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Město krášlí tisíce 
rozkvetlých cibulovin, 
lákají ale nenechavce

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem2 5 6

Smart City „vlaštovkou“ 
je pořízení tzv. chytré 
lavičky

Zelená školka pro dvouleté děti je v kraji ojedinělá

Symbolické slavnostní otevření na 
podzim vybudovaných single trailů 
proběhlo minulé úterý.   Strana 3

Restaurované sochy se minulý týden 
vrátily na historickou budovu radni-
ce.   Strana 3

Téměř tři čtvrtě roku již v Šumper-
ku fungují pod hlavičkou „mateřinky“ 
Veselá školka dvě třídy určené dětem 
od dvou do tří let. Malé Veverky a Be-
rušky „obsadily“ takzvanou zelenou 
školu v  Temenické ulici, jež prošla  
nákladnou rekonstrukcí, loni 1. září. 
Ojedinělé zařízení s  nadstandardním 
zázemím vybudovalo město díky ev-
ropské dotaci, na  vlastní náklady pak 
upravilo i  tamní zahradu. Slavnostní 
přestřižení pásky se odehrálo posled-
ní dubnový čtvrtek za účasti zástupců 
vedení města, dodavatelských firem 
a  olomouckého Centra pro regionální 
rozvoj České republiky.

„S předchozím vedením města jsme 
zde loni v září byli na „předpremiéře“ 
a  já musím vzpomenout mého před-
chůdce Zdeňka Brože, jenž u  zrodu 
myšlenky tohoto zařízení spolu s paní 
ředitelkou školky stál,“ řekl starosta 
Tomáš Spurný. Pokr. na str. 4

Opravdu zvesela zahájili malí zpěváčci sborečku Veselé děti a jejich kamarádi z tanečního kroužku „mateřinky“ v Zahradní ulici 
slavnostní setkání u příležitosti symbolického otevření tzv. zelené školky v Temenické ulici.  Foto: P. Kvapil

Klíčovou dovedností učitele je za- 
ujmout žáky, shodují se ocenění kan-
toři.   Strany 10, 11

Zásadní obnovou prošla nejen samotná budova, ale i její zahrada. Dnes je tu uni-
kátní dětské hřiště pro dvouleté děti.                                                                   Foto: -zk-

Volby do Evropského 
parlamentu, volební 
vyhláška 7, 8, 9
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Do  třetí dekády existence vstupují tento rok 
Slavnosti města Šumperka. Letos budou probíhat 
od čtvrtka 30. května do soboty 1. června. 

Lidé se opět mohou těšit na divadelní představení, 
oslavu Mezinárodní dne dětí, vystoupení hudebních 
skupin a den s historií a romantikou, jenž připomene 
významné události šumperských dějin. Největším 
lákadlem pátečního programu je bezesporu koncert 
známé české skupiny Wohnout. Sobotní den pak 
tradičně završí velký kostýmovaný průvod měs-

tem k  radnici a  zpět, slavnostní ceremonie přijetí 
moravských a slezských stavů v Šumperku a ohňo- 
stroj. Program najdou zájemci na  www.slavnosti-
-mesta.cz, bližší informace přineseme ve  vydání  
22. května.

Novinkou je letos běžecký závod historickým cen-
trem města ŠumpeRUN, který na  třídenní oslavy 
naváže. Poběží se v neděli 2. června a jeho součástí 
jsou i závody pro děti. Na ně se lze registrovat na in-
ternetových stránkách www.sumperun.cz. -red-

Desítky tisíc cibulí tulipánů, narcisů a ozdobných 
česneků vysázela loni v  Šumperku holandská firma 
Verver export. Minulý týden k nim přibyly i  stovky 
cibulí lilií, které vykvetou před obchodní akademií. 
Otázkou ale je, jak dlouho se z  nich budou kolem-
jdoucí těšit. Oddělení komunálních služeb místní 
radnice totiž už zaznamenalo několik případů, kdy 
lidé cibule vytrhávali nebo vykopávali.

Holandská firma, jež se zabývá pěstováním a  pro-
dejem cibulovin, se loni na město obrátila s dotazem, 
zda by jí letos v dubnu poskytlo vhodné prostory pro 
prezentaci. Oplátkou nabídla cibuloviny za výhodnou 
cenu a  jejich strojovou výsadbu za  symbolické jedno 
euro. Loni zasazené tulipány, narcisy a  ozdobné čes-
neky tak na  jaře vykvetly ve středovém pásu průtahu 
městem, v  ulici 17. listopadu a  v  přilehlých sadech  
1. máje. Středový ostrůvek kruhového objezdu u Epco-
su pak firma ručně osázela pestrobarevnou směsí cibu-
lovin a trvalek, které pokvetou až do podzimu.

Prezentační akce firmy Verver export proběhla 
v městské knihovně poslední dubnové pondělí a zú-
častnilo se jí několik desítek odborníků z oblasti ve-
řejné zeleně, projektantů a zástupců městských úřadů 
z  celé republiky. „Při této příležitosti vysadila firma 
strojově několik stovek cibulí lilií do  připraveného 
záhonu před obchodní akademií. Záhon byl přeset 
semeny letniček, takže bude kvést až do  podzimu,“ 
uvedla vedoucí oddělení komunálních služeb Eva 
Nádeníčková. Vzápětí dodala, že během prezentační 
akce byli zástupci firmy nemile překvapeni tím, že de-
sítky loni zasazených cibulovin chybějí. „Bylo to pro 
ně naprosto nepochopitelné. Bohužel naše oddělení 

eviduje již několik případů, kdy občané buď cibule 
trhali, nebo vykopávali. Výsadbou jsme chtěli měs-
to zkrášlit, aby se v něm jeho obyvatelé i návštěvní-
ci cítili dobře. Zřejmě je to ale běh na dlouhou trať,“ 
posteskla si vedoucí oddělení. „Pokud budou obča-
né svědky podobného jednání, prosíme je, aby kon-
taktovali městskou policii. Stačí jen zavolat na  čísla 
583 213 000, 583 388 105 nebo na linku 156,“ zdůraz-
nila Eva Nádeníčková. -zk-

Již třiadvacátý ročník Českého dne proti rakovině 
proběhne ve středu 15. května. Zaměří se na rakovi-
nu plic a  kouření, které je hlavní příčinou tohoto 
onemocnění. 

Třetí květnovou středu vyrazí do šum-
perských ulic dvojice studentek a  stu-
dentů místní střední zdravotnické 
školy a  členky Ligy proti rakovině 
v Šumperku. Kolemjdoucím budou již 
tradičně nabízet za dvacet korun žlutý 
kvítek měsíčku zahradního, který letos 
zdobí růžová stužka. K němu přidají le-
táček upozorňující na nebezpečí kouření. 
Odpoledne, kolem půl čtvrté, pak šumper-
ský „měsíčkový“ den oživí u stánku Ligy proti ra-
kovině na tzv. točáku vystoupení mažoretek místního 
Tanečního spolku KK-Dance Sany.

Na  nádor plic onemocní ročně kolem šesti a  půl 
tisíce lidí a pět tisíc pět set padesát na tuto diagnó-

zu umírá. Téměř devadesát procent z nich jsou 
přitom kuřáci. „V  poslední době mírně 

klesá počet kouřících mužů, ale bo-
hužel roste počet kuřaček, kterým 
tento zlozvyk způsobuje řadu dal-
ších problémů. Ty nejzávažnější se 
objevují v době těhotenství, kdy se  
setkáváme s  častějšími potraty, 
s  nízkou porodní váhou novoro-

zenců a  s  větším výskytem vroze-
ných vad u  dětí,“ říká předsedkyně 

šumperské Ligy proti rakovině Jiřina 
Koutná a dodává, že hlavním heslem letošní-

ho Českého dne proti rakovině je věta Normální je 
nekouřit! -zk-

Přelom května a června: Slavnosti města a ŠumpeRUN

Město krášlí tisíce rozkvetlých 
cibulovin, lákají ale nenechavce

Ulice rozkvetou měsíčkem lékařským

   

       Šumperk se jednou 
měsíčně představí 
na TV Morava

Další informační kanál, jehož prostřednictvím 
chce občany pravidelně informovat o dění ve měs-
tě, využívá od  dubna šumperská radnice. Pořad 
nazvaný Šumperk - Živá brána Jeseníků vysílá kaž- 
dou poslední středu v měsíci po šesté podvečerní 
TV Morava. Dubnový první díl věnovaný disku-
tovanému tématu „chytrá města“ mohou zájemci 
zhlédnout na  www.tvmorava.cz v  sekci Pořady.
 -red-

       Složení zastupitelstva 
dozná změny

Postu zastupitelky se na  dubnovém jednání za-
stupitelstva města vzdala Zdeňka Dvořáková 
Kocourková, zvolená za Sdružení PRO-REGION 
a  Nezávislí. Písemnou rezignaci obdržela místní 
radnice v  pátek 26. dubna. Uprázdněný mandát 
přijal náhradník z kandidátní listiny téže volební 
strany Bronislav Suchý. Zastupitelský slib slo-
ží na  červnovém jednání šumperského „parla- 
mentu“. -red-

       Kraj pořádá v Šumperku 
seminář ke „kotlíkovým“ dotacím

Informační seminář k  dotačnímu programu 
„Kotlíkové dotace v  Olomouckém kraji III.“ po-
řádá pro zájemce z  řad veřejnosti olomoucké 
hejtmanství. Uskuteční se ve středu 22. května od  
10 do 15 hodin v zasedací místnosti ve třetím pa-
tře šumperské městské úřadovny v Jesenické ulici 
(vchod z Rooseveltovy ulice). Účast na semináři je 
bezplatná.
Kromě představení dotačního programu, podmí-
nek pro získání dotace a  ukázky vyplnění a  po-
dání žádosti mohou přítomní během semináře 
požádat školitele o pomoc při vyplnění formuláře 
žádosti. Aby mohla být žádost relevantně vyplně-
na, je nutné, aby si zájemci o tuto službu s sebou 
přinesli požadované fotografie v elektronické po-
době, doklad o kontrole technického stavu a pro-
vozu k  původnímu kotli na  pevná paliva nebo 
jiné dokumenty prokazující třídu kotle a  číslo 
bankovního účtu, na nějž by byla případně dotace 
úspěšnému žadateli poukázána. V případě nejas-
ností doporučuje organizátor akce kontaktovat 
před seminářem pracovníky oddělení adminis-
trace kotlíkových dotací, kteří požadavky na do-
kumenty k  vyplnění žádosti upřesní. Veškeré  
informace o dotačním programu, včetně kontaktů 
na pracovníky, jsou k dispozici na www.olkraj.cz/
kotlikovedotace v  části Kotlíkové dotace v  Olo-
mouckém kraji III. -red-

Zástupci holandské firmy minulé pondělí zasadili ně-
kolik stovek cibulí lilií do připraveného záhonu před 
obchodní akademií.  Foto: E. Nádeníčková

Zubní pohotovost je na Šumpersku 
sloužena o víkendech a svátcích 

od 8 do 11.30 hodin.
Informace o sloužícím lékaři

 a ordinaci lze získat 
na tel. č. 585 544 444 

nebo na www.dent.cz.
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       Šumperanka Eva Filipiová: 
nejrychlejší Češka na pražském 
půlmaratonu

V sobotu 6. dubna se v Praze konal v rámci seriálu 
RunCzech jedenadvacátý ročník běžeckého zá-
vodu Sportisimo Prague Half Marathon. Nejlepší 
českou závodnicí se stala Eva Filipiová ze Šum-
perka, jež 21,0975 kilometru dlouhou trať zdola-
la v čase 1:20:17. K  tomuto skvělému úspěchu jí 
pogratuloval i šumperský starosta Tomáš Spurný 
během dubnového setkání na radnici.  -bv-

Zpravodajství/Informace

Eva Filipiová v cíli.  Foto: archiv

Malí i velcí majitelé horských kol a vyznavači přírodních trailů mají v Šumperku důvod k radosti. Loni na podzim 
vybudovala místní radnice v  lese mezi bývalým šumperským plicním sanatoriem a Tulinkou stezky speciálně 
upravené pro zábavnou jízdu na horském kole. Dohromady měří traily čtrnáct set šedesát metrů a bikeři si mohou 
vybrat ze tří druhů obtížnosti, na své si přijdou i rodiče s dětmi. Symbolické slavnostní otevření proběhlo minulé 
úterý. Přestřižení pásky se ujali starosta Tomáš Spurný, zastupitel Martin Janíček, malý biker Jáchym, tvůrce tras 
Ondřej Hoigr, kterému asistoval syn Vojta, a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Milan Klimeš. Více přinese-
me v příštím čísle.  Text -zk-, foto: P. Kvapil

Po  více než čtrnácti měsících se 
na  historickou budovu radnice vrátilo 
koncem minulého týdne trio monu-
mentálních soch. Stejně jako při loň-
ské demontáži jim na  původní místa 
pomáhal jeřáb. Nové výdusky vytvořil 
ve  své pražské dílně akademický so-
chař a restaurátor René Tikal. Ten bude 
na konečných retuších pracovat přímo 
z  lešení ještě asi tři týdny. Pak budou 
sochy překryty transparentními sítěmi, 
které by měly zabránit hnízdění ptactva, 
 

hromadění trusu v prostoru nik a dal-
šímu znečištění.

Trojice soch představuje Rudolfa I. 
Habsburského, jehož vojska v  roce 
1278 porazila a  zabila českého krále 
Přemysla Otakara II., císaře Ferdi- 
nanda I., za jehož vlády se v roce 1562 
stal Šumperk opět královským městem, 
a konečně rytíře Rolanda. Ten je sym-
bolem městské obchodní a  celní sa-
mostatnosti. Kopie původních plastik 
z  roku 1911 byly naposledy restauro-

vány před dvaceti lety, ovšem potřebné 
formy se nedochovaly, takže nyní mu-
sely být odlity nové. 

„Nejnáročnější na  celé opravě byl 
čas,“ říká akademický sochař a  re-
staurátor René Tikal, který si sochy 
odvezl do  pražské dílny z  důvodu 
probíhající rekonstrukce radnice již 
koncem loňského února, intenzivně 
pak na nich pracoval během zimních 
měsíců. Nejprve bylo potřeba kopie 
původních soch, jež byly ve  velmi 
špatném stavu, retušovat. Poté násle-
dovalo zhotovení forem a  samotných 
výdusků ze směsi tvořené pískem, 
bílým cementem a  dalšími přísada-
mi. „Po  vyndání výdusků z  forem 
jsme jejich povrch retušovali, aby-
chom se co nejvíc přiblížili mate- 
riálu, ze kterého byly původní plastiky 
vyrobeny,“ vysvětluje sochař, pro ně-
hož byla vzorem socha Rolanda, která 
dnes stojí v průchodu do muzea. Hned 
nato dodává, že uvnitř výdusků se na-
chází nerezová armatura, která zajišťu-
je jejich mechanickou stabilitu.

Zpět do  Šumperka se sochy, jež 
po sestavení měří kolem tří metrů, vrá-
tily minulý čtvrtek. Výdusky obalené 
molitanem „vynesl“ na původní místo 
během dvou dnů jeřáb, každý díl totiž 
váží odhadem tři až čtyři sta kilogra-
mů. René Tikal je se svými pomocníky 
usadil a upevnil pomocí speciální lepi-

cí hmoty s tím, že jednotlivé části jsou 
navíc kotveny nerezovými řetězy za vý-
ztuhy a oka zapuštěná do fasády. 

Akademický sochař bude se svým 
týmem na  sochách pracovat ještě asi 
tři týdny. „Musíme osadit ruce a zbýva-
jící atributy, které jsme vyrobili zvlášť 
kvůli snazšímu případnému rozebrá-
ní. Drobné prasklinky a  spáry mezi 
jednotlivými díly je pak třeba zatmelit 
a  provést závěrečnou retuši,“ popisuje 
René Tikal. V plné kráse tak bude tro-
jice soch shlížet na  náměstí koncem 
května. Jejich restaurování přišlo rad-
nici na necelé tři miliony korun.

Závěrečnou tečkou bude překrytí 
soch a  také balkonů a  velkého okna 
v obřadní síni moderními transparent-
ními sítěmi, jež by měly zabránit use-
dání ptactva a znečištění. Stejné sítě se 
nacházejí například na zrekonstruova-
ném Národním muzeu v Praze. 

Budova šumperské radnice byla po-
stavená v  letech 1909 až 1911 ve  stylu 
saské neorenesance podle návrhu vídeň-
ského profesora L. Schöna a  architekta 
G. Bergera. Autorem umělecko-ka-
menické výzdoby byl Roman Ku- 
besch z  Vídně. Poslední velkou etapou 
rekonstrukce prošla budova loni, kdy 
byla mimo jiné obnovena fasáda v du-
chu té původní, na střechu se navrátila 
bobrovka a obnoveny byly i klempířské 
prvky. -zk-

Restaurované sochy se minulý týden vrátily na historickou budovu radnice

Akademický sochař René Tikal (stojící vlevo) usazuje se svými pomocníky sochu 
Rolanda.  Foto: P. Kvapil
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Informace/ Zelená školka

Osudy židovských osobností z naše-
ho regionu a  pohnuté dějiny 20. sto- 
letí přiblíží návštěvníkům od  středy  
8. května výstava občanského sdružení 
Respekt a  tolerance, instalovaná v  in-
formačním centru v  budově divadla 
na Hlavní třídě. Koná se u příležitosti 
uložení tzv. Kamenů zmizelých, při-
pomínajících památku členů rodiny 
Bandlerovy a  Bodanských, kteří byli 
nacisty deportováni a  poté zavraždě-
ni v  koncentračních táborech. Kostky 
s  mosazným povrchem budou umís-
těny před dvěma domy na Hlavní třídě 
v pondělí 27. května.

Putovní výstava o  osudech Židů 
na  Šumpersku nazvaná „Obyčejní lidé 
v  neobyčejných časech“ bude v  infor-
mačním centru k vidění do 31. května. 
Na  dvanácti panelech se veřejnost se-
známí s hrdinstvím a utrpením obyčej-

ných lidí, které prožili během nacistické 
okupace a někdy i v letech následujících. 
Popsány zde jsou například osudy pat-
náctiletého Otty Wolfa z Mohelnice, jenž 
se se svojí rodinou skrýval před gesta-
pem v letech 1942-1945 v lesích a bou-
dách, Jiřího Fišera, který jako dítě přežil 
pobyt v Osvětimi, či Egona Morgenster-
na z Loštic, jenž zažil nelidské podmín-
ky v komunistickém gulagu za polárním 
kruhem. „Na výstavě a v jejím katalogu 
se nachází stručná historie bývalé šum-
perské komunity i  příběhy několika 
židovských rodin a  osobností ze Šum-
perka, například rodin Mowschenson, 
Salus, Strassmann, Bandler a Bodansky,“ 
uvedl Luděk Štipl z občanského sdružení 
Respekt a tolerance, který se zabývá do-
kumentací  historie a  kultury bývalých 
židovských komunit v Lošticích, Mohel-
nici a Úsově.  

Výjimečná akce pak proběhne v pon-
dělí 27. května. Šumperský soubor 
Avonotaj ve  spolupráci se sdružením 
Respekt a tolerance a s podporou míst-
ní radnice naplánovaly na  tento den 
slavnostní uložení tzv. Kamenů zmize-
lých, připomínajících oběti holocaustu, 
jež před válkou žily v Šumperku. Peníze 
na  jejich zhotovení a umístění „vyzpí-
val“ Avonotaj během loňského třetího 

adventního koncertování. „Projekt 
Stolpersteine, neboli „kameny, o  které 
je třeba klopýtnout“, vznikl v roce 1992 
v  Německu, odkud se rozšířil do  dal-
ších evropských zemí. Jde o  kovové 
destičky, jež se ukládají před domy, 
v nichž žily oběti holocaustu, které vál-
ku nepřežily a nemají žádný hrob,“ říká 
Hana Havlíčková, organizátorka šum-
perských adventních koncertů. 

Výtěžek z koncertu, 7627 korun, tak 
posloužil k  zakoupení prvních čtyř 
Kamenů zmizelých, jména obětí při-
tom pomohli vybrat losem právě jeho 
návštěvníci. Slavnostní setkání, během 
něhož budou kovové destičky ulože-
ny před domy na  Hlavní třídě 2 a  11, 
začíná v  18 hodin před informačním  
centrem, v  jehož prostorách se poté 
uskuteční malý koncert souboru Avo-
notaj. -red-

Osudy židovských osobností přiblíží výstava, v Šumperku uloží Kameny zmizelých

   Pokr. ze str. 1
„Zásadní obnovou prošla nejen sa-

motná budova, ale i  její okolí, které 
bylo velmi nevzhledné a dnes je krás-
nou zahradou,“ podotkl v úvodu setká-
ní před zelenou školkou starosta Tomáš 
Spurný. Právě úplné začátky byly podle 
ředitelky Veselé školky Yvony Šimkové 
významné. „Byl to především moment, 
kdy mi vedení města dalo do  rukou 
rozvahu a  plnou moc, abych to vše 
mohla zrealizovat. Jsem moc ráda, že 
dnes mohu říct, že i z hlediska provoz-
ního se vše osvědčilo a  plyne tak, jak 
má,“ zdůraznila Šimková.

V  původně nevyužívaném objektu 
bývaly v minulosti třídy základní školy 
ve Sluneční ulici. Žáků však postupně 
ubývalo, takže nyní škola využívá pou-
ze svoji hlavní budovu. Před pěti lety 
místní radnice rozhodla o  zpracování 
studie na  využití budovy pro potřeby 
„mateřinky“ Veselá školka. Následo-
valo zpracování projektu, jenž je dílem 
místní firmy Jiří Frys - Stavební pro-
jekce, a  podání žádosti o  dotaci z  In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu. S ní město uspělo a získalo 
na rekonstrukci více než sedmnáct mi-
lionů korun.

Do  rozsáhlých oprav objektu, který 
spojovacím krčkem navazuje na  sou-
sední mateřskou školu, se zábřežská 
firma Ekozis pustila v  červnu 2017 
a  dokončila je loni v  květnu. V  jejich 
rámci došlo k  rekonstrukci stávající 
budovy, zateplila se fasáda a  střecha, 
vyměnily okna, dveře a  veškeré roz-
vody a zásadní změnou prošly vnitřní 
dispozice. Díky zdvihací plošině u ve-
dlejšího bočního vchodu a  výtahu je 
celá budova bezbariérová, stejně jako 
hygienické zázemí v obou patrech. Pů-
vodní hlavní vstup se zazdil a školka je 
přístupná bočním vchodem. Součástí 

zakázky bylo rovněž osazení nového 
ocelového únikového schodiště, vybu-
dování zpevněných ploch ze zámkové 
dlažby a dodání a montáž herních pr-
-vků na zahradě. Celkem tato investice 
přišla na 16,652 milionu korun.

Ještě před umístěním herních prvků 
se musely na zahradě vykácet staré stro-
my a dřeviny a provést terénní úpravy. 
„Bylo nutné upravit sklon svahů tak, 
aby vyhovovaly montáži jednotlivých 
prvků. Poté provedla firma zahradní 
architektky Jany Mikiskové náhradní 
výsadbu zeleně a  zasela trávu,“ uvedl 
vedoucí oddělení investic šumperské 
radnice Oto Sedlář a dodal, že zmíněné 
úpravy přišly na 489,5 tisíce korun. 

Dětské hřiště s průlezkami a dalšími 
prvky je podle Yvony Šimkové unikát-
ní. „Všechny prvky jsou určeny dětem 
od dvou do tří let. Některé z nich musel 
dodavatel nechat vyrobit přímo na míru, 
protože většina firem se na tuto věkovou 
hranici vůbec nezaměřuje,“ podotkla 
ředitelka, jež by ráda v budoucnu zpří-

stupnila zahradu veřejnosti. „Po  dobu 
pěti let jsme vázaní projektem, pak 
bychom chtěli v  době provozu školky 
zahradu otevřít i  rodičům na mateřské  
dovolené,“ přiblížila plány do budoucna.

Samostatnou kapitolou je nadstan-
dardní zázemí obou oddělení odlou-
čeného pracoviště „mateřinky“ Veselá 
školka. Veškeré vnitřní zařízení, deko-
race, dětské koutky, didaktické a hrací 
prvky, včetně krytů radiátorů, nástěnek 
či například takzvaných značkovníků, 
dodala školce „na  klíč“ za  3,35 mi- 
lionu korun, z nichž velkou část pokryla 
zmíněná dotace, specializovaná firma 
LOKKI International ze Starého Plzen-
ce. Ta má s výrobou dětského vybavení, 
které musí odpovídat přísným hygie-
nickým a bezpečnostním normám, již 
šestnáctiletou zkušenost. „Na  nábytek 
i  jednotlivé hrací prvky používáme 
masivní bukové dřevo a bukovou pře-
kližku, jež kombinujeme s  laminova-
nými dřevotřískovými deskami. Naše 
výrobky se vyznačují velkým podílem 

ruční práce,“ uvedla výtvarnice a  de-
signérka společnosti LOKKI Interna- 
tional Eva Sýkorová. Prioritní je podle 
ní bezpečnost. Certifikované hrací pr- 
vky jsou napevno kotvené do stěn, tak-
že jsou vhodné rovněž do nehlídaných 
prostor. „Firemní vychytávku“ předsta-
vují provázkové nástěnky na  výtvarné 
práce dětí i speciální barevně práškova-
né šrouby, kterými se dekorace a další 
vybavení, s nímž přijdou děti do styku, 
uchycují na stěnu. 

Celý interiér je přitom navržen 
v  jednotném stylu a  charakterizuje 
obě oddělení, na stěnách a nábytku se 
tak objevují lesní zvířátka, luční kvě-
ty a  broučci. „Moc se mi to líbí. Jde 
o  ojedinělý projekt, který bychom si 
bez dotace vůbec nemohli dovolit,“ 
konstatovala Šimková, jež je společně 
s  výtvarnicí podepsána pod celkovým 
barevným laděním interiéru.

Obě oddělení školky navštěvuje 
v současnosti šestatřicet dětí. Její chod 
má svá specifika a od „běžné“ školky se 
poněkud liší. Dvěma učitelkám v kaž- 
dé třídě pomáhá chůva či asistentka 
pedagoga a  režim dne je upravený 
tak, aby maximálně vyhovoval po-
třebám dvouletých dětí. Ty například 
obědvají už ve  čtvrt na  dvanáct, aby 
si šly dříve odpočinout do  postýlky, 
a  zohledněny jsou i  jejich hygienic-
ké potřeby, jako je třeba používání 
plen. „Dvouleté děti jsou ještě malé, 
potřebují velmi individuální přístup 
a  „opečovávání“,“ zdůraznila ředitel-
ka, podle níž se potřebnost nového 
zařízení ukázala již záhy po otevření 
loni v  září. „Už nyní před zápisem 
víme, že nebudeme schopni uspoko-
jit všechny rodiče, kteří k nám chtějí 
v nadcházejícím školním roce své dítě 
umístit,“ uzavřela Yvona Šimková.
 -zk-

Zelená školka pro dvouleté děti je v kraji ojedinělá

Nůžek se chopili starosta města Tomáš Spurný, obchodní ředitelka firmy LOKKI 
International Andrea Kudrnovská, ředitelka Veselé školky Yvona Šimková a mís-
tostarosta Jakub Jirgl.                                                                                              Foto: -pk-
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Chytré město/Informace

Rozdílní a  přesto stejní - Different 
yet the Same. Název projektu pro-
vází aktivity v  rámci Erasmus+ žáky 
šumperské Pětky, španělské Malagy, 
italského Lodi a  tureckého Mersinu. 
V týdnu od 6. do 13. dubna proběhla již 
4. projektová schůzka se zahraničními 
partnery, přičemž pedagogové a  žáci 
připravili pestrý program. 

Ve  škole se uskutečnily různé 
workshopy - od  speciální výuky ang-
ličtiny projektovým způsobem za užití 
QR kódů přes keramické tvoření, zdo-
bení velikonočních perníků či kraslic, 
sportovní klání až po  IT workshop 
programování robotů s  micro: bitem. 
Byli jsme slavnostně přijati na  radnici 
vedením města, podnikli jsme „exotic-
ký“ výšlap po sněhu směr Praděd. Sníh 
byl neskutečným zážitkem pro jižany, 

kteří jej znají jen z obrázků. Nechyběly 
návštěvy papírny či termálního parku 
ve  Velkých Losinách a  hradu Bouzov 
s jeho atraktivním podhradím. 

Hosté i  hostitelé v  rodinách na-
šich žáků byli celým týdnem nadšení 
a na konci pobytu si mohli jasně uvě-
domit, jak „stejné“ jsou děti v „rozdíl-
ných“ zemích. Byli jsme svědky toho, 
kterak se lámou komunikační bariéry, 
a  pevně věříme, že to mnohé z  nás 
alespoň trochu jazykově posunulo. 
Jsme vděční za  možnost se takového 
projektu účastnit. Poděkování za orga-
nizaci celé akce patří nejen nadšeným 
pedagogům naší školy, ale také ochot-
ným rodičům, kteří na  týden přijali 
za vlastní 22 „cizích“ dětí. 

 P. Málek, ředitel ZŠ Šumperk, 
 Vrchlického 22

Pouliční lampy, které nastavují intenzitu světla dle 
potřeby, nádoby na odpad, jež hlásí, kdy jsou přeplně-
né, chytré lavičky, na nichž si můžete dobít mobil a vy-
řídit e-maily. I tak může vypadat město budoucnosti. 
Šumperk nezůstává pozadu, konceptem chytrých 
měst, tzv. Smart City, se zabývala na  svém prvním 
jednání pracovní skupina Smart Šumperk City, jejímž 
iniciátorem je místostarosta Jakub Jirgl. 

Na  prvním březnovém jednání pracovní skupiny 
Smart Šumperk City za účasti vedení města a odbor-
ných pracovníků městského úřadu byl prezentován 
koncept měst budoucnosti, jenž staví na  principech 
chytrého města, tzv. Smart City. „Smyslem tohoto kon-
ceptu je pomocí chytrých technologií zjednodušit život 
obyvatelům města, ať už v oblasti komunikace s úřady, 
snadnějšího přístupu k  internetu či možností plateb 
prostřednictvím chytrých karet. Chytré technologie 
hrají také významnou roli při efektivním řízení měst-
ské infrastruktury s ohledem na  snižování znečištění 
a  dalších negativních vlivů na  životní prostředí. Pří-
kladem mohou být automobily na  elektrický pohon, 
tzv. elektromobily, či pouliční lampy, které nastavují 
intenzitu světla dle potřeby, nebo funkční odpadové 
hospodářství,“ vysvětluje Jakub Jirgl. 

Zásadní otázkou pro budování chytrého města 
je vytvoření koncepce, jež by chytré technologie za-
váděla systémově tak, aby jejich vzájemné propojení 
bylo smysluplné, efektivní a usnadňovalo lidem život. 
V této souvislosti je klíčovým dokumentem Strategic-
ký plán rozvoje města Šumperka, který se bude připra-
vovat pro nové období a principy Smart City do něj 
budou zapracovány. „Chci, abychom nový strategický 

dokument jako město spolutvořili se zpracovatelskou 
společností, a to právě tak, že do něj budeme imple-
mentovat principy Smart City. Šumperk se tak může 
dál posunout mezi města, kterým záleží na komfortu 
jeho obyvatel, ruku v  ruce s  využíváním moderních 
technologií a  zároveň s  respektem k  životnímu pro-
středí, jehož problematika mi není lhostejná,“ říká 
místostarosta. 

Smart City „vlaštovkou“ bylo pořízení tzv. chytré 
lavičky, která byla nainstalována na  travnaté ploše 
v prostoru u šumperského divadla. „Rád bych vyvrá-
til informaci, jež se objevila v některých médiích, že 
za Smart City považujeme lavičku. Tak tomu opravdu 
není. Lavička je jen jedním z velmi malých dílků, který 
do celkové koncepce zapadá,“ zdůrazňuje Jirgl.

Na lavičce, jež funguje na principu solárních pane-
lů, které jsou její součástí, si mohou lidé zdarma dobít 

mobil a  využít wi-fi připojení k  internetu. Pořízena 
byla v rámci projektu Po stopách Malé Vídně a Slez-
ského Říma, spolufinancovaného z prostředků EFRR 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis, jenž realizo-
valo oddělení kultury šumperské radnice ve  spolu-
práci s městským informačním centrem. Náklady na  
lavičku byly necelých dvě stě tisíc korun, pětaosmde-
sát procent z nich pokryla dotace. „Obdobnou lavička 
už funguje v  několika městech, která za  ni zaplatila 
samozřejmě různé částky podle provedení a toho, co 
umožňuje. My jsme zvolili kvalitní technické vybavení 
a akátové dřevo. Celkem nás vyšla na necelých čtyřicet 
tisíc korun,“ upřesňuje místostarosta.

Šumperk je podle Jakuba Jirgla dostatečně rozvi-
nutý, aby se problematikou Smart City začal zabývat. 
V  některých oblastech už potřebné první „krůčky“ 
učinil. „Spolu s  vedoucím oddělení informačních 
technologií nyní dáváme dohromady přehled toho, 
co už vlastně ve městě máme „smart“, abychom tyto 
věci koncepčně zahrnuli do další strategie. V této sou-
vislosti máme předjednanou schůzku na ministerstvu 
pro místní rozvoj, kde by nám mohli metodicky pora-
dit, čeho se při dalším plánování vyvarovat,“ podotýká 
místostarosta, podle něhož se vlak chytrých technolo-
gií již rozjíždí. „Pokud nezačneme teď, ujede nám a my 
jej budeme jen těžko dohánět,“ míní Jirgl a dodává, že 
další schůzka pracovní skupiny Smart Šumperk City 
je naplánovaná na tento týden, konkrétně na čtvrtek 
9. května. „Zabývat se na ní budeme možnostmi do-
cházkového systému, který chceme zavést ve zrekon-
struovaném plaveckém areálu Aquatol na Benátkách,“ 
uzavírá místostarosta.                                         -oh, zk-

Na „Pětce“ přivítali děti z partnerských škol

Smart City „vlaštovkou“ je pořízení tzv. chytré lavičky

Místostarosta Jakub Jirgl zkouší spolu s tiskovou mluv-
čí Olgou Hajdukovou první chytrou lavičku ve městě. 
 Foto: MěÚ Šumperk

Zahraniční hosty přijal na šumperské radnici starosta Tomáš Spurný. 
 Foto: archiv školy

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

referenta oddělení školství odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost * způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění * znalost zák. č. 563/2004 Sb., o  pedagogických pracovnících, v  platném znění * znalost zák. 
č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole, v  platném znění * základní orientace v  ekonomické oblasti 
v  návaznosti na  zákon o  obcích a  na  zákon o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona 
č.250/2000 Sb.) * orientace v  oblasti předškolního vzdělávání v  návaznosti na  vyhlášku č. 14/2005 
Sb., v  platném znění * orientace v  oblasti základního vzdělání v  návaznosti na  vyhlášku č. 48/2005 
Sb., v platném znění * komunikační a organizační schopnosti * kultura mluveného i psaného projevu, 
stylistická úroveň * samostatnost, flexibilita * občanská a  morální bezúhonnost * perfektní znalost 
práce na PC * praxe ve školství vítána * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, vč. údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: poradenství příspěvkovým organizacím ve  svěřené oblasti * provádění 
veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací * řešení přestupků na úseku školství * koordinace 
organizačních změn v příspěvkových organizacích * řízení samostatných odborných projektů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za MD a RD, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup 
od 1. 6. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 17. 5. 2019. Informace k pozici podá Helena Miterková, 
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, tel. č. 583 388 606.
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku
proběhne v pondělí 13. května od 8 do 16 hod. 

a v úterý 14. května od 8 do 12 hod.
Více informací naleznete na www.sumperk.cz v sekci Občan, 

podsekcích Školství, Aktuálně.

Počasí jako na objednávku a stovky dětí i dospělých - Den Země, který poslední 
dubnový pátek uspořádalo Středisko ekologické výchovy při místní „Dorisce“, se 
opět vydařil. Letos nesl podtitul „Možná bylo, možná nebylo v zemi děda Praděda“ 
a mimo jiné připomněl padesát let od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jesení-
ky. Příchozí se mohli v sadech 1. máje obrazně podívat na ta nejkouzelnější místa 
v jesenických horách - orientaci jim usnadňovaly turistické rozcestníky, směrovníky 
a značky, jejichž malování si mohli vlastnoručně vyzkoušet. Nechyběla řada nej-
různějších vědomostních soutěží a her, výtvarničení, pódiová vystoupení, ale také 
sportovní stanoviště, včetně oblíbené lezecké stěny.  Text -zk-, foto: P. Kvapil

Zahrada někdejší šumperské knihov-
ny v ulici 17. listopadu bude ve čtvrtek 
23. května hostit již pátý ročník „Ká-
vového dýchánku“. V  jeho rámci pro-
běhne velmi úspěšná soutěž „O nejlepší 
bábovku“ a příchozí si zde budou moci 
vychutnat kávu osvědčených místních 
kaváren. Akci, doplněnou o  bohatý 
kulturní program, pořádá knihovna 
ve  spolupráci se SONS Šumperk, Zá-

kladní školou a střední školou Pomněn-
ka a  obecně prospěšnou společností 
Pontis.

„Spolu s  místní organizací nevido-
mých a  slabozrakých a  s  Pomněnkou 
chystáme vystoupení jejich klientů, 
mimo jiné nevidomého zpěváka Ra- 
dka Žaluda, „bubínkářů“ či Sboru Po-
mněnka. Chybět nebudou bubnování 
s  Ivou Smýkalovou a  kratičké pohy-
bové vystoupení klientů Pomněnky,“ 
prozrazuje ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová a  doplňuje, že během akce 
zazpívají členky místního folklorního 
pěveckého sboru Seniorky a  vystoupí 
i  oblíbená skupina Jednička ze školy 
v ulici Dr. E. Beneše. „Po vyhlášení ví-
tězů bábovkové soutěže v 16 hodin vy-
stoupí loučenský Old Time Jazz Band,“ 
dodává Šeligová. 

Ti, kteří od  14 do  18 hodin do  za-
hrady knihovny zavítají, budou moci 
rovněž zhlédnout výstavku výrobků 
zrakově postižených osob a  klientů 
Pomněnky. „V  zahradě knihovny rádi 
přivítáme i maminky s dětmi, pro něž 
budou nachystané různé zážitkové hry 
a trampolína. Dům pro osamělé rodiče 
s  dětmi a  nízkoprahový klub pro děti 
a mládež Rachot pak nachystá stanovi-
ště pro kreativce, kteří si tu budou moci 
vyrobit náramek, přívěsek a další ozdo-
by,“ uzavírá Šeligová. Vstup na akci je 
zdarma. -zk-

Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 25. dubna 
2019

* vzalo na  vědomí výsledky hos-
podaření příspěvkových organizací 
města k  31. 12. 2018. Z  celkem jede-
nácti organizací přitom nevykazu-
je žádná ztrátu a  na  jejich kladném 
hospodářském výsledku se „pode-
psaly“ mimo jiné úspora energií díky 
mírnějšímu nástupu zimy v  listopadu 
a prosinci a provozování doplňkových 
činností. Jde především o pronájmy tě-
locvičen a odběr obědů cizími strávní-
ky. Nulovým výsledkem skončilo loni 
hospodaření kina Oko, jehož provoz 
přerušila na  pět měsíců rozsáhlá re-
konstrukce. To způsobilo ztrátu z hlav-
ní činnosti ve  výši sto dvaaosmdesát 
tisíc korun, kterou se ale podařilo 
pokrýt výnosem z doplňkové činnosti 
a z menší části z prostředků rezervního 
fondu.

* schválilo z programů „Podpora ne-
ziskových akcí“ a  „Podpora celoroční 
činnosti“ pro rok 2019 přidělení do-
tací na neziskové akce a na celoroční 
činnost, na něž jejich pořadatelé žádali 
částku přesahující padesát tisíc korun. 
Letos přitom dorazilo na  šumperskou 
radnici 113 žádostí o poskytnutí dotace 

na neziskovou akci a osmatřicet žádostí 
o dotaci na celoroční činnost. Celkem 
tak zastupitelstvo a rada rozdělily část-
ku 3,225 milionu korun. 115 tisíc pak 
zůstalo jako finanční rezerva, která 
bude využita v  rámci veřejné finanční 
podpory na  pokrytí žádostí, jež nelze 
zahrnout do  vyhlášených programů, 
ale které svým obsahem odpovídají zá-
jmům města.

Z „velkých“ akcí se přitom již tradič-
ně dostane podpory jarní vyhledávací 
soutěži Blues Aperitiv a listopadovému 
festivalu Blues Alive (celkem 300 tis.), 
srpnovému mezinárodnímu folklor-
nímu festivalu (200 tis.), podzimnímu 
Džemfestu (115 tis.), cyklu koncertů 
Klasika Viva a  letním Klášterním hu-
debním slavnostem (celkem 140 tis.), 
zářijovému mezinárodnímu festiva-
lu vokální duchovní hudby (120 tis.), 
přehlídce umění Olomouckého kraje 
ŠPEK (50 tis.), červnovému Divadlu 
v parku (50 tis.) a  rovněž Šumperské-
mu majálesu (40 tis.).

* schválilo poskytnutí desetitisícové 
dotace z rozpočtu města sportovnímu 
klubu OCR Runners Šumperk, který 
do  loňského roku působil pod týmem 
Spartan Training Group. Klub se zabý-
vá přípravou na  extrémní překážkové 

a  také běžecké a  vytrvalostní závody. 
Peníze, které půjdou z vyčleněné dotač-
ní rezervy, použije klub na  sportovní 
vybavení, jako jsou například zátěžové 
vesty a vaky, kotouče, betonové koule, 
hrazdy, lana ke šplhu a podobně. 

* schválilo rozdělení státního 
příspěvku z  Programu regenerace 
městské památkové zóny na  letošní 
rok v celkové výši 1,05 milionu korun 
na dva projekty, konkrétně na druhou 
etapu opravy střechy bývalého domini-
kánského kláštera a na obnovu dvorní 
fasády měšťanského domu na  náměs-
tí Míru 21. Jeho majitelům poskytne 
město příspěvek přesahující čtyřiapa-
desát tisíc korun. Více v příštím čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti sociálního odboru a  informativní 
zprávu o  procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb v  Šumperku 
za loňský rok.

* vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti obecního živnostenského úřadu 
za rok 2018.

* schválilo prodej posledního vol-
ného pozemku v  lokalitě za  Hnilič-
kou. Kupující přitom zaplatí 950 korun 
za metr čtvereční, k nimž je třeba při-
číst sazbu DPH v  platné výši. Celkem 
zde město nabízelo sedmnáct zasíťo-

vaných stavebních parcel a  k  lokalitě 
vybudovalo hlavní společnou přístupo-
vou komunikaci a  také vnitřní komu-
nikace. 

* vzalo na  vědomí zhodnocení čin-
nosti Městské policie a její součinnost 
s Policií ČR v roce 2018. V něm městští 
strážníci řešili 5920 přestupků, trestných 
činů a dalších událostí. To je o 132 pří- 
pady méně než v roce 2017.

* schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2019 o  nočním klidu, jež na-
hradila právní předpis schválený v září 
roku 2016. Důvodem je rozšíření počtu 
vyjmenovaných akcí, při nichž nemu-
sí být doba nočního klidu dodržová-
na. K  dosavadním osmnácti přibyly 
dvě - večery s hudbou v taverně v ulici  
M. R. Štefánika, pořádané v  červnu, 
červenci a  srpnu, a  Letní ples v  pro-
storách Pavlínina dvora, který plánuje 
pořádat na  přelomu srpna a  září SVČ 
Doris. V  těchto případech je doba 
nočního klidu vymezena od  půlnoci 
do šesté ranní.

* schválilo uzavření smlouvy 
o  partnerství se společností Jeseníky 
- Sdružení cestovního ruchu. Město 
jí v letošním roce pošle ve formě člen-
ských příspěvků a dotací téměř 345 ti- 
síc korun. -zk-

Knihovna láká na Kávový dýchánek

Letem šumperským zastupitelským světem

Zatímco loni se vybíral nejlepší závin, 
letos proběhne soutěž o nejlepší bábov-
ku.  Foto: archiv MK
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Volby do Evropského parlamentu

Čtvrtý květnový víkend čekají naši 
republiku již čtvrté volby do Evropské-
ho parlamentu. Předvolební kampaň je 
v plném proudu a přízeň českých voli-
čů se v ní snaží získat devětatřicet za-
registrovaných politických stran, hnutí 
a  koalic. Hlasovací lístky s  jejich ná-
zvy a  jmény kandidátů najdou občané 
ve svých schránkách nejpozději tři dny 
před volbami, tedy v úterý 21. května. 
O  místo v  Evropském parlamentu se 
přitom uchází osm set čtyřiačtyřicet 
osob, jejichž jména se objevují na cel-
kem třiceti devíti kandidátkách.

Jak se volí do Evropského 
parlamentu
Do  Evropského parlamentu se volí 

poměrným systémem. V  jednotli-
vých zemích se nicméně volby liší, 
především tím, jaké množství hlasů 
je potřeba získat, aby strana dosáhla 
na mandát. V Česku se volby do euro-
parlamentu podobají volbám sněmov-
ním. Strana tedy uspěje tehdy, pokud 
získá více než pět procent všech hlasů. 
Volí se celkem jedenadvacet europo-
slanců.

Voliči vybírají své kandidáty pro-
střednictvím hlasovacích lístků. Každé 
politické uskupení má vlastní lístek 
s  registračním číslem a  jmény kan-
didátů. Lístky by měli voliči obdržet 
do  poštovních schránek nejpozději tři 
dny před začátkem voleb.

V celé republice se vybírá 
ze stejných kandidátů
„Na  rozdíl od  sněmovních voleb 

tvoří celé území Česka jediný volební 
obvod. Znamená to, že voliči ve všech 
částech republiky budou vybírat ze 
stejných kandidátů,“ říká vedoucí 
správního oddělení odboru vnitřních 
věcí šumperské radnice Olga Breitze-
telová. Do  Evropského parlamentu 
tak budou moci lidé volit pouze jednu  
stranu, v  jejím rámci pak lze udělit 
tzv. preferenční hlasy. „Volič může 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u  dvou kandidátů, jež jsou 
uvedeni na témže hlasovacím lístku, vy-
značit, komu dává přednost. Jiné úpravy  
hlasovacího lístku nemají na  jeho 
posuzování vliv,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení. Neplatné bude podle ní hla-
sování v případě, že v obálce bude vlo-
žený více než jeden hlasovací lístek.

O přízeň voličů se uchází 
devětatřicet stran, hnutí a koalic
Českou republiku bude v Evropském 

parlamentu reprezentovat jedenadva-
cet poslanců z celkového počtu sedmi 
set jedenapadesáti. Ze čtyřiceti přihlá-
šených subjektů ministerstvo vnitra 
jeden vyřadilo, o  přízeň voličů se tak 
letos uchází devětatřicet stran, hnutí 
a koalic, což je o jednu víc než v minu-
lých eurovolbách. Pořadí jednotlivých 

stran přitom vylosovala Státní volební 
komise. Voliči tak na seznamu najdou 
následující uskupení: Klub angažova-
ných nestraníků (č. 1), Strana nezá-
vislosti České republiky (č. 2), CESTA 
ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (č. 3), 
Národní socialisté (č. 4), Občanská 
demokratická strana (č. 5), ANO, vy-
trollíme europarlament (č. 6), Česká 
strana sociálně demokratická (č. 7), 
Romská demokratická strana (č. 8), 
Komunistická strana Čech a  Moravy 
(č. 9), DSSS - Za  národní suverenitu! 
(č. 10), Sdružení pro republiku - Re-
publikánská strana Československa 
Miroslava Sládka (č. 11), ROZUMNÍ 
a  Národní demokracie - STOP MIG-
RACI - NECHCEME EURO (č. 12), 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net,  
(č. 13), NE-VOLIM.CZ (č. 14), Pro 
Česko (č. 15), Vědci pro Českou re-
publiku (č. 16), PATRIOTI PRO NE-
UTRALITU (č. 17), JSI PRO? Jistota 
Solidarita Investice pro budoucnost 
(č. 18), PRO Zdraví a  Sport (č. 19), 
Moravské zemské hnutí (č. 21), Česká 
Suverenita (č. 22), TVŮJ KANDIDÁT 
(č. 23), HLAS (č. 24), Svobodní, Liber-
land a Radostné Česko - ODEJDEME 
BEZ PLACENÍ (č. 25), STAROSTOVÉ 
(STAN) s regionálními partnery a TOP 
09 (č. 26), Česká pirátská strana (č. 27), 
Svoboda a přímá demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) (č. 28), ALIANCE 
NÁRODNÍCH SIL (č. 29), ANO 2011 
(č. 30), Agrární demokratická strana 
(č. 31), Moravané (č. 32), PRVNÍ RE-
PUBLIKA (č. 33), Demokratická strana 
zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (č. 34), 
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SO-
LIDARITA (č. 35), Strana soukromní-
ků ČR a NEZÁVISLÍ s podporou ODA 
a profesních společenstev (č. 36), Evro-
pa společně (č. 37), KONZERVATIVNÍ 
ALTERNATIVA (č. 38), Křesťanská 
a demokratická unie - Československá 
strana lidová (č. 39) a  Alternativa pro 
Českou republiku 2017 (č. 40).

Lhůta pro vyřízení voličského 
průkazu vyprší 22. května
Určité komplikace mohou přinést 

volby do Evropského parlamentu těm, 
kteří budou chtít volit v  jiném místě, 
než v okrsku, do něhož podle místa by-
dliště patří. Potřebovat budou voličský 
průkaz. „O  jeho vydání je možné po-
žádat osobně do  středy 22. května do   
16 hodin. Písemné podání, na  němž 
musí být úředně ověřený podpis vo-
liče, pak musí být na  úřad doručeno 
nejpozději v pátek 17. května. Do stej-
ného data je nutné doručit i  podání 
v  elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky voliče,“ 
připomíná Olga Breitzetelová. Žádosti 
o vydání voličského průkazu pro voli-
če s  trvalým pobytem v  Šumperku se 
vyřizují na správním oddělení odboru 
správního a  vnitřních věcí, v  kancelá-

ři č. 323 ve  2. patře přístavby budovy 
Městského úřadu v  Jesenické ulici 31 
(vchod z ulice Rooseveltovy).

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků
Volby do  Evropského parlamen-

tu budou probíhat v  pátek 24. května 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. květ-
na od 8 do 14 hodin. Během nich bude 
město opět rozděleno na  třicet voleb-
ních okrsků. Jejich seznam je součástí 
Vyhlášky o  dni a  místě konání voleb, 
jež je zveřejněna na následujících stra-
nách. Nad regulérností voleb budou 
bdít okrskové volební komise, které 
budou minimálně sedmičlenné. Jim 
musejí voliči prokázat svoji totožnost 
a státní občanství. 

Ze závažných důvodů, zejména zdra-
votních, může občan požádat místní 
radnici a  během obou volebních dnů 
také volební komisi okrsku, do  jehož 
územního obvodu patří, aby mohl 
hlasovat doma, tedy mimo volební 
místnost. V  takovém případě k  němu  
vyšle okrsková volební komise své 
členy s  přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Výsledky voleb budeme znát 
zřejmě v pondělí 27. května
Volební výsledky budou v  naší re-

publice sečteny po uzavření volebních 
místností v  sobotu 25. května. Čes-
ký statistický úřad je ale zveřejní až 
po  skončení hlasování ve  všech člen-
ských státech unie. „V jiných členských 
zemích Evropské unie volby probíhají 
až do  neděle, takže konečné výsledky 
nového složení europarlamentu budou 
známé nejspíš 26. května večer nebo až 
v pondělí v ranních hodinách,“ podo-
týká vedoucí správního oddělení. 

Poslední volby do  Evropského par-
lamentu se uskutečnily v  roce 2014. 

Nejvíce hlasů tehdy získalo hnutí ANO 
(16,13%), koalice TOP 09 a  STAN 
(15,95) a ČSSD (14,17%). Vítězné ANO 
získalo čtyři mandáty stejně jako ČSSD 
a  TOP 09. KSČM a  KDU-ČSL mají 
po  třech mandátech, ODS dva a  Svo-
bodní jeden. Z. Kvapilová

Poznámka na  závěr: Informace 
k  volbám poskytne zájemcům vedou-
cí odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková, 
tel.č. 583  388  603 nebo 721  444  991, 
e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz, 
nebo vedoucího správního oddělení 
Olga Breitzetelová, tel.č.  583 388 321, 
721  115  718, e-mail: olga.breitzetelo-
va@sumperk.cz.

Za necelé tři týdny rozhodneme, kdo usedne v Evropském parlamentu

Čtvrtý květnový víkend čekají naši republiku již čtvrté volby do Evropského parla-
mentu. Volební místnosti se otevřou v pátek 24. a v sobotu 25. května. 
 Ilustrační foto: P. Kvapil

   

      Oko uvede dokument 
Dalibora Stacha 
spojený s besedou

Kino Oko uvede v pondělí 13. květ-
na v 19.30 hodin dokumentární 
film režiséra Dalibora Stacha Vše  
o životě po životě. Je vyprávěním 
lidí, kteří překročili hranici smrti, 
a bylo jim umožněno vrátit se zpět. 
Obsahuje nejen průběh prožitku, ale 
celkovou změnu, kterou těmto lidem 
klinická smrt do života přinesla. 
Po projekci filmu bude následovat 
přednáška Dalibora Stacha, režisé-
ra, spisovatele, scenáristy, výtvar-
níka a fotografa v jedné osobě, jenž 
sám klinickou smrt dvakrát prožil. 
Proložena bude vyprávěním o se-
tkání s Milošem Formanem a dal-
šími zajímavými lidmi a besedou  
s diváky, kteří si po skončení budou 
moci koupit režisérovy knihy. Jedna 
z nich se stala knižní předlohou pro 
film Za oponou noci.  -red-
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v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Gescha- 
derově domě, Kladská 1, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku, 
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bul-
harská, Valašská, Kladská, Radniční, 
Kostelní nám., Starobranská, Úzká, 
Slovanská, Hlavní třída 2 A, Gen. 
Svobody 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, 
Langrova 1-12, 23-36, nám. Republi-
ky, Černohorská, Okružní, Polská, Na 
hradbách, Ztracená, Lužickosrbská, 
Zámecká ulička,

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 A, 23 B, 24, 
25, 27, 29, Fibichova 1-9, 

v okrsku č. 3 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 33, 35, Bojnická, Ma-
riánská,

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, 
Čajkovského, 

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2,  
Erbenova, Sládkova 58, 

v okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agritecu 
s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Březinova, Šumavská, Zemědělská, 
Anglická, 

v okrsku č. 7 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13-27 (lichá), 14-42 (sudá), 

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 
29, 31, 31 A, 33, Tylova, Gagarino-
va, Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 
(lichá), 

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Po-
děbrad 31, 33, Bratrušovská,

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve SŠ 
železniční, technické a služeb, Gen. 
Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Reissova, U sanatoria (mimo 25 a 27), 
Denisova, Samota, Vítězná, Gen. 
Krátkého, Pod lesem, Vyhlídka, Pod 
Vyhlídkou, nám. Jana Zajíce, Malá, 

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, 
Gen. Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 31 
A, 33), Husitská 11, M. Šaje,

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husits-
ká (mimo 11), Gen. Svobody 64, 
Revoluční 5, 7, 9, P. Holého, Žižkova 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 
18, 20, Janošíkova 1, 2, 3, 4-14 
(sudá), Bezručova, Puškinova 8-14 
(sudá), 11-19 (lichá), K. H. Máchy, 
Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 
1-11 C,

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), 
Puškinova 21-35 (lichá), 16-22 

(sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, 
Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 
20, 22, 24, 27,

v okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23,  
B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, 
Chodská 6-24, Janáčkova, Nezvalova, 
Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova,

v okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve 
Vlastivědném muzeu - „Rytířský 
sál“, Fialova 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlické-
ho 2, 4, Chodská 1-5, B. Václavka 2, 
4, 6,

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-
72 (sudá), Lidická 41, 43, 45,

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování na 
Městském úřadu, Jesenická 31, 
Šumperk (vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svo-
body, Tolstého, Rooseveltova, Mend-
lova, Kanadská, Jeremenkova 1, 1 a,  
1 B, 1 C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 

Oznámení o dni a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu  

Starosta města Šumperka podle  § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

      dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
      dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

Volební vyhláška
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30, 32,  Banskobystrická, Zborovská 
(mimo 5, 7, 9), 8. května 4-40, Jese-
nická 4-24 (sudá), 19-51 (lichá), Li-
dická 47-59,

v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve 3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 50-56 (sudá), Jeremenkova 
15, 17, 19, 38-52, Zborovská 5, 7, 9, 
Jesenická 55-67 (lichá), Příčná 12-28, 
Lidická 62-94,

v okrsku č. 19 

je místnost pro hlasování ve 3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 
(lichá), Melantrichova, F. L. Věka, 
Kranichova, Blahoslavova, Olo-
moucká, Pražská, Brněnská, Vra-
tislavská, Hybešova, Vikýřovická, 
Příčná 29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 
44, Krameriova, Holubí, Na Svahu, 
Pod Vodárnou, Na Výsluní, Skřivánčí, 
Na Kopečku, Oblouková, Panorama, 
Horní, Dolní,
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Prametu 
Tools s.r.o., Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku, Krap-
kova, Peckova, Čičákova, Blanická, 

Javoříčko, Uničovská, Dolnomlýnská, 
Tyršova, Dolnostudénská, Linhartova, 
U cvičiště, Svatováclavská, Štecho- 
va,

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování na 
Městském úřadu, Lautnerova 1, 
Šumperk (sociální odbor)
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Palackého, 
M. R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, 
Hlavní třída (mimo 2 A), Fialova, 
Krátká, Ležáky, Masarykovo nám., 
Dr. E. Beneše, Komenského, Laut-
nerova,

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Penzionu 
chráněného bydlení, Vančurova 37, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 
25-80, Balbínova, Trnkova, Muchova, 
Feritová, Polní, Průmyslová,

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v Hasičském 
záchranném sboru, Nemocniční 7, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Nemocniční, U potoka, Vřesová, Spor-
tovní, U tenisu, Luční, B. Němcové, 
Třebízského, Nerudova, Květná, 

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v 
Elektroslužbách Šumperk s.r.o., 
Zábřežská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  Do-
brovského 3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 
10, 12, 14, 16,

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Stát-
ním okresním archivu Šumperk, Bří  
Čapků 35, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, 
Zábřežská 1-11, 12, 14, 13-19 (lichá), 
16-24 (sudá), Dvořákovo nám., Lado-
va, Čermákova, Dobrovského 15-58, 
Bludovská 17-35, Slavíčkova, Vojano-
va, Majakovského, Myslbekova, 

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v budově 
JSDH, Temenická 135, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62 
A, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71,  71 A, 73, 
75, Temenická 44, 46, 52, 66, Sládko-
va (mimo 58), Finská, Švédská,

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Šumperku 
Zahradní, Sluneční, Západní, Sokol-
ská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 
42a, 43, 45, 50, 51,  52, 53,  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou  
místa trvalého pobytu v Šumperku,
Pod hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 44 A, 44 B, 46 A, 46 B, 
48 A, 48 B, Pod Rozhlednou, Jugo-
slávská, Školní, Myslivecká,

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Denním 
stacionáři, Bohdíkovská 24, Šum-
perk  
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, 
Holandská, Potoční, Blatná, Belgická, 
Italská, Francouzská, Lucemburská, 
Temenická 12 B, 85-153,

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v So-
ciálních službách pro seniory, p.o., 
U sanatoria 25, Šumperk (dříve Do-
mov důchodců)
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, 
U sanatoria 25, 27.

Volební vyhláška

3. Voliči bude umožněno hlasování do Evropského parlamentu poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit       

 
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

V Šumperku dne 6. 5. 2019            Mgr. Tomáš Spurný
                                       starosta v. r.
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Zapojení studentů do projektu partnerského měs-
ta Sulmony, úspěchy v  celostátních soutěžích, alter-
nativní metody výuky, dovednost učitele zaujmout 
žáky, blížící se oslava sto let založení gymnázia… 
O tom všem a mnohém dalším byla řeč během setká-
ní starosty města Tomáše Spurného a místostarostky 
Ireny Jonové s  nedávno oceněnými kantory, kteří 
učí na šumperských základních a středních školách. 
Bez dobrých pedagogů totiž podle Tomáše Spurného 
nikdy nemůže fungovat kvalitní vzdělávací systém. 
„Jsem rád, že v Šumperku takové učitele máme,“ po-
dotkl starosta. 

Náročnou práci učitelů již devět let připomíná 
Olomoucký kraj udělením ceny Pedagog roku. Mezi 
letošními oceněnými jsou hned tři kantoři z místních 
středních škol. Vilma Johnová působí jako mistrová 
odborného výcviku na Střední škole železniční, tech-
nické a služeb, během sedmatřicetileté praxe vycho-
vala stovky prodavačů, obchodníků a  v  posledních 
čtyřech letech i operátorů skladování. „Praxe ukáže, 
jak rychle jsou žáci schopní zapojit se do  dané čin- 
nosti. Mnozí z nich mi opravdu dělají radost, napří-
klad z  nedávné celostátní soutěže prodavačů v  Ústí 
nad Labem jsme přivezli dvě druhá místa,“ prozradila 
Vilma Johnová.

Šikovnost budoucích obchodníků mohl vzápětí 
posoudit Stanislav Melichar z místní Střední průmys-
lové školy a Vyšší odborné školy, kde mají na starosti 
tamní bufet. „Funguje výborně,“ podotkl Melichar, 
původní profesí výpravčí, který je šumperské „prů-
myslovce“ věrný už čtyřiatřicet let. „Mé vkročení 
do pedagogického prostředí předurčila praxe s mla-
dými lidmi v  zábřežském turistickém oddíle Arbo. 
Původně jsem vyučoval obory, týkající se železniční 
dopravy. Člověk se ale musí stále učit, takže jsem roz-
šířil svou aprobaci o  logistiku, informační systémy 
ve veřejné správě a profesionální komunikaci. Z pozi-
ce zástupe ředitele jsem pak garantoval program Žáci 
sobě zaměřený na  podporu činnosti studentských 
firem, adaptační Kurzy GO! pro nastupující první 
ročníky a další nadstandardní aktivity, v nichž se žáci 
ve škole seberealizují, a tak rozvíjejí svůj talent,“ řekl 
Stanislav Melichar, jenž se zabývá i osudy úspěšných 
absolventů školy. „Jsou to velice zajímavé příběhy. 
Například dvojice bratrů, kteří studovali strojařinu, 
zajišťuje kompletní IT služby pro pětihvězdičkové 
hotely po  celém světě, další z  našich žáků budoval  
Gothardský tunel, řada jich má úspěšné firmy…,“ po-
psal oceněný pedagog.

Radost ze svých studentů, z  nichž jeden přivezl 
začátkem dubna čtvrté místo z celostátní soutěže ze-
mědělských škol v Olomouci, má i Jaroslav Koňarik, 
který téměř třicet let učí na dnešní Střední odborné 
škole a  je v  současnosti garantem odborných před-
mětů v oborech Agropodnikání a Ekologie a životní 
prostředí. „Občas mám pocit, že jsem se v naší škole 
snad narodil. Nedovedu si představit, že bych dělal 
něco jiného,“ přiznal Koňarik.

Zvláštní cenu náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje pro oblast školství obdržel letos v březnu ředitel 
šumperského gymnázia Milan Maceček. „Považuji se 
spíš za učitele, který nyní sedí na úřednické židli. Tuto 
funkci ale beru jako práci pro školu, na níž jsem chtěl 
vždycky učit a povedlo se mi to,“ přiznal matematik 
a  biolog, který se do  Šumperka přistěhoval v  roce 
1988. Výhodou gymnázií podle něj je, že si do určité 
míry mohou žáky vybírat, což se pak odráží i v práci 
kantorů. „Naši studenti v  sobě mají velký poten- 
ciál, a když se správně nasměrují, dokáží neuvěřitel-
né věci,“ pochválil gymnazisty Milan Maceček, jenž 

v současnosti spolu se svými kolegy „žije“ přípravami 
na zářijové oslavy stého výročí založení gymnázia.

Do finále Zlatý Ámos se v letošním roce probojo-
vala Radmila Lucová, která učí matematiku pětadva-
cet let, z nichž šestnáct na základní škole v Šumavské 
ulici. Vítězství jí uniklo jen „o  vlásek“ a  ze soutěže, 
do níž nominují svého oblíbeného učitele žáci střed-
ních a  základních škol, si odvezla „stříbro“. „Učím 
matematiku, protože ji mám opravdu ráda, logicky ji 
mají rádi i někteří mí žáci a ti ostatní ji snad respektu-
jí,“ poznamenala s úsměvem během setkání na radni-
ci Radmila Lucová, jejíž druhou aprobací jsou základy 
techniky. Stříbrný Ámos je pro ni podle vlastních slov 
tím nejlepším „nábojem“ proti vyhoření a nejhezčím 
dárkem k letošním kulatinám.

Naplňuje heslo J. A. Komenského „Škola hrou“, 
předloni se stala nejoblíbenějším učitelem v  Olo-
mouckém kraji, propaguje alternativní metody vý- 
uky, respektuje individualitu dětí, za svoji práci letos 
obdržela cenu města v kategorii vzdělávání… Řeč je 
o  Radce Kroupové, kolegyni Radmily Lucové, která 
v téže škole učí od roku 2002 děti na prvním stupni. 
„Po mateřské jsem přemýšlela, jak dětem školu zpří-
jemnit a jak je zaujmout. Matematika Milana Hejné-
ho mě oslovila stylem výuky, tím, že je otevřená více 
řešením, pracuje s  chybou… Žáky to opravdu baví, 
stejně jako genetická metoda čtení pomocí hlásko-
vání. A já se díky nim stále něčemu novému učím,“ 
pousmála se Kroupová.

„Z dnešního setkání je úplně cítit, jak vás kantořina 
baví a mě to velmi těší. Jsem ráda, že máme v našem 
městě učitele, kteří se nebrání dělat věci jinak,“ řekla 
místostarostka Irena Jonová, jež spolu se starostou 
Tomášem Spurným na  závěr setkání předala šestici 
úspěšných pedagogů pamětní listiny a malou pozor-
nost. -zk- 

U příležitosti dubnového setkání požádala redakce 

Šumperského zpravodaje oceněné učitele o odpověď 
na následující otázky:

1. Jaké obecné vlastnosti by měl podle vás učitel 
mít?

2. Jací jsou dnešní žáci? Je těžké najít k nim „cestu“? 
Může být dnes učitel autoritou a současně „sympaťá-
kem“?

3. Máte recept na to, jak se ve vaší profesi ubránit 
vyhoření a jak být uznávaným pedagogem?

4. Jaké plusy a minusy v současném školství vidíte?
5. Jak letošní ocenění vnímáte?

Vilma Johnová, SŠŽTS Šumperk
1. Učitel by měl mít určitou míru empatie, smysl 

pro spravedlnost, vytrvalost, trpělivost a píli…
2. Dnešní žáci jsou ovlivnění společností, v  níž 

vyrůstají, a  samozřejmě rodičovskou výchovou. Po-
třebují daleko více vedení, ale někdy i  laskavosti 
a pochvaly, kterou třeba z domova neznají. Učitel by 
tedy měl jít s dobou a zajímat se o  trendy současné 
mládeže. Může být kamarádský, ale musí si umět včas 
stanovit hranice, jež musejí žáci pochopit a které obě 
strany musejí respektovat.

3. Před vyhořením mě dokáží ubránit sami žáci. 
Třeba když uspějeme v  soutěži nebo když za  mnou 
v  prodejně přijde zákazník a  pochválí některého ze 
žáků, že je šikovný, ochotný, zdvořilý. To je náboj, jenž 
dává mé práci smysl.

4. Dnešní vybavení a zařízení škol, nové nebo opra-
vené budovy a jejich zázemí, to je ohromné plus. A co 
se mi nelíbí? Asi to, že se dnes na střední školy dostá-
vají žáci, kteří by měli spíš plnit třídy učebních oborů. 
Mám pocit, že naší společnosti nevadí, že za nějaký 
čas nebudeme mít zedníka, klempíře, ale třeba i pro-
davačku, která opravdu ví, co zákazníkům nabízí. 

5. Nominace na Pedagoga Olomouckého kraje mě 
velmi překvapila a zaskočila. Chtěla bych za ni vedení 

Ohlédnutí, rozhovor

Klíčovou dovedností učitele je zaujmout žáky, shodují se ocenění kantoři

Oceněné učitele přijali na  radnici zástupci města. V první řadě zleva: R. Kroupová, vedoucí odboru školství  
H. Miterková, místostarostka I. Jonová, R. Lucová a V. Johnová. V druhé řadě zleva: S. Melichar, starosta T. Spurný, 
M. Maceček a J. Koňarik.  Foto: P. Kvapil
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       Cyklus Klasika Viva 
slovem pokračuje

Cyklus setkávání, zaměřený na  „vážnou“ hudbu, 
který pořádá Knihovna T. G. Masaryka ve spolu-
práci s Romanem Janků, duchovním otcem pro-
jektu Klasika Viva, v květnu pokračuje. Tentokrát 
se tematicky vztahuje k  závěrečnému koncertu 
jarní části Klasika Viva a zahajovacímu koncertu 
festivalu Klášterní hudební slavnosti. Na prvním 
z nich vystoupí v pondělí 20. května klarinetista 
Karel Dohnal v projektu Harlekýn, druhý nazvaný 
„S Ódou na  radost“ se v pátek 7. června ponese 
ve  znamení Beethovenovy 9. symfonie. O  pro-
gramu obou koncertů pohovoří Roman Janků 
ve  čtvrtek 16. května od  17 hodin v  malém sále 
knihovny. -zk-

      John Scharffenberg pohovoří 
o vegetariánství a veganství 

Místní sbor Církve adventistů sedmého dne 
chystá na středu 22. května setkání Klubu zdraví 
Šumperk. Hostem a přednášejícím bude pětade-
vadesátiletý americký lékař, odborník na  pre-
ventivní medicínu, profesor John Scharffenberg.  
Hovořit bude na  téma Benefity a  úskalí vegeta- 
riánství a veganství. Jeho návštěva v České repub-
lice je součástí turné po  Evropě, během kterého 
navštíví ještě Slovensko a Polsko. Přednáška, jejíž 
součástí bude ochutnávka zdravých pokrmů, se 
uskuteční v G-klubu domu kultury od 17.30 ho-
din.  -red-

školy poděkovat. Ocenění si velice vážím a beru ho 
jako odměnu za dlouholetou práci v tomto oboru.

Radmila Lucová, Základní škola Šumperk, Šu-
mavská 21

1. Učitel by rozhodně měl mít obrovskou dávku tr-
pělivosti a empatie, neměl by se bát nových věcí, měl 
by mít smysl pro humor, být důsledný a hlavně zása-
dový. To, že vystudujete vysokou školu s pedagogic-
kým zaměřením, z  vás automaticky dobrého učitele 
neudělá a platí to i opačně. Člověk si musí neustále 
připomínat, že mýlit se je lidské a že každý z nás musí 
mít možnost dostat druhou šanci, ať už žák, rodič 
nebo učitel.

2. Dnešní žáci jsou určitě náročnější než dřív, i díky 
tomu, že technologie letí kupředu rychlostí blesku, 
rodiče jsou vytíženější a doba je hektičtější. Nalezení 
cesty k žákům tak není vždycky jednoduché, proto-
že děti jsou největšími kritiky a  nejspravedlivějšími 
soudci. Je velmi těžké předstupovat každý den před 
třídu s  úsměvem na  tváři, pozitivně naladěn a  vy-
zbrojen argumenty, jež žáky přesvědčí o  důležitosti 
vaší práce, zvlášť když každý z  nás má i  své vlastní 
starosti.

Být autoritou a současně „sympaťákem“ je možné 
jen za  předpokladu, že žáky dokážete přesvědčit, že 
všechno, co dělají, má nějaký smysl, že i vás to baví, že 
se umíte společně zasmát i brát věci vážně, vzájemně 
se respektovat a být spolu na jedné lodi. Současně ale 
musíte umět udržet hranici, kterou nelze překročit. 

3. Vyhoření se neubrání žádný člověk a  pedagog 
už vůbec. Mnohokrát jsem v  hodině tloukla hlavou 
do tabule a prosila žáky, ať mi najdou vděčnější po-
volání, tisíckrát jsem přišla z hodiny do kabinetu se 
slzami v očích, rozhodnutá, že tohle prostě není pro 
mě. Naštěstí i naše povolání se dá přirovnat k  jízdě 
na sinusovce, po sešupu z kopce vždy následuje cesta 
nahoru a občas se na tom vrcholku udržíte déle. 

4. Největší plus je pro mě to, že v  dnešním škol-
ství je určitě více prostoru pro metody výuky, učitel 
může díky novým technologiím zpestřit a zlidštit své 
hodiny. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli má tuto 
možnost na svém pracovišti k dispozici a hlavně, zda 
má chuť, odvahu i snahu takto pracovat. Máme také 
volnější ruce při formování žáků, dalšího vzdělávání 
se, při tvorbě školního vzdělávacího programu… 

Obrovské minus je nedostatek mužů ve  školství, 
protože chlapská autorita je nenahraditelná. Velkým 
problémem je rovněž pokles prestiže učitelského po-
volání v očích veřejnosti a snižování autority kantora 
některými rodiči. Pokud spolu učitel a  rodiče nedo-
káží komunikovat, dítě to pozná a umí toho dokonale 
využít.

5. Děti mě přihlášením do Zlatého Ámose překva-
pily a potěšily. Zpětná vazba v našem povolání totiž 
není až tak viditelná. Většina žáků až s  odstupem 
času vidí, že to vlastně učitel myslel dobře a dal jim 
do života určitý vklad, což se ale on už většinou ne-
dozví. Já jsem si díky soutěži mohla vyslechnout slova 
chvály v podstatě za pochodu a prožít s dětmi a celou 
školou něco neopakovatelného, výjimečného a úžas-
ného. Jsem za to nesmírně vděčná nejen svým devá-
ťákům, ale i ostatním dětem a kolegům ze školy, kteří 
mi v celé soutěži fandili a pomáhali. Shrnuto jednou 
větou: vždycky jsem měla štěstí na lidi kolem sebe.

Radka Kroupová, Základní škola Šumperk, Šu-
mavská 21

1. Učitel by měl být laskavě důsledný, empatický se 
zdravým nadhledem a  smyslem pro humor, tvořivý 
a měl by mít chuť se stále sebevzdělávat.

2. Dnešní žáci jsou zrcadlem doby. Myslím si, že 
autorita jde ruku v ruce se sympatií a že pokud žáci mají 

k učiteli důvěru, zároveň ho vnímají i jako autoritu.
3. Učitel by měl relaxovat, mít se rád, chovat se 

asertivně. Najít si rovnováhu mezi povoláním a vol-
nočasovou aktivitou. Mně pomáhá pohyb, příroda 
a čtení knih. A jak být uznávaným pedagogem? Dělat 
svou práci s láskou, pokorou a zodpovědností.

4. Mám pocit, že se naše školství pomaličku pro-
bouzí ze spánku minulosti. Líbí se mi, že je neustá-
le více možností podob, metod, forem pedagogické 
práce. Mám na mysli alternativní metody, vzdělávání 
doma, soukromé školy a podobně. Čím dál více peda-
gogů přemýšlí, jak přínosně učit v náročně hektickém 
pokroku doby, jak individuálně pomoci. 

Jako nedostatek vnímám to, že se ve školách věnuje 
málo pozornosti sociálně emočnímu vzdělávání a se-
bepoznávání, kterého se přes technický pokrok nejen 
nedostává, ale jež se i opomíjí. A minusem jsou i větší 
počty žáků v jedné třídě a mnoho „papírování“. 

5. Vážím si ho. Těší mě, že můj zápal pro práci 
a lásku k ní okolí vnímá. Takto podpořena, jdu nyní 
daleko příjemněji touto oceněnou cestou vstříc peda-
gogickým zítřkům.

Stanislav Melichar, SPŠ a VOŠ Šumperk
1. Učitelské povolání podle mne vyžaduje dva zá-

kladní předpoklady. Prvním je schopnost vcítit se 
do role žáků, ať jsou jakéhokoliv věku, a ochota jim 
pomáhat. A  druhým je schopnost sama sebe učit 
a naučené předávat dál - zaujmout, vysvětlit a přivést 
žáka k aplikaci naučeného v životní situaci.

2. Domnívám se, že se nic zásadního, kromě cha-
rakteru prostředí, v němž žijeme, historicky nezmě-
nilo. Dnešní žák je stále člověk, který se vzhledem 
ke svému věku zajímá o vztahy ve svém okolí a snaží 
se pochopit vše, co se kolem něj děje. Moderní doba 
k tomu jen přidává nové nástroje a možnosti, jež vy-
užívají jak žáci, tak jejich učitelé. Podstatné je, aby si 
obě strany „stačily“ a rozuměly. Potom si jistě budou 
i  vzájemně sympatičtí a  autoritou. Myslím, že aby 
vzdělávání dobře fungovalo, má být i žák určitou au-
toritou a sympaťákem vůči učiteli.

3. Na závěr každého roku se sám sebe ptám, co mě 
žáci naučili. Mám-li odpověď ve smyslu nových infor-
mací, nových příjemných vztahů, nových pozitivních 
zážitků…, byl jsem i já obohacen a nemohu vyhořet. 
Obohacení, které má dávat učitel žákům ve vzdělává-
ní, ale musí být oboustranné.

4. Mezi plusy bych rozhodně zařadil svobodu 
ve zdrojích informací a v možnosti seberealizace, kte-
rá je dána žákům. Pokud se tyto skutečnosti využívají, 
vede to k velmi dobrým výsledkům.

Jako negativní pak vidím „politikaření“ s otázkou 
vzdělávání a jejím významem pro společnost. Podpo-
ra vzdělávání a vztah k němu jen „naoko“ degradují 
jeho pravý význam a ztěžují učitelskou práci.

5. Ocenění vnímám jako kolektivní i pro své kolegy 
ve škole, poněvadž ve své roli dlouholetého zástupce 
ředitele jsem je často jen inspiroval a vedl.

Jaroslav Koňarik, SOŠ Šumperk
1. Přestože se všechno rychle mění, měl by být uči-

tel pořád autoritou a příkladem, především ve svém 
chování. Měl by být spravedlivý, a  pokud je třeba 
i přísný.  

2. Mám-li hodnotit žáky naší školy, jsou zlatí. Ne-
jsou drzí, jsou jen odvážnější, než jsme byli my. 

3. Myslím, že pro učitele není dobré mít několik 
let „zajetý“ stereotypní způsob výuky. Žáci se mění 
a učitel by se měl snažit udržet s nimi krok. Nebránit 
se novým didaktickým pomůckám, zpestřit výuku 
exkurzemi či cvičením v terénu. Pak mohou být spo-
kojeny obě strany.

4. Jaké plusy a minusy v současném školství vidím? 
Pokud vás profese pedagoga baví a naplňuje, minusů 
si ani příliš nevšímáte. 

5. Cením si ho. Ale i kdybych žádné nedostal, svoji 
práci budu rád dál dělat dobře.

Milan Maceček, Gymnázium Šumperk
1. Musí mít rád lidi a také předměty, jež učí. Měl by 

být spravedlivý, pozitivně naladěný a z  jeho jednání 
by měl žák cítit, že si učitel na  nic nehraje a  že mu 
záleží na studentově úspěchu.

2. Být autoritou a současně „sympaťákem“? Mys-
lím, že to jde. Má odpověď je ale samozřejmě ovliv-
něná školou, v  níž působím. Na  gymnáziu máme 
spoustu chytrých a  schopných žáků, s  většinou 
z nich nacházíme „společnou řeč“ a mnoho mých 
kolegů je našimi žáky uznáváno a pozitivně hodno-
ceno. 

3. Domnívám se, že nejlepším receptem na  obojí 
je mít svou práci rád a dělat ji v příjemném a inspi-
rujícím prostředí, s lidmi, kteří smýšlejí obdobně. Já 
navíc měnil školy i manažerské funkce, takže na vy-
hoření nějak nebyl čas.            

4. Můj názor je pohledem z  ředitelské židle. Tak 
alespoň stručně: minusy - vládnou nám peníze, trpí-
me přebujelou administrativou a  ve  školství chybějí 
dlouhodobá koncepce a  stabilita. Plusy - ve  školách 
pracuje spousta učitelů, kteří svou prací žijí a neváhají 
věnovat žákům dokonce i svůj volný čas.

5. Samozřejmě mě těší ocenění kraje i města. Ono 
prosté „děkuji“ často znamená víc než peníze. Sou-
časně si ale říkám, proč zrovna já? Je spousta jiných 
skvělých učitelů na mnoha školách, kteří by si podob-
né ocenění zasloužili.
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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

9. 5. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - „barevné tvoření“ 
10. 5. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
16. 5. od 10 hod. v „K“    Kurz sebeobsluhy  Vaření s pomůckami 
  pro zrakově postižené osoby 
21. 5. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
22. 5. od 17 hod.   Koncert nevidomého umělce Radka 
v sále kina Retro Zábřeh   Žaluda s kytarovým doprovodem Filipa 

Moravce V  rámci Dnů umění nevido-
mých na Moravě 

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.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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.  

Charita Šumperk

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

referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 
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 dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, v platném znění, zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 
a speciální pedagogiku, sociální patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
* znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána * získána 
zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 
občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 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) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
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. 7. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra 
Holuba nejpozději do  17. 5. 2019. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, 
Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.

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
11. 5. od 9.30 do 16 hod. ve „FS“   „Radost být ženou“  Duchovní obnova 
  pro ženy s Fr. Böhmovou
13. 5. od 10 hod. v kapli ve „FS“   Mše svatá pro rodiče s dětmi
23. 5. od 19 hod. ve „FS“   Adorace pro maminky
25. 5. od 12.15 do 16.15   Tradiční pouť Charity u Kostelíčka 
u „Kostelíčka“ u Bludova   Pohádkový les pro děti, od 15.30 hod. 
  Mše svatá
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a  zkušeností v  Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO  NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - komplexní podpora 
k dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kvalifikace a získání 
dotovaného prac. místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - možnost získat dotované 
prac. místo u zaměstnavatele podle vašich představ * MÁŠ NA TO aneb od ná-
padu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor - možnost otestovat si 
podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu - určeno pro občany z úze-
mí MAS Šumperský venkov * Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce 
- pro ženy 55+ nezaměstnané déle než 5 měsíců, komplexní podpora k uplatnění 
na trhu práce a možnost získat dotované prac. místo.
Bližší informace: : L. Spoustová, tel. č. 775  764  419, e-mail: sumperk@cpkp.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.cpkp.cz. 
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Kontakt: Karel Chuděj - vedoucí výroby
tel. č.: 777 730 202, Zábřežská 68,  Šumperk

největší výrobce dřevěných oken v regionu
největší výrobce zimních zahrad v ČR

přijme v rámci rozšiřování 
výrobních kapacit:

TRUHLÁŘE

Uchazeči se mohou i nadále přihlašovat do 
bakalářského studijního programu 

Veřejná ekonomika a spráVa  
v kombinované formě studia 
s místem realizace v Šumperku.

Přihlášku lze podat elektronicky na 
adrese https://prihlaska.vsb.cz/uchazec. 

Podrobné informace k přijímacímu 
řízení jsou k dispozici na

www.ekf.vsb.cz. 

Ekonomická fakulta 
VŠB - TU Ostrava vyhlašuje 
2. kOlO přijímacíhO 
řízení pro akademický 
rok 2019/2020

Uzávěrka přihlášek do 19. 8. 2019

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium
angličtiny  
ve školním roce 2019/2020

Přihlášky na školní rok 2019/2020

 se stále přijímají 

Prodej ČERSTVÉHO MLÉKA
 z mléčného automatu nonstop před budovou Agrodružstva.

Prodej VYZRÁLÉHO HOVĚZÍHO MASA formou balíčků 
nebo dle požadavků zákazníků.

Prodej VÝROBKŮ A KONZERV Z HOVĚZÍHO MASA pouze z našich zvířat 
plemene limousine (kvalitní masné plemeno). Zpracováváme jen mladá zvířata.

Prodej VAJEC (pouze velikost L).
Vše v NAŠÍ PRODEJNĚ V AREÁLU AGRODRUŽSTVA ZÁBŘEH, 

Dvorská 19a, Zábřeh
PRODEJNÍ DOBA: pondělí – pátek 13.00 – 15.30 hodin

Další informace na telefonu 603 819 764 nebo 739 848 526
Najdete nás také na WWW.AGDZ.CZ
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NA OPTICKÉ SÍTI 

352 Kč
INTERNET +

již od
TELEVIZE

zpravodaj_052019_final_tisk.indd   1 01.05.19   14:27

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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Mimoškolní výchova 
a vzdělávání M. Machala zvea vzdělávání M. Machala zve

na PŘEDBĚŽNÝ NÁBOR 
DĚTÍ i DOSPĚLÝCH do 
HUDEBNÍCH OBORŮ 

pro školní rok 2019/2020 
v neděli 9. června od 15 do 17 hod.

na Ranchi Viktorie v Temenici

Opékání buřtů, jízda na koních 
a nábor nových zájemců o výuku 

Možnost se rovnou přihlásit 
www.m-machala.cz

tel. č. 725 686 325

Hudební službyHudební služby

PRODEJ HUDEBNIN
Prodáváme: � étničky, struny, 
trsátka, klavíry, bicí souprav, 
housle, mikrofony, kabeláž, 
zvukové aparatury, kytary 

akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební 

nástroje, ukulele, perkuse, 
zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa.Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 

domluvě 725 686 325
 info a mapa na www.m-machala.cz
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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
ŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA PRO 
PROCESNÍ TECHNIKY
Máte školu ekonomického nebo
technického směru a baví vás práce
s daty a jejich vyhodnocování?

MÁME PRO VÁS
• Kurzy angličtiny zdarma. 
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc.
• Neomezené volání a 4 GB za 295 Kč/měsíc.

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 
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DORIS ŠUMPERK

SVČ a ZpDVPP Doris vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

EKONOM / EKONOMKA
Hlavní zaměření činnosti:
• zpracování účetní agendy příspěvkové organizace,
• zpracování účetních závěrek a účetního výkaznictví,
• vyhodnocování hospodaření organizace a plnění rozpočtu    
   za organizaci i dle jednotlivých úseků činnosti,
• zpracování ekonomických rozborů a návrhů směrnic dané oblasti, 
• administrativní činnosti spojené s chodem organizace.

Místo výkonu práce:  Šumperk
Nástup: dle dohody 
(nejpozději 1. července 2019)
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek,
• 10. platová třída,
• příspěvek na stravování, 
• 5 týdnů dovolené.

Předpoklady pro podání přihlášky:
• ukončené SŠ vzdělání ekonomického směru,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Bližší informace podá PhDr. Petra Müllerová, Ph.D., ředitelka organizace, 
mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411

www.doris.cz

Termín odevzdání přihlášek: 
22.05.2019
Termín konání výběrového řízení: 
24.05.2019
Náležitosti přihlášky viz

Golf Variant

www.maratonedition.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz Volkswagen Golf Variant Maraton Edition 1.0 TSI 85kW v ceně 552 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 552 900 Kč, splátka předem 165 870 Kč (30 %), výše úvěru 
387 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 474 919 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 577 939 Kč, RPSN vč. pojištění 13,225 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 165 870 Kč, měsíční splátka úvěru 5 151 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 6 868 Kč, úroková sazba p. a. 6,19 %. Volkswagen Pojištění TOP obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), pojištění GAP a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby 
podnikající nebo právnické osoby. Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,1−7,2 l/100 km, 108−164 g/km. Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii 
Comfortline. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Golf Variant
Již za 6 900 Kč
měsíčně a s výbavou 
v hodnotě 

83 400 Kč navíc.

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.czVěci, které umíme


