vysokoškolský chceš rozšířit

způsobilost? Následující nás můžeš
zkrácené kombinované formě vzdělávání

TŘÍLETÉ OBORY  
S VÝUČNÍM LISTEM 

máš rád/a dřevo, vyuč truhlářem! Naučíš
vyrábět různé nábytku dalších truhlářských
výrobků, třeba dveře Budeš

různými velkoplošnými materiály,
dřevotříska či

C O  S I  V Y B R AT  

INSTALATÉR   36-52-H/01 

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD   26-51-H/02 

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ 
A PŘÍSTROJE   26-52-H/01 

KADEŘNÍK   69-51-H/01 

KLEMPÍŘ   23-55-H/01 

MECHANIK OPRAVÁŘ KOLEJOVÝCH VOZIDEL   
23-68-H/01 

OBRÁBĚČ KOVŮ   23-56-H/01 

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ   66-53-H/01 

PRODAVAČ   66-51-H/01 

STROJNÍ MECHANIK   23-51-H/01 

TESAŘ   36-64-H/01 

TRUHLÁŘ   33-56-H/01 

ZEDNÍK   36-67-H/01 
MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ   23-44-L+H/01 

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA  
33-42-M/01 

OBCHODNÍK   66-41-L+H/01 

STROJÍRENSTVÍ – OBSLUHA CNC STROJŮ 
23-41-M/01 

PODNIKÁNÍ   64-41-L/51 

STROJNÍ MECHANIK   23-51-H/01 

ZEDNÍK   36-67-H/01 

manuálně zručný, zdatný ještě kreativní?
vyučit klempířem vyrábět veškeré

plechové potřebné historických
kostelů klempíř naučíš

lišty další plechové Hotové výrobky zvládneš
připevnit přímo

Jednáš rád/a Zajímáš svět chceš být
součástí? prodavač naučíš

zákazníky, získáš základní návyky, prodávaném
zbožím (objednávka, přejímka,

skladování, příprava ovládneš práci pokladními
systémy, osvojíš zásady aranžování
zboží, balení dalšího

komunikativní? Máš uzavírání obchodů?
obchodník naučíš zákazníky, vést účetnictví
vyřizovat obchodní získáš

prodávaném zbožím
(objednávky, přejímka, skladování, třeťáku
získáš výuční prodavače čtvrťáku Můžeš

obchodník, odbytář, zásobovač

Chceš umět vyrábět
nábytek? nábytkář naučíš Zvládneš řezivo,
nábytek, dřevěné ostatní výrobky dřeva
Ovládneš poznáš vývoje nábytku
čalounění různých typů dřevin, jaký

materiál, konstrukční
nářezové plány či spotřebu

Máš výuční chceš vzdělání vedoucí
pracovníky? Zajímá tě Chceš
získat samostatné podnikání, naučit

účetnictví, práva elektronické
přihlas Podnikání

MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ   36-52-H/02 

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce logistických
operátor skladování naučíš pečovat

zboží cestě zákazníkem, přijímat zboží, připravovat
vyřizovat objednávky,

ovládneš manipulačních vozíků další dopravní
mechanizační třeťáku můžeš získat řidičák

ručně vedený elektrický vozík

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD   26-51-H/02 

technický tě
budeš umět číst technické výkresy,

pracovní rozlišit strojírenské materiály,
seřídit, zařízení
Během můžeš získat svářečský průkaz, výuční
zámečníka čtvrťáku

Zajímá tě rozsvítit žárovku více míst? roztočit
vhodný právě

plný napětí zábavy úspěšném ukončení
můžeš získat vyhlášku § otevře
možností, práce, protože
ovládá dnešní svět

Baví tě Láká tě propočítávat
součásti strojů? strojírenství
naučíš vytvářet technické výkresy pomocí

systémů, ovládat obrábět kovové materiály
Uplatníš konstruktér, provozní

řízení či přípravy výroby

Chceš využít své technické zaměření počítačem
grafických plány

interiéry? stavař dokážeš také nabídce
stavebních materiálů, správné
rozpočet osvojíš činnosti při řízení Vypiluješ své
prezentační že najít skvěle placené místo

hračka

technický Máš rád, když má vše svůj řád, věci
zapadají vidíš práce?

Instalatér nepostradatelná
udržuje topení Součástí

tvé práce montáž, demontáž zařizovacích
předmětů začátku šroubků
jů plně funkční celé budově Žádný
dům, výrobní

Máš rád/a Zajímáš železnici? Při
osvojíš ruční strojní obrábění, seznámíš

nejmodernějšími renovací
strojních součástí, uděláš svářečský Montáž,
údržba hračka

Baví tě práce máš technické úkoly? Vyuč
možností uplatnění napříč oblastí

strojírenství Budeš umět zámečnické řemeslo,
montáže seřizování strojů, mechanismů konstrukcí
Zvládneš bránu, zábradlí malé
můžeš získat svářečský průkaz

zručný? Zajímá tě, Rád prozkoumáváš
přístroje střeva složená součástek? Nauč

rozumět Vyuč můžeš mít
výuční vyhlášku §

Chceš umět dům základů střechu? Přihlas
zedníka naučíš číst stavební výkresy, stavět lešení,

zdít, omítat, provádět povrchové úpravy,
obkladačské dlažební práce, sádrokartonové
tepelné další zednické práce
novostavbách, rekonstrukcích zedník budeš mít
skvěle zajištěnou

manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která
vidět? Máš dřevu? Naučíme tě vše potřebné

zvládl dřevěné
zahradní altán, kryté stání či střechy garáži
Zvládneš lešení

Máš tvůrčí estetické cítění? Sleduješ módní
Baví tě zkrášlovat ostatní? Během

naučíš profesionální úrovni provádět veškeré kadeřnické
úkony stříhání, barvení, odbarvování, melírování,

Zvládneš konečnou úpravu
dámských pánských účesů, složitých společenských
soutěžních účesů použitím vlasových doplňků

Máš rád Chtěl umět vyrábět kovové nekovové
součástky pomocí přesných strojů zařízení? Zajímá tě

frézka, vrtačka, Láká tě programování,
seřizování práce
obráběč kovů pravý

TESAŘ   36-64-H/01 

vyučený instalatér chceš rozšířit
instalatérských zámečnických prací, včetně svařování,
budeš ovládat práci plynaře Zvládneš

udržovat plynovodní vedení spotřebiče osvojíš
stavebně montážní činnosti vnějších sítích vnitřních
instalacích

STAVEBNICTVÍ   36-47-M/01 

ČTYŘLETÉ OBORY  
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ 
STUDIUM S MATURITOU 

          +420 582 320 117                       studijni@skolasumperk.cz  
          Gen.  Krátkého  30, Šumperk           www.skolasumperk.cz  
          stredni_skola_remesel_sumperk          @skolasumperk.cz 
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I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN FIREMNÍ ŘEŠENÍ

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 BĚŽÍ !! NOVÉ RYCHLOSTI !!

cena včetně DPH 21 %

více informací 

JIŽ 54  
WIFI HOTSPOTŮ

1000 Mbit/s
303 Kč

až

již od

selectsystem.cz/25-let

PŘIPOJTE SE I VY
A HRAJTE O SMART TV
A ZBÝVAJÍCÍCH 
10 TABLETŮ !!

31. 10. VYHRÁLA TATO ČÍSLA:
1. TABLET    3425
2. ROUTER  2753
3. POWERBANKA 3873

zpravodaj_112021_color_final.indd   1zpravodaj_112021_color_final.indd   1 04.11.21   21:0604.11.21   21:06

Hledáš střední, kde nebudeš jen sedět v lavici? Chceš 
získat opravdu dobrou praxi a po škole si nedělat 
starosti, co dál? Nabízíme 20 oborů. Vyber si ten, 
který tě bude bavit, a nastartuj svou kariéru. Studuj 
školu, která vychovává profesionály ve svém oboru. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ  3.12.2021 

  Gen. Krátkého 30, Šumperk            www.skolasumperk.cz 

  stredni_skola_remesel_sumperk       @skolasumperk.cz 

NAUČ SE ŘEMESLO 

ZÍSKEJ NEZÁVISLOST 

Informace o studiu podá studijní oddělení: 
+420 583 320 117   studijni@skolasumperk.cz 

www.lekarna.agel.czKLIENTSKÁ KARTA

 10% SLEVA*

Nakupte letos dárky včas!

15.–30. listopadu 2021
sleva na volně dostupný sortiment s použitím klientské karty*

* Akce platí v Lékárně AGEL v Lékařském domě
na ul. M. R. Štefánika v Šumperku. Slevy nelze sčítat.

Neplatí na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.
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KONTAKT:KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor se zaměřením na moderní technologie v zemědělství, zdarma řidičský průkaz 

sk. B a T, kurz motorová pila a křovinořez
CESTOVNÍ RUCH 
–  moderní obor, možnost zaměření na hotelový provoz, intenzivní výuka cizích jazyků, 

odborné kurzy, zahraniční praxe, certi�kát průvodce CR
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– zaměření na podnikovou ekologii, široké zázemí - školní arboretum, botanická zahrada, sad 

původních ovocných odrůd, učebna v přírodě, možnost získání loveckého lístku

Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 11. 2021 od 13 do 17 h od.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na 

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

*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

BRÝLE PRO PRÁCI S POČÍTAČEM 
A NA BLÍZKO NYNÍ V AKCI 1+1 ZDARMA
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přijďte načerpat vánoční atmosféru 
a inspiraci do Květinového klubu, 
zveme Vás na prodejní výstavu 
vánočních dekorací spojenou s malým 
občerstvením.

Pátek 12. 11. 2021 
po celý den, 8:00 – 19:00 hod.

Sobota 13. 11. 2021 
8:00 – 13:00 hod.

Těšíme se na Vás,  
team Květinového klubu

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16
sumperk@kvetinovyklub.cz WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Nový program: 
OSOBNÍ ROZVOJ

STRESOVÁ 
ODOLNOST

PO
RA

D
N

A 
ZD

RA
VÍ

www.hubnutisradosti.cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

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 


