
Před padesáti lety, 25. února 1969, se 
na  protest proti pasivitě lidí v  Česko-
slovensku a začátku normalizace v Pra-
ze upálil šumperský student Jan Zajíc. 
Jedenadvacet let poté, co moc v  zemi 
převzali komunisté, tak symbolicky 
následoval Jana Palacha, který stejným 
zoufalým činem upozornil na nesnesi-
telné podmínky režimu o měsíc dříve, 
16. ledna 1969. Památku Jana Zajíce si 
v uplynulých dnech připomněla kom-
ponovaným pořadem nejen Knihovna 
T. G. Masaryka, ale i  místní „průmy- 
slovka“ a město Šumperk.

„Jsem rád, že jsme velmi důstojně 
uctili památku a  čin Jana Zajíce a  že 
pořádané akce vzbudily velký zájem 
občanů. Těší mě hlavně to, že vzpo-
mínka zasáhla i mladou generaci. Dů-
kazem je výstava gra�k a  básní Jana 
Zajíce na průmyslové škole,“ řekl šum-
perský starosta Tomáš Spurný.

 Pokr. na str. 3
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Šumperk si připomněl výročí upálení Jana Zajíce

V knihovně četly z korespondence maminek Jana Zajíce a Jana Palacha a Janův ži-
votopis herečky Olga Kaštická a Svatava Niečová.  Foto: P. Kvapil

Vzpomínka na Jana Zajíce zasáhla i mladou generaci. Důkazem je výstava studentů gra�ckého designu na průmyslové škole, 
kteří se inspirovali básněmi Jana Zajíce.  Foto: P. Kvapil

Svoz biologického a objemného 
komunálního odpadu

Bioodpad a objemný komunální 
odpad mohou Šumperané odložit 
postupně od pondělí 11. března do 
velkoobjemových kontejnerů, jež se 
objeví na veřejných prostranstvích. 
Mapky s jejich přesným umístěním 

a daty jsou součástí tohoto čísla 
Zpravodaje. 

K zápisu do prvních tříd přijdou děti  
4. a 5. dubna.   Strana 2

Na hlavním hřbitově se otevřou nové 
toalety.   Strana 5

Klasika Viva láká nejen na Štefana 
Margitu.  Strana 7
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Zápis dětí do základních škol11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Zápis bude probíhat ve školách:

K zápisu donese zákonný zástupce 
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 

. 

 

ZŠ ŠUMAVSKÁ 21, Šumperk
Speci�ka školy: osvědčený systém vzdělávání mimořádně 
nadaných žáků, možnost výuky matematiky podle prof. Hej-
ného, v 1. ročníku výuka ČJ genetickou metodou, v AJ mož-
nost zkoušky Cambridge English přímo ve škole, provoz školní 
družiny do 16:30 hod.

ZŠ VRCHLICKÉHO 22, Šumperk
Speci�ka školy: interaktivní výuka na 21 interaktivních tabu-
lích, cizí jazyky od 1. ročníku + písmo Comenia script, infor-
matika od 4. ročníku, ekoškola vedená žákovským ekotýmem, 
možnost dietního stravování – příprava dle individuálních 
potřeb žáka přímo ve školní jídelně, provoz školní družiny do 
16:30 hod.

ZŠ SLUNEČNÍ 38, Šumperk
Speci�ka školy: od školního roku 2019/2020 prolínání prv-
ků alternativních škol Montessori a Waldorfská škola ve výuce  
1. ročníků, možnost vzdělávání v přípravné třídě, rozšířená 
sportovní výuka NEJEN pro fotbalisty a gymnastky, provoz 
školní družiny do 17 hod., školní klub.

ZŠ 8. KVĚTNA 63, Šumperk
Speci�ka školy: tradiční přístup ke vzdělávání + netradiční 
doplňkové aktivity (exkurze, jazykové a sportovní pobyty), 
rozšířená výuka cizích jazyků, podnětné prostředí, přátelská 
atmosféra, provoz školní družiny do 17 hod., školní klub.

ZŠ DR. E. BENEŠE 1, Šumperk
Speci�ka školy: rozšířená výuka TV se zaměřením na hokej  
a �orbal, zachování menšího počtu žáků ve třídách na 1. stup-
ni, podpora hudebního vzdělávání – školní kapela, kytarový 
kroužek, výhodná poloha v centru města, provoz školní druži-
ny do 16:30 hod.

ZŠ SCHOLA VIVA, o.p.s., ERBENOVA 16
pro žáky se speci�ckými poruchami učení a Mateřská 
škola logopedická 
Speci�ka školy: zaměření na vzdělávání žáků s vadami řeči, 
s dyslexií, dysgra�í, dysortogra�í, dyskalkulií, vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze).

SŠ, ZŠ A MŠ HANÁCKÁ 3, Šumperk
Speci�ka školy: zaměření na vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, profesionální přístup speciálních 
pedagogů, vzdělávací programy, které respektují individuální 
schopnosti, předpoklady a možnosti žáků.

ZŠ A SŠ POMNĚNKA
Speci�ka školy: vzdělávání dětí s lehkým, středně těžkým  
a těžkým mentálním postižením, dětí s tělesným a smyslovým 
postižením, s kombinovanými vadami a s poruchou autistic-
kého spektra, vzdělávání v základní škole, v základní škole 
speciální a v přípravném stupni základní školy speciální.

K ZÁPISU PŘINESE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE SVŮJ 
OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. 

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují zápis dětí do 1. ročníku základních škol a přípravné třídy 
pro školní rok 2019/2020. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy (týká se dětí narozených 

do 31. srpna 2013 a dětí, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka). 
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Výročí upálení Jana Zajíce

Šumperk si připomněl výročí upálení Jana Zajíce
   Pokr. ze str. 1
„Dává nám to odpověď na otázku, zda oběť Jana Za-

jíce byla přínosná. Když vidím, jak i po padesáti letech 
budí jeho životní ideály zájem, nebyl jeho čin zbyteč-
ný,“ dodal Tomáš Spurný.

Knihovna T. G. Masaryka připravila na  čtvrtek  
21. února výjimečný komponovaný pořad tematicky 
věnovaný Janu Zajícovi. Na svého spolužáka z roční-
ku během něj zavzpomínala Marie Jílková. „V  roce 
1968 jsme se nadechli a věřili, že bude svoboda slo-
va, pořádali jsme Majáles, nebáli se… Pak však přišel  
21. srpen. Honza tehdy nijak nevyčníval, měl ale 
upřímné srdce a  nesnášel lež a  přetvářku. Věděla 
jsem, že drží hladovku po  upálení Jana Palacha, ale 
o  jeho záměru sebeupálení jsem vůbec netušila,“  
řekla Marie Jíková, na jejíž slova navázala Janova spo-
lužačka Helena Stuchlá, která přednesla báseň, již na-
psala bezprostředně po Janově pohřbu.

Po projekci dokumentárního �lmu „Pochodeň č. 2 
- Sami proti zlu“ následovalo čtení z korespondence 
maminek Jana Zajíce a Jana Palacha a Janova životopi-
su, který paní Zajícová poslala Ince Kocůrkové. Nejen 
herečky Olga Kaštická a Svatava Niečová, ale i přítom-
ní v sále nedokázali během čtení skrývat slzy dojetí.

O  den později, v  pátek 22. února, se uskutečnil 
za účasti studentů, vedení školy a představitelů města 
pietní akt u busty Jana Zajíce, kterou vytvořil sochař 
Olbram Zoubek a  jež je umístěna na  fasádě místní 
‚průmyslovky‘. „Památku našeho studenta připo-
mínám ve  své funkci už jedenadvacet let. Jan se stal 
symbolem svobody, společenské i té vnitřní. To, co jej 
přivedlo k  tragickému konci, vyústilo ve  skutečnost, 
že studenti dnes mohou svobodně tvořit. Jsem proto 
velmi rád, že vědí, že svoboda není úplně samozřej-
má,“ zdůraznil ředitel školy Petr Vepřek. Zástupci 
školy a města se pak tentýž den vydali do Vítkova, kde 
proběhlo pietní shromáždění přímo u hrobu Jana Za-
jíce a večer spojený s předáváním Ceny Jana Zajíce.

Padesátileté výročí položení oběti Jana Zajíce při-
padlo na pondělí 25. února. V tento den jeho osob-
nost připomnělo hned několik akcí. Vlastivědné 
muzeum otevřelo výstavu nazvanou „Ve jménu živo-
ta Vašeho - Hořím!“, jež prostřednictvím osobních 
dokumentů a předmětů, které má muzeum ve svých 
sbírkách, přibližuje Jana Zajíce i okolnosti jeho činu. 
K vidění je v Hollarově galerii do 24. března. 

Ve stejný den pak byla v prostorách galerie infor-
mačního centra v  budově divadla zahájena výstava 
„Jan Zajíc - Verše“. Jde o výstavu gra�k šumperské ro-
dačky Míly Prokůpkové, jež ilustrovala sbírku veršů 
Jana Zajíce, kterou v roce 2016 vydaly nakladatelství 
Olympia a Ústav pro studium totalitních režimů. „Ja-
novy básně mě velmi okouzlily a byla to hrozně hezká 

práce. Myslím, že každý Šumperan by měl tuto knihu 
vlastnit, protože je jedinečná,“ podotkla Míla Prokůp-
ková. „My, kteří jsme tuto dobu nezažili, můžeme jen 
přemýšlet o tom, co Jana k tomuto činu vedlo. O teh-
dejší době svědčí i  fakt, že náhrobek a  reliéf, které  
vytvořil akademický sochař Olbram Zoubek, nemoh-
ly být za totality na místě jeho posledního odpočinku 
umístěny. Měli bychom si proto připomínat, že žít 
v demokracii není samozřejmost,“ zdůraznil starosta 
Vítkova Pavel Smolka během setkání, na něž přijala 
pozvání i Eda Kriseová, která v březnu 1969 napsa-
la v Listech, týdeníku Svazu čs. spisovatelů, reportáž 
z  pohřbu Jana Zajíce nazvanou „Zandete si dvacet 
kroků…“. Spoluautorkou byla tehdejší studentka žur-
nalistiky, šumperská rodačka Marta Marková. 

„Jan Zajíc byl velký hrdina. Tehdy, během velmi 
skromného pohřbu ve Vítkově, jsem si uvědomila, že 
nastává zlom a přichází normalizace,“ vzpomněla bě-
hem vernisáže Eda Kriseová, která v roce 1969 přijela 
do Šumperka spolu se studentem teologie Oldřichem 
Vítem, jenž s Honzou Zajícem držel hladovku. „Po-
prosil mě, abych s ním jela a Janovy spolužáky odra-
dila od podobného činu,“ popsala Kriseová. 

Na  vernisáž navázalo divadelní představení 
na  Hrádku „Pochodeň č. II“, jehož protagonisté se 
dočkali neutuchajícího potlesku. Hru ve  formě scé-
nického koncertu napsali šumperští herci, režie se 
ujal Štěpán Gajdoš. Jednotlivé postavy ztvárnili Nela 
Štefanová, Martin Zahálka a  Kryštof Grygar, který 

hraje Jana Zajíce. O půl sedmé večer pak před diva-
dlem uctili šumperští studenti Janovu památku zapá-
lením svíček.

Tečkou za „vzpomínkovými“ dny byla projekce �l-
mu „Jan“ režiséra Iva Trajkova z roku 1991 s Jakubem 
Wehrenbergem a Lindou Rybovou v hlavních rolích 
v kině.

Vzpomínková setkání na  Jana Zajíce ovšem hned 
v  úvodu poznamenala beseda, kterou uspořádala  
TV Šumperk. Pozvání na ni přijali novinář, spisovatel 
a bývalý ředitel tiskového odboru a zástupce vedoucí-
ho kanceláře prezidenta republiky Václava Klause pro 
oblast komunikace a kultury Petr Hájek, astrolog An-
tonín Baudyš a senátor Miroslav Adámek. Během be-
sedy přirovnal Petr Hájek oba Jany k sebevražedným 
atentátníkům, kteří sice v daném okamžiku nezabili, 
ale způsobili svým činem smrt dalších lidí. Jejich činy 
byly podle něj vlastně vydíráním většinové společ-
nosti. „Musím přiznat, že mě opravdu šokovalo, co 
na besedě zaznělo. Jsem velmi zklamaná, že se proti 
názoru pana Hájka nikdo nevymezil, ani přítomný 
senátor Miroslav Adámek,“ uvedla Zajícova spolu-
žačka z ročníku Marie Jílková.

Osobnost Jana Zajíce si město připomene i během 
letošního léta. V  klášterním kostele chce instalovat 
výstavu, kterou vytvořili v  roce 2014 studenti gym-
názia a „průmyslovky“ v rámci projektu pro občanské 
sdružení Pant. Nedočkavci si ji mohou prohlédnout 
na internetových stránkách www.pribehjanazajice.cz.

 Z. Kvapilová

V muzeu je až do 24. března k vidění výstava „Ve jmé-
nu života Vašeho - Hořím!“.                            Foto: -pk-

Divadlo vzpomnělo památku Jana Zajíce scénickým 
koncertem nazvaným „Pochodeň č. II“.  Foto: -zk-

Studenti „průmyslovky“ a představitelé školy a města 
se již tradičně sešli u busty Jana Zajíce, kterou vytvořil 
sochař Olbram Zoubek.  Foto: -pk-

Odkaz Jana Zajíce veřejnost stále oslovuje. Důkazem je zahájení výstavy gra�k šumperské rodačky Míly Prokůp-
kové, nazvané „Jan Zajíc - Verše“, jež proběhlo minulé pondělí v galerii informačního centra.                   Foto: -pk-
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 21. února 2019
* v úvodu jednání složil slib nový zastupitel Mi-

loslav Borek, kandidát za Sdružení PRO-REGION 
a Nezávislí. Ve funkci nahradil Petra Blažka, který se 
svého mandátu vzdal k 31. lednu letošního roku.

* schválilo uzavření smlouvy o  budoucí smlou-
vě kupní za  účelem majetkoprávního vypořádání  
pozemku pod stavbou zamýšleného rozšířeného 
parkoviště u sportovně-rekreačního areálu na Be-
nátkách. Budoucím prodávajícím přitom jsou Pod-
niky města Šumperka a.s., kupujícím pak město. 
Za metr čtvereční pozemků zaplatí rovných sto korun 
včetně DPH. Místní radnice v současnosti zpracovává 
projekt na vybudování zmíněného parkoviště.

* schválilo uzavření smluv o  budoucí smlouvě 
kupní za účelem majetkoprávního vypořádání po-
zemků pod stavbou „Regenerace panelového sídliš-
tě Prievidzská - 7. etapa“, s třemi vlastníky pozemků, 
jichž se investice dotkne. Za metr čtvereční pozemků 
zaplatí město rovných sto korun včetně DPH. Projekt, 
na který je v rozpočtu vyčleněno čtrnáct milionů ko-
run, chce místní radnice realizovat letos.

* vzalo na  vědomí zprávu o  činnosti informač-
ního centra a  návštěvnosti městem spravovaných 
turistických cílů v loňském roce. Více v příštím čísle.

* vzalo na vědomí dopis Nemocnice Šumperk a. s., 
v němž informuje o výpovědi smluv v oblasti trans- 
fuzních přípravků ze strany Transfuzní služby a. s., 
člena skupiny Agel, a zřízení nového hematotransfuz-
ního oddělení v Nemocnici Šumperk a. s.

Sto patnáct návrhů na udělení Ceny města za rok 
2018 dorazilo do  konce loňského prosince na  šum-

perskou radnici. Z  návrhů, jež lidé mohli posílat 
do devíti kategorií se čtyřmi podkategoriemi a které 
byly v mnoha případech totožné, vzešlo osmačtyřicet 
platných nominací, což je o  jedenadvacet méně než 
loni. Z nich schválili zastupitelé 24. ledna vítěze pěti 
kategorií. Současně se shodli, že v kategorii Archi-
tektura - novostavba cena udělena nebude. Držitele 
ocenění ve zbývajících kategoriích schválili na svém 
jednání 21. února. 

„Do  prvního kola hlasování se zapojilo šestadva-
cet zastupitelů, jeden se z  hlasování omluvil. Podle 
schválených pravidel se vítězem v dané kategorii stává 
ten nominovaný, který obdrží nadpoloviční většinu 
hlasů, tedy nejméně čtrnáct,“ uvedla tisková mluv-
čí šumperské radnice Olga Hajduková a  dodala, že 
zmíněnou podmínku splnilo pět nominací. V  kate-
gorii Významný počin v  humanitární a  sociální ob-
lasti získala sedmnáct hlasů Milada Sobková, která již 
šestnáctý rok až třikrát týdně dojíždí do  olšanského  
domova Paprsek, kde se věnuje Jakubu Hříbkovi, je-
muž pomáhá s jeho výtvarnými pracemi, které kreslí 
ústy. Ocenění v  kategorii Podnikání - drobné pod-

nikání si v dubnu z divadla odnese rodina Cakirpa-
loglu, jež provozuje podnik Cakir´s Burger v  Úzké 
ulici. Ocenění v  kategorii Vzdělávání obdrží Radka 
Kroupová, která učí ve škole v Šumavské ulici a napl-
ňuje heslo J. A. Komenského „Škola hrou“, propaguje 
matematiku Jaroslava Hejného a stojí za řadou mimo-
školních aktivit. V kategorii Sport vybrali zastupitelé 
v prvním kole hlasování Pavla Paloncýho, extrémního 
běžce, jenž je jedním z nejlepších na světě. V katego-
rii Architektura - rekonstrukce pak pizzerii Palermo 
v Lidické ulici.

Další držitele prestižního ocenění schválili zastupi-
telé na svém jednání 21. února. V kategorii Kultura 
tak obdrží cenu města dlouholetý aktivní realizátor 
kulturních aktivit ve městě, který stál u zrodu několi-
ka významných akcí nadregionálního významu, a ně-
kdejší ředitel domu kultury Vladimír Rybička. Cenu 
mladých si z divadelních prken, „jež znamenají svět“, 
odnese kapela Trocha klidu, reprezentující Šumperk 
v rámci hudební scény po celé republice.

A kdo je držitelem nejprestižnějšího ocenění za pří-
nos městu? Je jím ikona tance na Šumpersku, taneč-
ní mistr Jiří Hrubý. Jeho jméno je nerozlučně spjato 
s Klubem tanečního sportu Šumperk, který se původ-
ně jmenoval Kroužek společenského tance a byl zalo-
žen již v roce 1958. Hrubý ho vede od roku 1968.

Zastupitelé se letos rozhodli udělit i Zvláštní cenu 
zastupitelstva města. Dostane ji Petr Možný, který se 
věnuje �lokartii, neboli sběratelství pohlednic, již té-
měř čtyřicet let. Zaměřuje se především na historické 
pohlednice města Šumperka, Jeseníků a širšího okolí, 
je také fotograf, badatel, turista a dopisovatel. 

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 
v sobotu 13. dubna v divadle. Šanci dostat se na tuto 
slavnostní událost mají i zájemci z řad veřejnosti. Sta-
čí si jen koupit vstupenky za sto korun, jež bude měs-
to v březnu prodávat v pokladně divadla. 

 Zpracovala -zk-

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu 
najdete www.utulekosoblazsko.cz/.

Držitelé Cen města 
za loňský rok jsou známi

Novou kapli, jež slouží k naplňování duchovních potřeb klientů, otevřeli v polovině února v šumperském domově 
pro seniory, který dnes nese označení Sociální služby pro seniory Šumperk p.o. Místnost zdobí oltář navržený 
architektem Ivo Skoumalem a v budoucnu ji doplní varhany. „Několik let se bohoslužby konaly ve vestibulu hlavní 
budovy, zřízení kaple je pro mě velmi příjemným překvapením. Lidé sem mohou přijít kdykoliv, mohou zde být 
chvíli sami. Není učena jen věřícím, ale i pro rozjímání všech klientů domova,“ zdůraznil během slavnostního 
otevření kaple šumperský děkan Slawomir Sulowski.  Foto: P. Kvapil

Ocenění za přínos městu obdrží letos taneční mistr 
Jiří Hrubý.  Foto: archiv

    

       Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 21. března

Ke  svému prvnímu jarnímu zasedání se sejdou 
šumperští zastupitelé ve  čtvrtek 21. března. Se-
známí se mimo jiné s  činností městské poli-
cie a  její spoluprací s  Policií ČR v  loňském roce 
a s činností v oblasti požární ochrany a krizového 
řízení za stejné období. Chybět nebudou ani ma-
jetkoprávní a  �nanční záležitosti. Jednání začíná 
ve čtvrtek 21. března v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Ve Smetanových sadech 
se vysadí douglasky tisolisté 

Kácení smrků napadených kůrovcem proběhlo le-
tos v lednu ve Smetanových sadech. V březnu do-
jde k vyfrézování pařezů a následně se zde vysadí 
jako náhrada tři stálezelené jehličnany, douglasky 
tisolisté. V této souvislosti upozorňuje místní rad-
nice občany, aby v parku dbali zvýšené opatrnosti.
 -red-
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Zpravodajství/Informace

Šumperským veřejným pohřebištím, 
která od  loňského července spravuje 
oddělení komunálních služeb měst-
ského úřadu, se začíná blýskat na  lep-
ší časy. První „vlaštovkou“ je výměna 
stávajícího mobiliáře za  nový, k  níž 
dojde během března a  dubna, a  také 
revitalizace zeleně. Od  začátku dubna 
pak budou v provozu opravené veřejné 
toalety na hlavním hřbitově, které nyní 
procházejí rekonstrukcí.

Správu a údržbu obou šumperských 
hřbitovů má od poloviny loňského roku 
na  starosti město, konkrétně oddělení 
komunálních služeb majetkoprávního 
odboru. Od  1. září navíc došlo k  od-
dělení administrativní činnosti, již má 
nyní na  starosti zaměstnanec úřadu, 
od údržby zeleně a komunikací. Tu má 
„na triku“ místní �rma Údržba zeleně 
a  parků, která byla vybrána v  soutěži. 
Ročně přitom město zaplatí za zmíně-
nou službu necelé dva miliony korun 
včetně DPH. „Předmětem smlouvy je 
zajišťování údržby veřejné zeleně, ko-
munikací a  dalších prvků na  hřbito-
vech, včetně vývozu odpadkových košů 
a  velkoobjemových kontejnerů. To se 
vztahuje i  na  parkoviště před hřbito-
vem a u krematoria. Vlastní provoz pak 
zabezpečujeme my,“ říká Hana Répalo-
vá, vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice, pod nějž oddělení 
komunálních služeb spadá. 

Hlavním cílem v  oblasti správy po-
hřebišť v  nejbližších letech je podle 
vedoucí odboru to, aby oba hřbito-
vy splňovaly požadavky na  důstojné 
prostředí pro pozůstalé a  poskytovaly 
klidný odpočinek zemřelým. Do konce 
března by tak měl být vyřešen problém 
s  toaletami, které byly dosud mimo 
provoz. „Rekonstrukce toalet �nišuje. 

Nová podlaha bude díky zabudované-
mu topení temperovaná, takže v  zimě 
nebude klouzat a nebude hrozit zamrz-
nutí vody. Nové bude i  sanitární zaří-
zení a  výmalba. Bezbariérový přístup 
pak zajistí rampa,“ popisuje Répalová 
a upřesňuje, že toalety budou otevřeny 
od 1. dubna, budou se pravidelně uklí-
zet a návštěvníkům budou k dispozici 
během provozní doby hřbitova, mimo 
ni budou zamčené. „Jsme domluveni 
s městskou policií, že bude hřbitov i toa- 
lety ráno a večer kontrolovat,“ dodává 
vedoucí odboru.

Během března a dubna bude rovněž 
rozmístěn nový mobiliář, kromě lavi-
ček se na  hřbitově objeví nová pítka 
a konve na zalévání. Hlavní pěší trasy, 
jež nekryje dlažba, budou do doby, než 
se vybudují nové chodníky, vysypány 
drobným štěrkem, a již nyní se po eta-
pách čistí a  vyspravují zdi lemující 
hřbitov. V této souvislosti bude nejpoz-
ději do konce května opravena a natře-
na zeď u hlavního vstupu.

Revitalizací prochází rovněž zeleň. 
Vzhledem k  havarijnímu stavu, kte-
rý potvrdil posudek specializované-
ho arboristy, se musely skácet topoly, 
rostoucí kolem hřbitovních zdí. V nej-
bližší době je nahradí nové stromy. Po-
stupně se kácejí i staré túje a místo nich 
vysazují nové dřeviny. „V  souvislosti 
s  jarním úklidem na  hřbitově chceme 
požádat nájemce hrobových míst, aby 
si do konce března uklidili za náhrob-
ky. Pokud tak neučiní, odstraní veškerý 
nepořádek najatá �rma,“ upozorňuje 
vedoucí oddělení komunálních služeb 
Eva Nádeníčková.

V poslední době zaznamenává míst-
ní radnice zvýšený zájem o nová urno-
vá místa. „Počítáme s jejich vytvořením 

v části B nad horními schody hřbitova 
vlevo. Nejprve je ale nutné provést te-
rénní úpravy,“ podotýká Nádeníčko-
vá. V  novém urnovém háji by podle 
ní mohlo vzniknout kolem čtyřiceti 
nových hrobových míst. „Zabýváme 
se také otázkou založení nové vsypové 
loučky. V  současnosti vlastníme dvě, 
z nichž jednu má pronajatou Moravská 
pohřební služba, provozující kremato-
rium,“ doplňuje Répalová.

A  změnou projde letos rovňež  par-
kování u  hřbitova, jež má přednostně 
sloužit jeho návštěvníkům. Během 
března se totiž na  parkovišti objeví 
dopravní značky se zákazem stání pro 
kamiony. Městu se podařilo vyjed-
nat jejich parkování v  bývalém areá-
lu ČSAD v  Žerotínově ulici, kde mají 
zajištěno potřebné zázemí. „Areál je 
hlídán kamerovým systémem, řidiči 
tu mají sociální zázemí, mohou si zde 
natankovat pohonné hmoty a k dispo-
zici mají i dílnu pro případnou opravu,“ 

popisuje vedoucí odboru a dodává, že 
řidiče upozorní na  tuto možnost par-
kování navigační systém a také schrán-
ka s  informativními letáky pro řidiče, 
umístěná na parkovišti u hřbitova. 

Opravovat se letos bude i  na  teme-
nickém hřbitově, jenž pochází z  roku 
1886, kdy ho vybudoval šumperský sta-
vitel Schwestka. Právě hrobka, do  níž 
byl po své smrti v roce 1905 uložen, se 
letos promění do někdejší krásy. Na její 
opravu získala místní radnice stotisíco-
vou dotaci od Česko-německého fondu  
budoucnosti a  nyní vypisuje soutěž 
na  dodavatele. Zvlášť pak projde ruka-
ma odborníka - restaurátora poničená 
socha dívky, jež hrobku zdobí a kterou 
vytvořil ateliér sochaře Mizery v  Olo-
mouci. „Akci již v minulosti připravily 
Podniky města a  město letos opravu 
zrealizuje. Je to v souladu s naším zámě-
rem, že kromě běžných oprav provede-
me na hřbitovech každý rok i jednu větší 
investici,“ uzavírá Répalová. -zk-

V pondělí 11. března se v ulicích města objeví vel-
koobjemové kontejnery na  uložení objemného bio-
logického a  také objemného komunálního odpadu. 
Zatímco první z nich budou vyváženy až do 27. lis-
topadu, ve druhém případě skončí svoz 29. března.

Starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toa- 
lety, kuchyňské linky, kočárky a  další objemný od-
pad mohou Šumperané odložit od 11. do 29. března 
do velkoobjemových kontejnerů. Ty budou přistavo-
vány do  určené lokality během celé pracovní doby 
a  budou zde do  dalšího dne. Do  kontejnerů nepat-
ří vyřazená elektrozařízení a  stavební odpad. Prv-
ní z  nich lze odevzdat do  sběrných dvorů v  ulicích 
Anglické a Příčné, stavební odpad pak v omezeném 
množství (200 kg/osobu/měsíc) odvézt bezplatně 
do sběrných dvorů nebo za úplatu na skládku provo-
zovny SUEZ Využití zdrojů a.s. v Rapotíně.

Zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a do-
mácností pomáhá šumperská radnice lidem již ně-
kolik let. Ukládat ho mohou nejen do  speciálních  
velkoobjemových kontejnerů označených „Biood-

pad“, jež se letos na veřejných prostranstvích poprvé 
objeví v pondělí 11. března, ale také do hnědých dvou 
set čtyřicetilitrových nádob, které radnice občanům 
bezplatně půjčuje. Jejich svoz odstartuje ve zmíněné 
pondělí 11. března a skončí 29. listopadu.

Hnědé dvou set čtyřicetilitrové nádoby vybavené 
čipem se v jižní části města vyvážejí v pondělí a v se-
verní části ve středu. Podobně jako u nádob na směs-
ný komunální odpad je potřeba nádobu na bioodpad 
přistavit v den svozu na veřejné prostranství a po vy-
vezení ji uklidit. 

Mapky svozu objemného komunálního a  objem-
ného bioodpadu jsou součástí tohoto čísla zpravo-
daje a jsou rovněž zveřejněny na městských stranách 
www.sumperk.cz v sekci Občan, podsekci Komunální 
odpad. Zde také další zájemci o hnědou dvou set čty-
řicetilitrovou nádobu najdou formulář žádosti o  její 
zapůjčení. Bližší informace podá Vladimír Hošek 
z oddělení odpadu a ovzduší odboru životního pro-
středí městského úřadu, tel. č. 583  388  226, e-mail 
vladimir.hosek@sumperk.cz. -red-

Na hlavním hřbitově se otevřou nové toalety, 
v Temenici se opraví hrobka stavitele Schwestky

Svoz bioodpadu i objemného komunálního odpadu startuje 11. března

Rekonstrukce toalet �nišuje. Návštěvníkům budou k dispozici od 1. dubna. 
 Foto: -pk-

  

       Memoriál Boba Steinera 
proběhne již podeváté
Už devátý ročník Memoriálu Boba Steinera pro-
běhne v kulturním domě „Skleník“ v Loučné nad 
Desnou. Pořádají ho tradičně místní Old Time 
Jazzband a obec Loučná nad Desnou. Uskuteční se 
v sobotu 23. března od šesté podvečerní.
Kromě kapely Old Time Jazzband, která v  před-
chozích ročnících uvítala řadu  výborných inter-
pretů tradičního jazzu a  jejímž letošním hostem 
bude trumpetista Patrik Pauk, vystoupí místní 
populární sbor TAP-TÝDA pod vedením Pe- 
tra Lukáše. Společně připomenou Boba Steinera 
také jako aktivního organizátora kulturního dění 
v obci.   
Vstupenky na  koncert za  sto padesát korun 
si mohou zájemci koupit na  Obecním úřadu 
v  Loučné, tel. 583  235  222, nebo v  Informač-
ním centru „U  Radnice“ (budova Akademie 
J. A. Komenského) na nám. Míru 4. -red-
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Malý kaleidoskop kulturních událostí

Startuje jarní úklid a čištění komunikací

Před padesáti lety byla vyhlášena 
chráněná krajinná oblast Jeseníky. Ku-
laté výročí připomenou v šumperském 
muzeu besedou s  vedoucím Správy 
CHKOJ Petrem Šajem. Uskuteční se 
v úterý 19. března od 17 hodin v před-
náškovém sále. Po  krátkém ohlédnutí 
mohou přítomní diskutovat o aktuální 
situaci i  o  směřování ochrany přírody 
v našich horách. -red-

V  kavárně Předměstí představí své 
práce výtvarnice Klára Hošková a  její 
otec Josef Krutil. Vernisáž výstavy 
spojená se společenským večerem 
a  vystoupením živé hudby proběhne 
v pátek 15. března v 19 hodin. -red-

„Ježíš na hrad!“ Tak zní hlavní hes-
lo knihy Parabible, která v posledních 
třech měsících láme rekordy v prodej-
nosti v  oblasti křesťanské literatury. 

Autorské čtení této publikace a besedu 
s autorem Alexandrem Flekem pořádá 
v  úterý 12. března Farní sbor Česko- 
bratrské církve evangelické v  Šumper-
ku. Dějištěm setkání bude od 17 hodin  
G-klub domu kultury. -red-

Turistická sezona v  Olomouckém 
kraji bude slavnostně zahájena v sobotu 
16. března před Turistickým informač-
ním centrem v  Rapotíně. Pořadatelem 
akce je Klub českých turistů, odbor 
Šumperk. Prezence účastníků, kteří 
budou mít příležitost navštívit půvabné 
údolí Desné, jež tvoří bránu do Jesení-
ků, bude probíhat od 9 do 10.30 hodin.

Po  slavnostním zahájení turistické 
sezony, které se uskuteční o půl desáté 
dopoledne, se mohou účastníci vydat 
dvěma směry. Delší šestnáctikilome- 
trová trasa vede přes rozhlednu Bu-
kovka na Bukovém kopci do restaurace 
Nové Domky. „Náročnějším turistům 
se navíc cestou nabízejí další možnosti, 
například odbočení na  vyhlídku Jose-
fa Janků na  Městských skálách nebo 
na Andělskou louku u Rejchartic,“ říká 
předsedkyně šumperského KČT Zdeň-
ka Daňková.  

Kratší osmikilometrová trasa vede 

uličkami Rapotína a  Vikýřovic rovněž 
na Nové Domky. „Zde budou všechny 
účastníky očekávat před výletní re-
staurací pořadatelé s  pamětními listy 
a příležitostným razítkem. K dispozici  
budou rovněž výroční turistické znám-
ky a další suvenýry,“ podotýká Daňko-
vá a dodává, že atmosféru zpříjemní od  
12 do 16 hodin country kapela Zbořec. 
Z Nových Domků pak pokračují trasy 
do Vikýřovic (3 km) nebo do Šumper-
ka (3 km) na vlak.  -zk-

Věra Sosnarová strávila se svou se-
strou od  roku 1945 v  pracovních tá-
borech, dolech, kolchozech… celkem 
devatenáct let. V roce 1964 je propustili 
do JZD Znojmo. Při odjezdu ze Sovět-
ského svazu i při příjezdu do vlasti mu-
sela Věra podepsat úplnou mlčenlivost 
o  svém osudu a  z  obavy o  opětovné 
odvedení na  Sibiř mlčenlivost dlouho 
neporušila.

O  této části jejího života se nikdy 
nedozvěděl její manžel a dlouho ji ne-
znali ani synové. Veřejně o  své minu-
losti promluvila teprve po  Sametové 
revoluci. Její zážitky popisuje kniha 
Krvavé jahody. Nejen o  ní pohovoří 
Věra Sosnarová na besedě, jež se ode-
hraje v  malém sále knihovny v  úterý  
19. března od 17 hodin. -red-

V  březnu zahajuje �rma SUEZ 
Technický servis, jež se v  Šumperku 
od  roku 2016 stará o  silnice a  chod-
níky, pravidelný jarní úklid, tedy čiš-
tění komunikací, parkovacích ploch 
a  chodníků, které jsou ve  správě 
města. Úklid potrvá podle harmono-
gramu přibližně do  poloviny dubna 
a upozorní na něj dopravní značky se 
zákazem stání s vyznačením termínu 
a  hodiny provádění prací. Řidičům, 
kteří toto přenosné dopravní znače-
ní nebudou respektovat, hrozí postih 
v podobě pokuty od městské policie. 
Rozpis úklidu komunikací je zveřej-
něn na  stránkách města www.sum-
perk.cz v sekci Aktuality a také v sekci 
Občan, podsekcích Komunální služby 
a Veřejná zeleň.

„Předčištění komunikací a  cyklo-
pruhů podél silnic již probíhá. Vlastní 
jarní čištění chceme zahájit 18. března 
a  dokončit 11. dubna,“ uvedl Petr Po-

lách, správce provozu SUEZ Technický 
servis. Vzápětí podotkl, že předčištění 
ulic řidiče v parkování nijak neomezuje.

V  souvislosti s  jarním úklidem ko-
munikací apeluje místní radnice na ři-
diče a  majitele vozidel, aby dodržovali 
osazené dopravní značení - zákazy stání 
a časové horizonty vyznačené na dodat-
kových tabulkách. Předejdou tím nejen 
komplikacím vzniklým s  případným 
odtažením vozidla, ale i blokové poku-
tě, a navíc přispějí k dodržení časového 
harmonogramu v navazujících úsecích.

Na  úklid komunikací upozorní do-
pravní značení minimálně týden před 
jeho zahájením. První značky se přitom 
v  ulicích objeví 11. března. „Všechny 
značky v době osazení vyfotíme, aby se 
předešlo dohadům, zda na daném místě 
značka vůbec byla. Právě na to se totiž 
někteří zapomětliví řidiči při placení 
pokuty vymlouvají,“ dodal Petr Polách.
 -zk-

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

referenta - sociálního pracovníka na úseku veřejného 
opatrovnictví oddělení sociální pomoci odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální právní činnost
Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * komunikační 
dovednosti, samostatnost, �exibilita a  organizační schopnosti * občanská a  morální bezúhonnost * 
znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

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

Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 5. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 20. 3. 2019. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 
věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

  

       Policie hledá 
účastníka a svědky 
dopravní nehody

V  úterý 26. února asi deset minut 
po  druhé hodině odpolední došlo 
v Zábřežské ulici, na úrovni vjezdu 
k čerpací stanici Benzina, k doprav-
ní nehodě. Vůz Škoda Octavia se zde 
střetl s dosud nezjištěným cyklistou, 
jenž po nehodě z místa odešel.
„Okolnosti nehody prověřujeme. 
V  této souvislosti žádáme jak cyk-
listu, tak případné svědky, kteří 
mohou poskytnout k  okolnostem 
a  průběhu nehody jakoukoliv in-
formaci, aby kontaktovali policisty,“ 
říká šumperská tisková policejní 
mluvčí Jiřina Vybíhalová. Účastník 
nehody i  svědkové mohou přijít 
na  kteroukoliv policejní služebnu 
nebo mohou zavolat na  tel. č. číslo 
735  788  600, případně na  bezplat-
nou linku 158. -red-

Rozpis jarního úklidu komunikací 
je zveřejněn na stránkách města 

www.sumperk.cz v sekci Aktuality 
a také v sekci Občan, 

podsekcích Komunální služby 
a Veřejná zeleň

Chráněná krajinná oblast 
Jeseníky slaví padesátiny

V Předměstí otevřou 
novou výstavu

Krajské zahájení turistické 
sezony proběhne v Rapotíně

O knize Krvavé jahody 
pohovoří Věra Sosnarová

Do Parabible se začte 
její autor Alexandr Flek
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Správní rada Podniků města Šumperka vybrala nového ředitele společnosti

Klasika Viva láká nejen 
na Štefana Margitu

Informace/Upozornění

Správní rada společnosti Podniky 
města Šumperka a.s. na svém zasedání 
21. února rozhodla o  výběru nového 
statutárního ředitele společnosti. Od   
1. května bude tuto pozici zastávat Mi-
roslav Pospíšil. Vystřídá tak ve  funkci 
Patrika Tomáše Pavlíčka, jenž odchází 
z rodinných důvodů.

Ústního výběrového řízení se zú-
častnilo deset přihlášených uchazečů, 
kteří nejprve představili své dosavad-
ní zkušenosti a kvali�kaci a poté zod-
povídali dotazy členů správní rady. 
Nejkomplexnější odborný výkon a zá-
roveň i  nejlepší verbální projev před-
vedl Miroslav Pospíšil, u něhož správní 
rada jako u  jediného z  přihlášených 
mohla kladně hodnotit také praktické 
zkušenosti s obecním zřízením, neboť 
jedno volební období vykonával funk-
ci místostarosty v Loučné nad Desnou. 
„Znalost vzájemných vazeb územní 
samosprávy, přehled v  realizaci veřej-
ných zakázek a obeznámenost se způ-

sobem kooperace jednotlivých orgánů 
města jsou určitě pozitivem, neboť 
jediným akcionářem PMŠ je město 
Šumperk. Přestože kvalita přihláše-
ných uchazečů byla velmi vysoká, byl 
Miroslav Pospíšil členy správní rady 
vybrán jednomyslně,“ uvedl předseda 
správní rady společnosti Luboš Cekr.

Podle něj bude pro městskou spo-
lečnost přínosná zejména zkušenost  
nového ředitele v  oblasti lesního hos-
podářství, neboť PMŠ pro město za-
jišťují odbornou správu lesů o  rozloze 
téměř dva tisíce hektarů. „Tato znalost 
nabývá na  významu právě v  současné 
době, kdy se tento lesní hospodářský 
celek potýká s dopady kůrovcové kala-
mity,“ podotkl Cekr.

Miroslav Pospíšil vystřídá na  pozici 
statutárního ředitele společnosti Pa- 
trika Tomáše Pavlíčka, který na  konci 
letošního ledna oznámil záměr ukončit 
z  rodinných důvodů v  nejbližší době 
své angažmá. Tento krok přitom již 

dříve správní radě avizoval. „Stávající-
mu řediteli bych chtěl poděkovat nejen 
za  to, že společnost provedl nelehkou 
transformací, ale také za  modernizaci 
zimního stadionu a rozjetí rekonstruk-
ce plaveckého areálu na  Benátkách. 

Věřím, že nový ředitel na jeho činnost 
naváže a  dotáhne nejen rekonstrukci 
krytého bazénu, ale i  plánované sjed-
nocení správy sportovního areálu Tyr-
šova stadionu,“ dodal předseda správní 
rady Podniků města.                  -oh, zk-

Cyklus koncertů Klasika Viva nabízí 
v jarní části nezapomenutelné umělec-
ké zážitky. Mezi největší lákadla patří 
bezesporu koncert tenoristy Štefana 
Margity, který v  Šumperku vystou-
pí vůbec poprvé. Návštěvníci se ale 
mohou těšit i na další koncerty, jež se 
uskuteční pod taktovkou vynikajících 
umělců.

V pondělí 11. března, zavítá do kláš-
terního kostela Martin Kasík, vítěz 
mnoha domácích i  mezinárodních 
soutěží, například soutěže Pražského 
Jara 1998 či jedné z  nejprestižnějších 
světových soutěží Young Concert Ar-
tists Competition v  New Yorku 1999. 
Koncertoval v řadě proslulých koncert-
ních sálů světa a od roku 2009 vyučuje 
na pražské konzervatoři. V rámci kon-
certního večera zazní skladby Fryde-
ryka Chopina či jedinečné „Obrázky 
z  výstavy“ Modesta Petroviče Mu-
sorgského.

Naprostou lahůdku nabídne Klasika 
Viva v pondělí 8. dubna. Ve velkém sále 
domu kultury vystoupí Štefan Margita 
a  Moravské klavírní trio. Operního 
pěvce, tenoristu Štefana Margitu, jenž 
působí v  nejslavnějších operních do-
mech světa, není třeba představovat. 
Za doprovodu Moravského klavírního 

tria, které se řadí k souborům s nejroz-
sáhlejším repertoárem v Evropě, zazní 
skladby proslulých autorů, jakými jsou 
například A. Dvořák, F. Schubert či  
P. I. Čajkovskij.

20. května pak rozezní klášterní  
kostel Karel Dohnal, laureát řady vý-
znamných mezinárodních soutěží. 
V  Šumperku představí kompozici 
Karlheinze Stockhausena s  názvem 
Harlekin, jež spojuje hru na  klarinet, 
tanec a  pantomimu. Toto jedinečné 
komediální představení klade na  in-
terpreta mimořádné nároky, takže ho 
v současnosti hraje jen několik klarine-
tistů na světě.

Zájemci si mohou zakoupit vstupen-
ky v pokladně domu kultury či on-line 
na  internetových stránkách Klasika 
Viva. Současně si mohou objednat kar-
tu Klubu přátel Klasika Viva, díky níž 
získají slevu padesát procent na nákup 
vstupenek na  koncerty pořádané pod 
hlavičkou Klasika Viva, či abonent-
ní vstupenku, která držiteli garantuje 
rezervaci konkrétního sedadla, stejně 
jako výhodné ceny vstupenek. Kom-
pletní informace o koncertech, progra-
mech a vstupenkách jsou na webových 
stránkách www.klasikaviva.cz 

 -red-

Miroslav Pospíšil vystřídá na pozici statutárního ředitele společnosti Podniky města 
Šumperka Patrika Tomáše Pavlíčka.  Foto: MěÚ Šumperk

Upozornění pro pořadatele akcí

Město Šumperk upozorňuje pořadatele akcí, že se blíží termín podávání žá-
dostí o  udělení následujících výjimek z  Obecně závazných vyhlášek města 
Šumperka (dále OZV): 1. udělení výjimky z  OZV č. 5/2015 o  zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejném prostranství; 2. udělení výjimky z OZV  
č. 8/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených 
veřejných prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků. Obecně závazné 
vyhlášky vydává Zastupitelstvo města Šumperka dle § 10, písm. b), c) a § 84, odst. 
2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) za účelem zabezpečení 
veřejného pořádku.

Ve snaze předejít případným stížnostem ze strany občanů na konzumaci alko-
holu na veřejném prostranství a používání pyrotechnických výrobků (ohňostroje 
apod.) mimo vymezené prostranství a také z důvodu koordinace akcí konaných 
na veřejných prostranstvích, prosíme o zaslání žádostí o udělení výjimky na akce 
pořádané v roce 2019.

Formuláře pro podání žádosti jsou ke  stažení na  www.sumperk.cz v  sekci 
Správa města, podsekci Formuláře a tiskopisy - Odbor školství, kultury a vněj-
ších vztahů. Na stejné adrese lze najít i úplná znění jednotlivých obecně závaz-
ných vyhlášek.

Žádosti o udělení výjimky by měli pořadatelé zaslat na odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů nejpozději do pondělí 25. března, a to k rukám Evy Rutarové, 
nám. Míru 1, 787  01 Šumperk. Pořadatelé, kteří si o  tyto výjimky nepožádají 
ve stanoveném termínu, se vystavují riziku, že jim nebudou mimořádné výjimky 
v průběhu roku uděleny. Žádosti nemusejí zasílat ti pořadatelé, kteří již o výjim-
ku na rok 2019 požádali.

V případě akcí, jež přesáhnou desátou hodinu večerní, je od 1. října 2016 doba 
nočního klidu regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, dle jehož ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) (ve znění účinném 
od 1. 10. 2016) je rušení nočního klidu přestupkem. Město Šumperk dle zákona 
upravilo rušení nočního klidu, jehož doba je de�nována zákonem od 22 hodin 
do 6 hodin, obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o nočním klidu, s účinností 
od 1. 10. 2016. Veškeré výjimečné případy (plánované kulturní akce přístupné 
veřejnosti), na něž se vztahuje omezení doby nočního klidu a které na základě 
žádosti pořadatelů schválilo zastupitelstvo města, jsou v ní uvedeny. 

Dle vyhlášky Čl. 3 bod 3. musí být konkrétní termín konání akce zveřejněn 
městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dní před datem konání. Z to-
hoto důvodu žádáme pořadatele o sdělení konkrétního data akce uvedené v čl. 3 
bodě 2. na  e-mail eva.rutarova@sumperk.cz nejlépe do  25. března, nejpozději 
však 14 dní před konáním akce. V případě pořádání nové akce přístupné veřej-
nosti, jež přesáhne desátou večerní, je nutné do 25. března kontaktovat E. Ruta-
rovou na výše uvedeném e-mailu či telefonicky na čísle 583 388 608.

E. Rutarová, referentka kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk
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Kulturní servis
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

12. 3. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
12. 3. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz před Majákem ve 13.50 hod.
14. 3.   Společná návštěva termálního parku ve 
  Velkých Losinách  Sraz v 9.15 hod. 
  na nádraží ČD, nutné přihlásit se! 
15. 3. od 9.30 hod. na Komíně   Prázdninová keramika na Komíně 
15. 3. od 12 hod. v „K“   Technika a my  Téma sociální sítě 
19. 3. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
28. 3. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  – pletení z pediku 
29. 3. od 10 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s Lucií Krejčí  Beseda 
  na téma detoxikace těla a zvýšení imunity 
Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz – zde 
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. 

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Centrum pro rodinu

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo  
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736  464  277, e-mail: scholapraktica@gmail.com-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291.   

Charita Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, 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 v oboru právnickém nebo ekonomickém 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení),  
v platném znění * znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění 
* znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona 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, �exibilita * 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 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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 7. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 29. 3. 2019. Informace k pozici podá Marek Pospíšil, vedoucí 
odboru živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 211.
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Přihlášky pro akademický rok 2019/2020
se stále přijímají

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

Přední evropský výrobce vláknocementové střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

ZÁMEČNÍK
SPECIALISTA 
IT PODPORY

NABÍZÍME VÁM:
  stabilní zázemí u zaměstnavatele  

s dlouholetou tradicí
  5 týdnů dovolené
  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % 

tarifní mzdy
  odměna za odpracované směny
  odměny při pracovních a životních jubileích
  příspěvek na životní připojištění

  příspěvek na cafeterii
  příspěvky na rekreace, masáže, sportovní 

aktivity aj.
  příspěvky na závodní stravu/ stravenky
  plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
  zvýhodněné mobilní tarify
  bezplatné nápoje

PŘIJME 
NOVÉ ZAMĚSTNANCE

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364
Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

Cembrit a.s.
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

Dagmar Pecková
Spirituál kvintet

Hradišťan
& Jiří Pavlica

ŠUMPERK 3. 5. 2019
Předprodej: na pokladně DK Šumperk

on-line na ticketkultura.cz a v síti ticketstream.cz
www.topkoncerty.cz
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583 221 200 internet@spk.czHl. Třída, Šumperk
Select system, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, šumperk | www.selectsystem.cz

Nás navštivte Volejte

INTERNET V ŠUMPERKU JIŽ
TO JE SELECT SYSTEM

Pište

LET

ŘEŠÍTE INTERNET? PŘIPOJTE SE K NÁM!
KVALITNÍ, RYCHLÝ, PROVĚŘENÝ.

PRO VÍCE INFORMACÍ

T
E

L E V I Z
E T

E
L E F O

N

I
N

T E R N
E
T

KE KAŽDÉ INSTALACI PROSTOR PRO VAŠE DATA NA CLOUD.SPK.CZ V CENĚ SLUŽBY

zpravodaj_032019_tisk.indd   1 27.02.19   21:49

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

       zc.cidemotpo.www
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 na VŠE pro každou příležitost
AKCE 1+1 POKRAČUJE 

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM 

Multifokální 
brýlové 

čočky 

PROGRESIVNÍ
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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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Cross: 4,9−5,1 l/100 km, 111−115 g/km, T-Roc: 4,4−5,6 l/100 km, 115−127 g/km, Tiguan: 4,8−7,7 l/100 km, 
125−175 g/km, Tiguan Allspace: 4,9−5,8 l/100 km, 128−153 g/km, Touareg: 6,6 l/100 km, 173 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Vaše cesta. Vaše SUV.
SUV vozy Volkswagen.

Život je plný rozhodnutí. Vybíráte si místo, kde budete žít. Vybíráte si věci, které chcete dělat. Vybíráte si, kdo bude 
stát při Vás. Někdy si vyberete náročnou cestu a někdy tu stylovou. Ale vždy je to Vaše rozhodnutí a Vaše cesta! 

Volkswagen má SUV pro každého. Výběr je na Vás. 

Více na Volkswagen.cz/SUV

Život je plný rozhodnutí. Vybíráte si místo, kde budete žít. Vybíráte si věci, které chcete dělat. Vybíráte si, kdo bude 
stát při Vás. Někdy si vyberete náročnou cestu a někdy tu stylovou. Ale vždy je to Vaše rozhodnutí a Vaše cesta! 

TOUAREG.
VÍTĚZ HLASOVÁNÍ 

VEŘEJNOSTI V KATEGORII 
VELKÝCH SUV.

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511,www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

ŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Jste manuálně zruční
a ovládáte základy na počítači?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma. 
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• Příspěvek 10 000 Kč po 3 a 6 měsících.

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz


