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Policie a záchranné složky 
se představily 
v akci
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Tropické dny vylákaly 
na „Bratrušák“ tisíce 
návštěvníků

Knihovna láká děti 
na deskové hry 
a tvoření 

Školáky vystřídali v budovách řemeslníci

Ačkoliv školáci převzali vysvědčení 
už předminulý pátek, šumperské zá-
kladní školy úplně neosiřely. Některé 
z nich obsadili o prázdninách řemeslníci. 

Letošní prázdniny se nesou na vět-
šině šumperských „základek“ ve  zna-
mení rekonstrukce. Tu největší 
v  hodnotě 9,655 milionu představuje 
zateplení samostatného objektu škol-
ní jídelny ve Vrchlického ulici, na niž 
získala radnice dotaci 2,726 milionu 
korun z operačního programu Životní 
prostředí. Kromě zateplení fasády 
a výměny oken a dveří projdou rekon-
strukcí elektroinstalace, slaboproudé 
rozvody a  vzduchotechnika. Firma 
Lanex Olomouc, s.r.o., která vzešla 
z  výběrového řízení, by měla celou 
akci dokončit do 24. září.

V samotné škole pak ostravská spo-
lečnost INTOZA s.r.o. do konce srpna 

namontuje rekuperační klimatizační 
jednotky do učeben, keramické dílny, 
školní družiny, herny, divadelního sálu 
a prostoru kina. Investice do nucené-
ho větrání tříd přijde na 6,961 milionu 
korun, z nichž 4,872 milionu pokryje 
opět dotace z  operačního programu 
Životní prostředí.

Nové podlahy v malé tělocvičně se 
po  prázdninách dočkají děti ze školy 
v ulici Dr. E. Beneše. Kromě výměny 
sportovních podlah a  obkladů pro-
jdou úpravami přilehlé nářaďovny 
a sportovní vybavení dvou tělocvičen. 
Dodavatel Lukáš Jakeš z  České Bělé, 
jenž v  soutěži nabídl nejnižší cenu 
ve  výši 913 tisíc korun, by měl vše 
zvládnout do poloviny srpna.

Stavebním ruchem ožije pavilon  B 
školy ve  Sluneční ulici. V  přízemí 
a v prvním patře se hrabenovská firma 

Stavokomplex TVM s.r.o. pustí do re-
konstrukce toalet, sprch, umýváren 
a  šaten u  tělocvičen. Kromě staveb-
ních úprav a výměny sanity a povrchů 
bude posíleno nucené větrání a  řeše-
ny nové elektroinstalace a  osvětlení. 
Celkem přijde zakázka městskou kasu 
na 3,314 milionu korun.

Do konce prázdnin město dokončí 
i  ulici Školní, jejíž komunikace pro-
chází úpravou, kterou završí položení 
nového povrchu, a vybuduje se při ní 
nový chodník.  Ten výrazně přispěje 
k bezpečnému pohybu chodců v  této 
lokalitě.

A renovací projdou i zpevněné plo-
chy u vchodu do školní budovy v ulici 
8. května. Firma Strabag zde za  čtyři 
sta pětašedesát tisíc položí během čer-
vence nový asfaltový povrch.

Předminulý pátek se předávala vysvědčení a dětem školou povinným nastalo nejhezčí období roku. Odstartovaly dvou-
měsíční letní prázdniny.  Foto: P. Kvapil
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Premiéru ve finále McDonald‘s Cupu 
proměnili fotbalisté ze Sluneční v zla-
to.   Strana 2

Šumperská knihovna připravila pro 
Anežku Kovalovou k narozeninám 
originální dárek.   Strana 3

Šumperští běžci závodili v partnerské 
Nyse.   Strana 7

Publikum Klášterních hudebních 
slavností okouzlila vynikající harfe-
nistka Jana Boušková. Festival pokra-
čuje i v červenci.   Strana 7 -zk-
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McDonald‘s Cup se v  současnosti 
hraje na téměř čtyřech tisících základ-
ních školách z celé republiky a ve dvou 
věkových kategoriích nastupuje do zá-
pasů na osmdesát tisíc chlapců a děvčat 
od  šesti do  jedenácti let. Dvanáctiletí 
a jedenáctiletí fotbalisté ze školy ve Slu-
neční ulici prošli letos celým turnajem 
naprosto suverénně a jejich velká chvíle 
přišla na Andrově stadionu v Olomouci 
ve  středu 5. června, když tu o  den 
dříve doslova rozdrtili své vrstevníky 
v  zápasech v  základních skupinách. 
Ve středečním čtvrtfinále to pak nejprve 
„nadělili“ 25. Základní škole Plzeň 10:1 
a  v  semifinále porazili olomouckou 
Základní školu Heyrovského 2:0.

Premiéru ve finále McDonald‘s Cupu proměnili fotbalisté ze Sluneční v zlato

To nejtěžší je čekalo ve finále v po-
době pražské Základní školy Mar-
jánka, za  kterou hrají malí sparťané. 
Vítězství 3:2 přišlo v  samém závěru 
utkání, kdy „zlatý“ gól vstřelil Daniel 
Smejkal. Ten se s neuvěřitelnými dva-
advaceti brankami v šesti zápasech stal 
nejlepším střelcem turnaje. „Byl jsem 
strašně nervózní, ale nakonec to vy-
šlo, dal jsem hattrick a díky tomu jsme 
vyhráli a jedeme do Itálie na AC Milán,“ 
řekl Daniel Smejkal, který se spolu se 
svými spolužáky podívá nejen na  mi-
lánský stadion San Siro v  září. Hlavní 
cenou McDonald‘s Cupu totiž je letecký 
zájezd na  domácí zápas AC Milán. 
Třešinkou na  pomyslném dortu pro 
vítěze pak fakt, že celý jejich pobyt 
bude dokumentovat Česká televize.

„Je to obrovský úspěch. Ročníky 
2007 a 2008 jsou výborné, asi nejlepší, 
co jsem kdy měl. O kluky už dnes mají 
zájem různé ligové týmy,“ řekl trenér 
Petr Strnad, jenž má coby šéftrenér 
mládeže Fotbalového klubu Šumperk 
na  starosti spolupráci klubu se ško-
lou, a  dodal, že na  vítězství se pode-
psala i  skvělá atmosféra na  stadionu. 
Ředitel školy Hynek Pálka totiž druhý 

hrací den vypravil do Olomouce auto-
bus plný školáků, zejména úspěšných 
reprezentantů v  Ondrášovka Cupu ze 
tříd 6.B a  5.B. A  podpořit Šumperské 
vyjela i  řada rodičů a  fandů. „Velkou 
zásluhu na  tom, jaká úžasná atmo-
sféra byla mezi hráči, má jejich třídní 
učitelka Jana Cekrová. Dělali jsme tam 
desetkrát větší rámus než více než tři 
stovky fandících „sigmáků“. Potom 
nám říkali, že za  dvaadvacet let tam 
takový fan club neměli,“ přiznal 
s úsměvem Hynek Pálka, který na Slu-
neční škole „rozjel“ fotbalový „projekt“ 
s rozšířenými hodinami tělesné výcho-
vy před čtyřmi lety.

„Kluci trénují prakticky dvakrát 
denně, dopoledne ve škole, odpoledne 
na  stadionu. Hrají i  žákovskou ligu, 
kterou letos suverénně vyhráli. Za celý 
rok „projeli“ jen jeden zápas,“ pochválil 
své svěřence Strnad, jenž v  klubu tré-
nuje i  kategorii U12. V té šumperské 
fotbalové naděje v  rámci letošního 
finálového turnaje Ondrášovka Cup, 
který se odehrál v květnu na místním 
stadionu, vybojovaly v  nabité kon-
kurenci vítězství ve  stříbrné skupině 
a  celkové deváté místo v  této klubové 
soutěži. „Málokdo z  místních si uvě-
domuje, jak významná tato akce je. 
Na Ondrášovka Cupu měří své síly čty-
řiadvacet velmi kvalitních týmů. Naši 
kluci v  něm porazili například Sigmu 
Olomouc, Slovácko, Ústí nad Labem 
nebo Spartu Kolín a  na  svém kontě 
měli jen jednu prohru,“ zdůraznil tre-
nér a  podotkl, že fotbalový svaz byl 
s  letošním pořadatelstvím šumperské-
ho klubu velmi spokojený.

„Pokud se nám příští rok podaří 
probojovat do  čtyřiadvacítky, bude 
finále opět v  Šumperku,“ řekl Strnad. 
„Je to pro kluky velká motivace. Pokud 
budou trénovat a nebudou mít „nosá-
nek nahoru“, tak se to určitě podaří,“ 
doplnil trenéra Hynek Pálka, který je 
rád, že hoši neupřednostňují fotbal 
na  úkor školy. „Školní rozvrh a  pod-
mínky jsou sice fotbalu přizpůsobené, 
ale výuka není v žádném případě nijak 
zúžená. Právě díky rozvrhu ji hoši bez 
problémů zvládají. Sedm z  nich má 
vyznamenání a  dva samé jedničky,“ 
dodal ředitel.

Mladí fotbalisté ze Sluneční byli po-
dle trenéra Strnada zejména v  květnu 
ve  velkém „zápřahu“. Nyní mají až 
do 28. července, kdy začnou opět tré-
novat, pauzu a mohou si užívat prázd-
nin. „Nechceme, aby kopali do balonu 

každý den, ale po  měsíci už musejí 
naskočit do tréninku. Třetí týden v srpnu 
se totiž začíná hrát žákovská liga, která 
jede až do poloviny listopadu,“ uzavřel 
Petr Strnad. 

„Patří vám velká gratulace, kluci. 
Musíme ale poděkovat i  vašim trené-
rům, rodičům a všem, kteří tvoří zázemí 
klubu,“ řekl během setkání s  fotbalo-
vými nadějemi starosta Tomáš Spurný. 
„Přála bych vám do  budoucna, abyste 

S obřím zlatým pohárem dorazili před dvěma týdny na šumperskou radnici 
mladí fotbalisté ze Sluneční školy, kteří hrají i za místní fotbalový klub. Spolu s tre-
néry, třídní učitelkou a ředitelem školy se přišli „pochlubit“ vítězstvím v letoš-
ním ročníku McDonald’s Cupu, největším žákovském fotbalovém turnaji v České 
republice. Do republikového finále postoupili úplně poprvé v historii turnaje 
a premiérově ve fotbalové „historii“ školy, jež s Fotbalovým klubem Šumperk úzce 
spolupracuje teprve čtvrtým rokem. K nebývalému úspěchu jim poblahopřáli 
starosta Tomáš Spurný a místostarostka Irena Jonová.

nezpychli, abyste zůstali obyčejnými, 
normálními kluky, kteří mají rádi fotbal 
proto, že je baví a mají z něj radost,“ při-
dala se místostarostka Irena Jonová.

-zk-

Složení „zlatého“ týmu: J. Pávek, 
T. Luběna, R. Vlk, P. Lakomý, D. Smékal, 
L. Lozyňskyj, L. Langhammer, L. Liďák, 
L. Vaněk, F. Ternoczký, T.  Stříteský 
a P. Churavý.

Úspěšní fotbalisté ze Sluneční školy zavítali spolu s trenéry, třídní učitelkou a ředitelem 
školy a také s obrovským zlatým pohárem na šumperskou radnici. Foto: -zk-

Daniel Smékal, který soupeřům nasázel 
v šesti zápasech dvaadvacet branek, byl 
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.  
 Foto: McDonald‘s Cup
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Policie a záchranné složky se představily v akci

Významné životní jubileum oslavila 1. července akademická malířka, kreslířka, grafička a pedagožka Anežka Kovalová. 
Velmi originální dárek pro ni připravila šumperská knihovna. Poslední červnový čtvrtek uspořádala ve dvoře v ulici 
28. října happenig nazvaný „Máme rádi Anežku“, na který pozvala řadu Anežčiných přátel. K narozeninám jí mimo 
jiných popřáli osobitým vystoupením Aleš Kauer, Petr Válek či loučenská TapTýda. Rozhovor s Anežkou Kovalovou 
přineseme v příloze zpravodaje Živá brána, jež vyjde 24. července.  Foto: P. Kvapil

Přepadení eskorty přepravující vězně, 
zadržení ozbrojených distributorů drog, 
hašení požáru, vyproštění zraněného 
z  havarovaného vozidla... Nejen to 
mohli poslední červnové úterní do-
poledne vidět všichni, kteří se ocitli 
na náměstí Svobody u Obchodní aka-
demie. Po  dvou letech tu totiž přiblí-
žili svoji práci policisté a  další složky 
integrovaného záchranného systému 
na reprezentační akci „Den Policie ČR 
aneb integrovaný záchranný systém 

 

 

Farmáři nabídnou své produkty 
v pátek 12. července

Počtvrté mají Šumperané a  lidé z okolí mož-
nost nakupovat potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. V pátek 12. července obsadí prodejci 
stánky na Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a  hotelem Grand. V  rámci farmářských trhů, 
které připravila místní Okresní agrární komora 
ve spolupráci s městem, si budou moci příchozí 
nakoupit od osmé ranní do čtvrté odpolední.

-red-

TV Morava vysílá pořady 
ze Šumperka

Pořad nazvaný Šumperk – Živá brána Jese-
níků, jehož prostřednictvím informuje radnice 
občany o dění ve městě, vysílá každou poslední 
středu v měsíci po šesté podvečerní TV Morava. 
Zatímco v  dubnu se první díl zabýval proble-
matikou „chytrých měst“ a  květnový druhý díl 
městskými hřbitovy, červnový pořad se věnuje 
nedávno dokončené opravě historické budovy 
radnice, do níž město postupně investovalo více 
než dvaadevadesát milionů korun. Všechny díly 
lze zhlédnout na  stránkách www.sumperk.cz 
v  sekci Občan – videogalerie nebo na  www.tv-
morava.cz v sekci Pořady.

-red-

Chcete být součástí 
výstavy? Pošlete fotografii

Šumperská Městská knihovna 
T. G. Masaryka chystá k letošnímu 
třicátému výročí Sametové revo-
luce zajímavou výstavu, do  jejíž 
přípravy by ráda zapojila širokou 
veřejnost. Půjde o  koláž fotogra-
fií nazvanou „Na  Lavičce Václava 
Havla“. 

„Budeme rádi, když nám lidé 
pošlou svou fotografii pořízenou 
na  Lavičce Václava Havla u  naší 
knihovny. S jejich souhlasem ji pou-
žijeme do připravované koláže,“ říká 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 
Fotografie stačí jen zaslat elektronic-
ky na e-mailovou adresu seligova@
knihovnaspk.cz. Výstava bude slav-
nostně otevřena v neděli 17. listopadu 
v 17 hodin v knihovně.

v  akci“. Uspořádal ji územní odbor 
Policie ČR Šumperk ve  spolupráci se 
zmíněnými složkami IZS a  dalšími 
partnery. 

„Během celého dopoledne si mohli 
návštěvníci prohlédnout vozový park, 
techniku, výstroj a  výzbroj jednotli-
vých složek integrovaného záchran-
ného systému,“ říká tisková policejní 
mluvčí Jiřina Vybíhalová. K vidění tak 
bylo například vybavení policejních 
potápěčů, pyrotechniků, ale také spe-

ciální technika služby dopravní poli-
cie či tzv. Schengenbus, tedy pojízdná 
laboratoř oddělení cizinecké policie. 
Vedle záchranářů a hasičů prezentovali 
svoji práci také strážníci šumperské 
městské policie, kteří se „pochlu-
bili“ novým služebním vozem VW 
Transporter, v  jehož výbavě nechybí 
mobilní defibrilátor, ale také zástupci 
místní nemocnice, Českého červe-
ného kříže a  pojišťoven. „Akci letos 
významnou měrou obohatili rovněž zá-
stupci Celního úřadu pro Olomoucký 
kraj, kteří mimo jiné přivezli celně 
technickou laboratoř a velkokapacitní 
rentgen. A přijel i 72. vojenský mecha-
nizovaný prapor Přáslavice,“ podotkla 
mluvčí. 

Největší pozornost přitahovaly 
dynamické ukázky. Vězeňská služba 
z Mírova předvedla například přepadení 
eskorty přepravující vězně, policisté 
pak zadrželi ozbrojené pachatele, jež 
přepravovali ve vozidle nelegálně dro-
gy, hasiči ukázali, jak bezpečně uhasit 
rozpálenou hořící pánev a také vypros-
tili zraněnou osobu z  havarovaného 
vozidla. „Ukázky výcviku služebních 
psů pak vyvolaly velký ohlas zejména 
u dětí. Pro ně jsme připravili ve  spo-
lupráci s  krizovým řízením města 
Šumperka různé hry, kvizy a  otázky 
s  bezpečnostní tematikou, za  jejichž 
zodpovězení si odnesly drobné dárky,“ 
dodala Vybíhalová.Výstroj a výzbroj policistů poutala velkou pozornost, zejména u těch nejmladších 

návštěvníků.  Foto: Policie ČR

-zk-

Z. Kvapilová
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V informačním 
centru představí 
slabozrakou grafičku

Slabozraká grafička Markéta 
Evjaková, rodačka ze Vsetína, jejíž 
tvorba je plná zářivých barev i geo- 
metrických tvarů, ve  kterých se 
odráží radost a  pozitivní myšlení, 
přestaví své práce v  informačním 
centru na  Hlavní třídě. Vernisáž 
výstavy, pořádané v rámci 25. roč-
níku festivalu Dny umění nevi-
domých na  Moravě šumperskou 
odbočkou Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých 
ve  spolupráci s  městem a  Olo- 
mouckým krajem, proběhne v úte-
rý 23. července v 17.30 hodin.

Markéta Evjaková absolvovala 
informační výchovu a český jazyk 
na pedagogické fakultě olomoucké 
univerzity a po  studiu začala pra-
covat jako grafička v  Deníku. 
Dříve malovala barvami, kreslila 
rudkou i  uhlem. Dnes ale nejvíc 
využívá grafické programy v počí-
tači, na němž může pracovat díky 
zvětšení. 

Bratrušovské koupaliště bylo v červnových tropických dnech doslova v obležení.
Foto: -pk-

Tropické dny vylákaly na „Bratrušák“ tisíce návštěvníků
Hned několikrát padly v  červnu 

nejen v  Šumperku teplotní rekordy. 
Svědčily o tom i téměř vylidněné ulice, 
vlna „afrického“ vedra je totiž promě-
nila v  rozpálenou výheň. Lidé hledali 
útočiště ve  stínu a  především u  vody. 
Bratrušovské koupaliště bylo doslova 
v obležení a červnová návštěvnost byla 
ve srovnání s předchozími roky téměř 
čtyřnásobná.

Více než třicet stupňů naměřila 
monitorovací stanice ovzduší v  areálu 
školy ve  Vrchlického ulici v  deseti 
červnových dnech. Nejvyšší hodno-
tu, 35,25   stupně Celsia, zaznamenala 
ve středu 26. června, kdy už v šest ráno 
byla teplota vzduchu 29,45 stupně. 
Druhým nejteplejším dnem pak byla 
neděle 30. června, kdy se rtuť teplomě-
ru zastavila na  hodnotě 34,25 stupně 
Celsia.

Za  prudký růst teplot mohla před-
minulý týden masa vzduchu, která se 
ohřála nad rozpálenou severní Afrikou 
a poté zamířila nad Evropu. „Africké“ 
tropy vytlačil minulé pondělí chladněj-
ší vzduch od Atlantského oceánu.

„Červen byl z  hlediska návštěv- 
nosti rekordní, vykoupat se přišlo kolem 

dvanácti tisíc lidí,“ říká vedoucí 
AQUAcentra a  Bratrušovského kou-
paliště Milan Jurčíček a  konstatuje, 
že v  minulých letech navštívilo areál 
měsíčně průměrně tři až čtyři tisíce 
milovníků vodních hrátek. „Letos byla 
návštěvnost nejvyšší za posledních tři-
náct let, kdy koupaliště provozují Šum-
perské sportovní areály,“ podotýká. 
S ochlazením v minulém týdnu podle 

něj pochopitelně návštěvnost klesla. 
„Přesto doufáme, že letošní sezona 
bude nadprůměrná,“ dodává vedoucí 
koupaliště. To je v  červenci otevřeno 
sedm dnů v  týdnu od 9 do 20 hodin, 
v srpnu pak od 10 do 20 hodin. Bližší 
informace k  provozu Bratrušovského 
koupaliště, včetně cen vstupného, lze 
najít na www.aquacentrum.net.

-zk--red-
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Údržba městské zeleně

 Od  začátku letošního března se 
o zeleň v Šumperku stará nová firma, 
společnost Vykrut zahradní služby 
a.s. z  Ostravy, jež vzešla z  výběrové-
ho řízení. Kolik zájemců se přihlásilo 
a proč byla vybrána právě tato firma?

H.R.: Soutěž byla vyhlášena loni 
v srpnu a vyhodnocena v říjnu na ob-
dobí od  začátku roku 2019 do  konce 
roku 2024. Komise hodnotila sedm po-
daných nabídek s tím, že jediným krité-
riem byla cena, za niž firmy garantovaly 
splnění všech našich požadavků a krité-
rií obsažených v zadávací dokumentaci. 
Z  jednotlivých nabídek, které se roz-
cházely o  desítky milionů korun, byla 
vybrána ostravská společnost Vykrut 
zahradní služby a.s., která disponuje 
kvalitní technikou a jež nabídla nejniž-
ší cenu – 54,135 milionu. Druhá firma 
KomuTech s.r.o. z  Prahy – Radotína 
byla o tři miliony dražší a tehdejší do-
davatel, šumperská společnost Údržba 
zeleně a parků, s.r.o., skončila s necelý-
mi šedesáti devíti a půl milionem třetí. 
Nejvyšší nabídka přitom byla necelých 
sto čtyřicet milionů.

Vzhledem k tomu, že dosavadní do-
davatel podal proti výsledku soutěže 
námitku k  Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže, jež ale byla pro bezdů-
vodnost zamítnuta, mohli jsme smlouvu 
podepsat až od 1. března. Ještě před tím 
jsme si prověřili reference na vítěznou 
firmu a s jejím majitelem jsme probrali 
naše představy týkající se kvality a pro-
vádění údržby zeleně. Ujistil nás, že 
disponuje rozsáhlým technickým záze-
mím i potřebným personálem.

Co vše má dodavatelská firma 
na starosti?

E.N.: Předmětem zakázky jsou 
zahradnické služby a  také vizuální 
provozní kontrola dětských hřišť a pís-
kovišť a  jejich úklid. Jde tak kromě 
jiného o pravidelný i jednorázový úklid 
parků a sídlištní zeleně, tedy vyhrabává-
ní listí a sečení trávníků s dosekáváním 

a  s  mulčováním, dále o  jednorázový 
úklid chodníků v  parcích po  zimě, 
o  péči o  mobilní zeleň a  letničkové 
záhony, včetně zálivky, o  stříhání 
a  tvarování živých plotů, prořezávání 
a  kácení stromů a  náletů či o  údržbu 
laviček, parkových příslušenství a ma-
lých vodních prvků a  děl, jako jsou 
kašny a jezírka.

Obyvatelé města si pochopitelně 
nejvíc všímají sečení trávy a  odezvy 
jsou v  posledních týdnech vesměs 
negativní. Můžete přiblížit harmono-
gram sečení?

E.N.: Veřejná zeleň v  Šumperku je 
rozdělená do tří intenzitních tříd údrž-
by, z  nichž je každá udržována jinou 
četností sečení. Parky a  střed měs-
ta o  celkové ploše asi devět hektarů, 
jež spadají do první třídy, se v daném 
roce sečou šestkrát se sběrem a  pět-
krát s  mulčováním. U  ploch na  sídli-
štích a  v  rodinné zástavbě zařazených 
do druhé třídy, kterých je kolem sedma- 
padesáti hektarů, je plánováno pětkrát 
pokosení se sběrem a  třikrát s mulčo-
váním. V  případě třetí třídy, jež zahr-
nuje asi pět hektarů okrajových ploch, 
se seče třikrát se sběrem a  dvakrát 
s mulčováním.

H.R.: Součástí zadávací dokumenta-
ce soutěže byl mimo jiné výkaz výměr, 
který vymezuje předpokládaný rozsah 
a  četnost jednotlivých prací. Sekání 
a  termíny sečí jsou pak dány techno-
logickým předpisem, jenž vychází z ce-
lostátních směrnic. Předpis je součástí 
smlouvy, kterou obdržela firma Vykrut 
spolu s  grafickými přílohami, v  nichž 
jsou jednotlivé plochy vyznačené. 

J.A.: Harmonogram prací důsled-
ně kontrolujeme, stejně jako kvalitu 
provedené práce přímo na místě, a te- 
prve poté proplácíme faktury. Dnes tak 
mohu říci, že jak termíny, tak počty sečí 
dodavatelská firma dodržuje v souladu 
se zadávací dokumentací a  celé město 
bylo do konce června posečeno. Prav-

da je, že letos roste tráva daleko rych-
leji, než jsme byli v  uplynulých letech 
zvyklí, takže lidé mají pocit, že se seče 
nedostatečně.

H.R.: V  této souvislosti je potře-
ba připomenout, že ne všechny zele-
né plochy v  Šumperku patří městu. 
Zeleň zde udržují také zemědělské spo-
lečnosti a  soukromí zemědělci a  část 
pozemků je ve  vlastnictví fyzických 
osob, jako například rozsáhlá zelená 
plocha za marketem Penny v Temenici, 
pozemky při Žerotínově ulici u  želez-
ničního přejezdu nebo velká lokalita 
při Jesenické ulici patřící společnosti 
BM Land Česko. V případě soukromé-
ho pozemku přitom můžeme vlastníka 
či nájemce pouze upozornit, aby jej 
udržoval.

Oddělení komunálních služeb loni 
převzalo od Podniků města zpracovaný 
pasport městské zeleně, do něhož jsme 
jako majetkoprávní odbor zapracovali 
informace a  ze kterého je zřejmé, kdo 
je vlastníkem nebo nájemcem zelených 
ploch. Z něj jsme vycházeli i při zpra-
cování zadávacích podmínek soutěže. 
Bohužel jsme během první seče zjistili, 
že v  pasportu chybějí některé plochy, 
jež by se měly sekat, ale firma Vykrut 
je v  grafické příloze nemá vyznačené. 
Postupně proto přílohu aktualizujeme, 
a to i s přihlédnutím k některým pod-
nětům občanů. V  žádném případě ale 
nemůžeme na  základě telefonátů lidí 
měnit harmonogram prací a  sekání. 
Přemisťování firmy z  místa na  místo, 
jak bylo dříve obvyklé, je navíc ne- 
úsporné.

Během rozhovoru už zaznělo, 
že letošní rok je naprosto odlišný 
od loňského, kdy se kvůli suchu tráva 
téměř vůbec nesekala... 

J.A.: Ještě letos v dubnu byly přírůstky 
trávy vzhledem k  suchu malé, takže 
jsme termín kosení zeleně spadající 

do „jedničky“ museli posunout. Květen 
byl naopak na srážky extrémně bohatý 
a  v  červnu začalo být teplo. Za  těch-
to podmínek pak tráva vyroste týdně 
i o dvacet centimetrů.

H.R.: Myslím, že pokud bude na ve-
řejných plochách dvaceticentimetrová 
tráva, je to zcela ideální i pro její ozdra-
vění. A ani třicet centimetrů podle mě 
neznamená, že je vysoká. Současné 
klimatické podmínky naopak přímo 
vybízejí k tomu, aby se, s výjimkou par-
ků a  parkových úprav, nesekala příliš 
nízká tráva. Potvrzuje to i dopis Karla 
Ferschmanna, předsedy pracovní sku-
piny pro životní prostředí a zemědělství 
při Sdružení místních samospráv ČR, 
jenž jsme nedávno obdrželi a  ve  kte-
rém obce vyzývá, aby v létě omezily po-
čet sečení trávy na veřejných plochách 
a  její konečnou úpravu zrealizovaly 
až na  podzim. I  proto mi přijdou 
Požadavky občanů nad mapou občas 
až nestoudné – zejména když napíší, že 
v lokalitě je metrová tráva a my na místě 
zjistíme, že má maximálně zmíněných 
třicet centimetrů, což je dnes mezi první 
a  druhou sečí úplně běžné. Můžeme 
sekat častěji, ale pak musíme uzavřít 
dodatek ke smlouvě a počítat s tím, že 
to bude stát víc peněz.

E.N.: Občané mají navíc rozdílné 
a často protichůdné požadavky. Někte-
ří chtějí sekat často, jiní méně. Typic-
kým příkladem z poslední doby je ulice 
J. z Poděbrad, kdy nám nejprve volali, 
proč se neseče, a  poté, co do  lokality 
nastoupili pracovníci firmy Vykrut, 
jsme vysvětlovali, proč se seče. Další 
problém představují komunitní za-
hrádky, jež si lidé u paneláků zakládají 
a o které se někteří nestarají, takže tam 
roste opravdu vysoká tráva a  plevel. 
Pokud bychom měli tyto plochy  
udržovat, znamenalo by to vysekat vše, 
včetně zasazených rostlin.

Zelené plochy na sídlištích a v rodinné zástavbě jsou zařazené do druhé intenzitní třídy 
sečení. Koncem června se tak například seklo v lokalitě Pod Senovou.  Foto: -zk-

Pokr. na str. 6

Červencové téma: Údržba městské zeleně
Již delší dobu funguje na webových stránkách šumperské radnice aplikace nazvaná 

Požadavky občanů. „Šumperk vypadá strašně. Ostravská firma, která má zeleň 
na starosti, nic nedělá. V Šumperku se neseká tráva, je to hrozné! Město nám před 
očima zarůstá plevelem a  vysokou trávou. Děti, psi i  lidé se brodí neposečenou 
trávou plnou klíšťat - pokud na to nová firma na údržbu zeleně nestačí, měli jste to 
nechat té staré, ta to stíhala velmi dobře. Proč trávu sečete? Žádáme o odstranění 
laviček a  o  zkrácení stromů u  hřiště, zdržují se zde spoluobčané, kteří po  sobě 
nechávají nepořádek.“ To je jen několik málo stížností, jež si lze na  stránkách 
zmíněné aplikace přečíst. Právě stav veřejné zeleně tu patří v posledních týdnech 
mezi nejdiskutovanější. Nutno říci, že s podobným problémem se potýká většina 
okresních i krajských měst, v některých z nich se však v souvislosti s klimatickými 
změnami začíná prosazovat nový trend v údržbě zeleně a vysoká tráva ve městech 
již není výjimkou. Radnice ovšem musejí počítat s nevolí obyvatel. V Šumperku 
se s  naštvanými ohlasy vypořádává oddělení komunálních služeb, které vzniklo 
loni 1. července jako součást majetkoprávního odboru a  jež od  Podniků města 
Šumperka převzalo mimo jiné agendu spojenou s údržbou veřejné zeleně. V této 
souvislosti požádala redakce zpravodaje o  rozhovor vedoucí majetkoprávního 
odboru Hanu Répalovou, vedoucí oddělení komunálních služeb Evu Nádeníčkovou 
a Janu Andrískovou, která má zeleň a vodní toky v majetku města na starosti.
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Údržba městské zeleně

V  poslední době se v  souvislos-
ti s  klimatickou změnou objevuje 
v  oblasti údržby zeleně ve  městech, 
konkrétně travnatých ploch, nový 
trend. V  některých městech se seče 
méně často a  vznikají v  nich louky 
s  květinami. Zvažuje Šumperk něco 
podobného? 

E.N.: Pokud se týká sečení, města 
se snaží řešit problémy s  nedostatkem 
vody v  půdě a  s  přehříváním intravi-
lánu zvýšenou péčí o  stávající stromy 
a  zároveň změnou v  údržbě travna-
tých ploch. Je dokázáno, že vzrostlý 
trávník lépe a  levněji zadržuje vodu 
v  půdě, umí lépe hospodařit s  rosou 
a významným způsobem ochlazuje pro-
středí. To zná každý, kdo si v  letních 
měsících sedne do  trávy. Zjistí, že má 
vždy o  několik stupňů nižší teplotu než 
vzduch. Navíc trávník s dlouhými stébly 
poskytuje úkryt pro vývoj různých druhů 
prospěšného hmyzu a je určitě krásnější 
než ten krátký a suchem zdecimovaný.

H.R.: Neznamená to samozřejmě, 
že trávu necháme nekontrolovaně 
růst. Pouze četnost sečení a  její výšku 
přizpůsobíme stejně jako v jiných měs-
tech průběhu počasí během sezony. To 
znamená, že v  letních měsících bude 
četnost sečí nižší a  trávu ponecháme 
v asi deseticentimetrové výšce. Na dru-
hou stranu je nám ovšem jasné, že se 
najdou občané, kteří tuto snahu 
považují za  nedůslednost města při 
péči o  své pozemky. Stejně tak jsou 
jejich obavy z většího množství klíšťat 
opodstatněné jen zčásti, neboť klíšťata 
se vyskytují v celém travním profilu. 

E.N.: Pokud se týká luk, chceme 
vyčlenit plochy veřejné zeleně, které 
budou postupně převedeny na kvetoucí 
louky a jež se budou sekat maximálně 
dvakrát ročně. Půjde většinou o prosto-
ry lesoparků a na okraji městské zástav-
by. Konkrétně zvažujeme část plochy 
ve  Dvořákových sadech, při Anglické 
ulici směrem ke  hřbitovu a  v  leso- 
parcích pod pekárnou a k cihelně, která 
by měla v budoucnu projít revitalizací. 
Tento proces však nebude viditelný 
hned, neboť se jedná většinou o  vytr-
valé rostliny, takže efekt kvetoucí louky 
se projeví nejdříve po dvou letech.

Veřejná zeleň samozřejmě nejsou 
jen trávníky, ale také stromy, keře 
a záhony. Jejich údržba je letos rovněž 
terčem kritiky občanů.

J.A.: Jakmile firma Vykrut v březnu 
nastoupila, začala jarním vyhrabává-
ním listí a  trávníků a  stříháním keřů. 
Šlo o  větší zásah, který parky rozzářil 
a  prosvítil. Další prořezávku provede 
v  nejbližší době, neboť živé ploty se 
nemohou stříhat kdykoliv, protože 
v nich donedávna hnízdili ptáci. 

Také v  případě pletí postupuje 
firma podle plánu prací a  větši-
nou ho spojuje se sečí. U  předza-
hrádek a  záhonů, do  nichž jsou 
zahrnuté i  kruhové objezdy, je 
četnost třikrát za  sezonu, záhony 
růží se pak plejí dvakrát Nepleje 
se ale úplně vše, u  keřových sku-
pin jde zhruba o  třicet procent. 

H.R.: Když je řeč o  květinách a  zá-
honech, nemohu si odpustit jednu 
poznámku. Letos zkrášlily město 
tisíce nových tulipánů, u radnice jsme 
vysadili květinové záhony, v  centru 
města osázeli do  mobilních kontejne-
rů hortenzie... Výsledek je, že tulipány 
zaujaly některé spoluobčany natolik, že 
je buď lámali, trhali nebo vydloubávali 
celé cibule, v  květinových záhonech 
občas parkují auta a  hortenzie z  kon-
tejnerů zmizely. 

Na druhou stranu je třeba přiznat, 
že v  některých lokalitách byla v  mi-
nulosti nevhodně zvolená výsadba, 
která se dnes špatně udržuje. Jde 
například o  dětská hřiště, kde byly 
vysázeny keře, na nichž se zachytávají 
odhozené poletující odpadky. Do bu-
doucna by proto bylo dobré, aby při 
zadávání soutěže, jejíž součástí je 
i výsadba zeleně, specifikoval vhodné 
druhy odborník.

Byla zmíněna dětská hřiště. Jak 
je to s  jejich údržbou? Kdo za  ni 
zodpovídá?

E.N.: Údržbu zeleně na  dětských 
hřištích má na  starosti společnost 
Vykrut, která rovněž vizuálně kontro-
luje jednotlivé prvky, ale i dopadové 
plochy. Pokud zjistí závadu, nahlásí 
nám ji a opravu provede na základě 
objednávky šumperská firma Údržba 
zeleně a  parků. Kromě toho probí-
hají jednou ročně pravidelné revize 
prvků na dětských hřištích, které pro 

nás zajišťuje externí odborná firma 
M. Schmidtmayerová – INORZ ze 
Zlivu. 

Samostatnou „zelenou“ kapitolou 
jsou stromy ve městě. Na červnovém 
jednání zastupitelstva, které se v  zá-
věru problematikou údržby zeleně 
zabývalo, zaznělo, že právě ty nebyly 
dlouhodobě ošetřovány.

J.A.: U stromů by se měly dělat tzv. 
výchovné řezy, udržovací řezy a  řezy 
zdravotní. V  Šumperku se během 
posledních patnácti let nedělaly řezy 
žádné, pouze se vysazovalo a  údržba 
se prováděla nahodile. Tento problém 
se snažíme intenzivně řešit od  loňské-
ho července, kdy vzniklo naše nové 
oddělení. Na stromy máme zpracované 
znalecké posudky a čtyři stromolezci – 
arboristé provádějí řezy na  stromech 
nejen v  intravilánu, ale i v extravilánu 
města, nedávno například v  lokali-
tě u  Krenišovského náhonu. Stromů 
v  havarijním stavu je opravdu hodně 
a  nejde je dát do  pořádku ze dne 
na den. Naším cílem ale je, aby stromy 
v  Šumperku byly do  dvou let bezpeč-
né a  aby nová výsadba byla kvalitně 
ořezávána. 

H.R.: K  tomu bych doplnila, že se 
snažíme zachovat každý strom, který 
je v  relativně dobrém stavu. Ne vždy 
se to daří. Nedávno jsme tak museli 
skácet stromy v  připravované průmy-
slové zóně, které už byly pro své okolí 
nebezpečné. V této souvislosti zpraco-
váváme a doplňujeme pasport stromů, 
včetně těch vzácných. Hotové jsou asi 
dvě třetiny z  jedenácti tisíc stromů. 
Každý jedinec tak bude mít svoji kartu, 
v  níž bude zaznamenán popis a  zdra-
votní stav a také péče a údržba.

Řeč ještě nebyla o  vodních tocích 
a prvcích. I ty patří mezi často kriti-
zované.

J.A.: Vodní prvky jsme od Podniků 
města převzali ve velmi špatném stavu, 
což se nyní snažíme napravit. Opravou 
tak prošlo sousoší Dívka s  deštníkem 
na  Hlavní třídě, neboť veškeré trubky 
byly zrezivělé, protože v  nich v  zimě 
zůstávala voda. Vzhledem k  novému 
nabalzamování nyní teče voda nepa-
trně mimo kašnu, ale po „sednutí“ by 
měl tento problém zmizet. Na podzim 
pak firma vodu vyčerpá a prvek vyčistí, 
aby již ke korozi nedocházelo. Vyčistila 
se i  kašna se sovou před muzeem. 
Bohužel jsme už zaznamenali, že 
se v  ní někteří občané opět koupou 
a dokonce v ní i perou. 

H.R.: Na údržbu potoků jsme vypsali 
samostatnou soutěž, kterou vyhrála 
rovněž firma Vykrut. Bratrušovský 
potok přitom město spravuje v  intra-
vilánu v  délce osmnácti set čtyřiceti 
metrů, Temenec pak celý, což před- 
stavuje asi čtyři a  půl kilometru. 
Kromě sečení koryta po  břeho-
vou hranu a  s  přesahem jednoho 
metru dvakrát ročně musí firma 
čistit koryto a  břehy od  větví 
a odpadu a ořezávat větve, jež zasahují 
nad tok a  mohly by ovlivnit průtok 
vody. Součástí je také likvidace odpadu 
v  lokalitě. Jeho množství dokládá 
dodavatel vážními lístky, na  jejichž 
základě proplácíme faktury. První 
seč přitom již proběhla, druhá je pak 
naplánována do 15. září.

Mohou občané někde zjistit, kdy 
a  v  kterých částech města se seče 
a probíhá údržba zeleně?

E.N.: Podobně jako u zimního úkli-
du komunikací chceme v  dohledné 
době spustit na  stránkách města 
aplikaci s  harmonogramem údržby 
zeleně, v níž bude vyznačeno, která lo-
kalita se v daném okamžiku dělá, a bude 
zde i předběžný plán prací. Ty jsou sa-
mozřejmě odvislé od  počasí, protože 
když například týden prší nebo je mokro, 
sekat se nedá. Zveřejněné informace 
proto budeme pravidelně aktualizovat.

H.R.: Při vypisování soutěže bylo 
naší snahou, aby v  souladu se zadáva-
cími podmínkami byla vždy v  danou 
dobu zeleň v  konkrétní části města 
uklizená. To se, myslím, daří. Počasí bo-
hužel ovlivnit neumíme. Zkusme tedy 
žít v  souladu s  přírodou a  respektovat, 
že když v létě prší a je teplo, tráva pro-
stě roste. Oddělení komunálních slu-
žeb vzniklo teprve loni, údržbu zeleně 
má na  starosti nová firma. Čas ukáže, 
jak vše nastavit tak, aby údržba probí-
hala bez větších problémů a  abychom 
od  občanů nedostávali stovky emailů 
denně, z  nichž mnohé jsou na  hranici 
slušnosti.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Červencové téma: Údržba městské zeleně
Pokr. ze str. 5

Po sečení probíhá dosekávání trávy, aby byla daná lokalita celá uklizená.   Foto: -zk-
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Knihovna láká děti na deskové hry a tvoření

Šumperští běžci závodili v partnerské Nyse

Výstava nazvaná „Je to jednodu-
ché jako dětský mlýnek“, sestávající 
z asi osmi desítek různých stolových 
her, je do 4. září k vidění v půjčovně 
pro mládež šumperské knihovny. 
O  prázdninách navíc čekají na  děti 
každé úterý dopoledne nejrůznější 
hry a soutěže.

Výstavu hracích plánů a  stolových 
her v  podobě obrazů, od  nejstar-
ších časů až po  současnost, zapůjčila 
knihovně slovenská Matica osvety. 
Součástí expozice jsou rovněž hrací 

V  sobotu 8. června se v  polském 
partnerském městě Nysa uskutečnil 
již sedmý ročník běžeckého závodu 
na deset kilometrů Bieg Nyski. Právě 
tento závod se stal inspirací pro první 
ročník šumperského běhu ŠumpeRUN, 
jenž proběhl o týden dříve. 

Do  Nysy vyrazila početná skupina 
šumperských běžců pod trenérským 
vedením Květoslava Vykydala. Nej-
lepším šumperským závodníkem byl 
Vojtěch Bednarský, který s časem 33:32 
obsadil páté místo v absolutním pořadí 
z celkem osmi set dvaceti osmi závod-
níků, jež běh dokončili. Velkým úspě-
chem bylo prvenství Anny Kuchtíkové 
v  kategorii žen 16 – 19 let a  bronzová 

stolky, na nichž si návštěvníci mohou 
zahrát některé málo známé hry. 

Knihovnice navíc přichystaly v půj-
čovně pro děti do deseti let hry, soutě-
že, tvoření... Odehrávají se pravidelně 
každé úterý v  od  9 do  11.30 hodin. 
Vstup je zdarma a kdo se zúčastní mi-
nimálně čtyřikrát, toho čeká na konci 
prázdnin odměna. 16. července přitom 
proběhne tvořivá dílna s H. Krausovou 
se skládáním zvířátek z  vyřazených 
knih a 23. července se bude tvořit téma 
Pojď si hrát na malíře. -red-

medaile Markéty Schlemmerové v ka-
tegorii žen 20 – 29 let.

„Za  zmínku stojí rovněž čtvrté 
místo Miroslava Haltmara, pátá 
pozice Jana Kosteckého a  šestá příč-
ka jeho bratra Tomáše v  kategorii 
mužů 20 – 29 let,“ podotkl Bohuslav 
Vondruška, jenž výpravu vedl. 
Další člen šumperské výpravy, Marek 
Procházka, byl v  kategorii mužů 
40 – 49 let pátý, Jiří Dostál si pak 
v kategorii muži 50 – 59 let doběhl pro 
šesté místo. „Nyse patří velké podě-
kování za  zorganizování výborného 
závodu a za pozvání na něj,“ zdůraznil 
trenér Květoslav Vykydal.

-red-

Mimořádný hudební zážitek připravil koncem června návštěvníkům Klášterních 
hudebních slavností šumperský sbor Motýli. Open air koncert na zámku ve Velkých 
Losinách pojali kreativně a nebáli se rozeznít hlasy z různých míst nádvoří a arkád. 
Posluchače hudba obklopila ze všech stran a akustika se postarala o skvělý „stereo“ 
zvuk. Festival pokračuje řadou dalších koncertů na různých místech, v šumperském 
klášterním kostele se v neděli 14. července představí talentovaný slovenský varhaník 
Juraj Křemen a v pátek 26. července hudební těleso Ensemble Inégal, jež zprostředkuje 
posluchačům Mši D dur „Lužanskou“ Antonína Dvořáka. Foto: M. Lehár

V desetikilometrovém závodu Bieg Nyski bodovali i členové šumperské výpravy. 
Foto: archiv MěÚ Šumperk

Deskové hry si během zahájení výstavy zahráli i  studenti šumperského nižšího 
gymnázia. Foto: Knihovna TGM

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 

na obsazení pracovní pozice referenta (na projednávání přestupků) 
přestupkového oddělení odboru správního a vnitřních věcí 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České státní občanství České republiky 
(u  cizích státních příslušníků trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním 
úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka * vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 
bakalářském studijním programu (obor právo nebo veřejná správa).
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a  řízení o  nich, v  platném znění * znalost zákona č. 251/2016 Sb., o  některých přestupcích, 
v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * aktivní znalost práce na PC 
(MS Office, Outlook) * zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku přestupků 
proti občanskému soužití výhodou * vysoká úroveň komunikačních schopností, vč. písemného 
projevu * schopnost komunikovat s nepříjemnými klienty, psychická odolnost – schopnost zvládat 
zátěžové situace spojené s výkonem činnosti * samostatnost, odpovědnost a pečlivost * občanská 
a morální bezúhonnost * 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 dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené 
kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Hlavní zaměření činnosti: agenda projednávání přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku 
ve  státní správě a  v  územní samosprávě) a  dále dle zvláštních zákonů * vedení správních řízení 
v  uvedené agendě a  provádění úkonů ve  správních řízeních jako oprávněná úřední osoba * 
vydávání rozhodnutí o přestupcích * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami 
spisové služby a platným spisovým řádem.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměry 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. 9. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 7. 2019. Informace k pozici podá 
Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. č. 583 388 603, 
721 444 991.
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Městská knihovna T. G. Masaryka 
Půjčovní doba o prázdninách (červenec – srpen). Knihovna v ul. 28. října 1

Půjčovna 
pro dospělé

Půjčovna 
pro mládež

Knihovna Sever 
Temenická 5

Pondělí 8 – 17 8 – 16 9 – 12  13 – 17
Úterý 8 – 17 8 – 16 9 – 12  13 – 17
Středa 8 – 17 8 – 16 9 – 12  13 – 17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8 – 17 8 – 16 9 – 12  13 – 17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Bližší informace: tel. č. 583 214 588, 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz.

Charita Šumperk

VIDA centrum

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  Příjem inzerce:  PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č. 583 214 193,
mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  Do všech schránek v Šumperku distribuuje 
Česká pošta, s. p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy
Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1. „KC“ dále nabízí klub 
seniorů v DD. Více na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk.

Každé pondělí od 15:30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a pátek od 10:30 – 12 hod.  Potravinová a hygienická pomoc 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.

Potýkáte se s duševními problémy? Potřebujete informace k této problematice? 
Obraťte se na VIDA centrum, poradenské centrum pro oblast duševního zdraví 
a nemoci, které nabízí: Informace o zdravotních a sociálních službách v regionu 
(poskytujeme poradenství zejména v oblastech – možnosti zdravotní péče, oblast 
bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informa-
ce týkající se systému sociálního zabezpečení) * Možnost mluvit s lidmi s vlastní 
zkušeností s duševním onemocněním * Poradenství formou „občan občanovi“.
Služba je poskytována diskrétně, nezávisle, nestranně a bezplatně!
Bližší informace: R. Poch, tel. č. 775  585  155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz, 
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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

referenta oddělení územního plánování odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, 
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka * vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena 
autorizace pro obor územní plánování, popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 
Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v  oboru územního plánování a  nejméně 
18  měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve  veřejné správě; nebo vysokoškolské 
vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské 
vzdělání se stavebním zaměřením a  nejméně 3 roky odpovídající praxe. (Seznam škol s  uznaným 
a  příbuzným vzděláním pro autorizaci v  ČKA najdete v  Usnesení představenstva ČKA ze dne 
11. 3. 2017); ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve  studijním oboru stavebního nebo architektonického směru (dle § 24) zákona č.  183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * 
praxe v oboru vítána * komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a časová flexibilita * 
schopnost samostatného rozhodování * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce 
na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou.
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis 
* číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost 
v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z  rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené 
kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
pořizování územních plánů a regulačních plánů, pořizování územně plánovacích podkladů, pořizování 
vymezení zastavěného území, vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona, 
podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, vydávání koordinovaného 
stanoviska.
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. 9. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 31. 7. 2019. Informace k pozici 
podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, 
tel. č. 583 388 304 nebo vedoucí oddělení územního plánování Iva Krahulcová, tel. č. 583 388 309.

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

referenta oddělení dopravně správních agend, 
registr vozidel odboru dopravy Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České 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 minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou.
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
* znalost zákonů č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel na  pozemních komunikacích, 
v  platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v  dopravě vítána * komunikační schopnosti * samostatnost, flexibilita * občanská 
a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění 
skupiny „B“ - výhodou.
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis 
* číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost 
v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů. 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z  rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené 
kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Hlavní zaměření činnosti: správní rozhodování o  registračních úkonech v  oblasti provozování 
silničních vozidel.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk.
Jedná se o  pracovní poměry na  dobu neurčitou, 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. 9. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 7. 2019. Informace k pozici podá 
Radek Novotný, vedoucí odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk, tel. č. 583 388 223.
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* ceny se neustále mění i během roku, navštivte nás pro nezávaznou kalkulaci

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

1 314 Kč / rok

1 472 Kč / rok

1 896 Kč / rok

2 124 Kč / rok

2 240 Kč / rok

2 240 Kč / rok

7 628 Kč / rok

44 336 Kč / rok

2019

Proč je školka LiTTLe FAMiLY 
v mnoha ohledech unikátní?

Jako jediná mateřská školka v regionu
se zaměřujeme na  výuku anglického 
jazyka. Výuka anglického jazyka je ce-
lodenní, je dětem předkládána přiro-
zenou hravou formou. Naším cílem je, 
aby dítě zvládalo bez ostychu základní 

komunikaci v  anglickém jazyce, ale 
hlavně, aby mělo zájem tento jazyk dál 
poznávat a učit se mu.

Na  jednoho pedagoga připadá je-
nom 6 dětí. Díky menšímu kolektivu 
se mohou pedagogové dětem věnovat 
daleko intenzivněji. Vzhledem k malé-
mu počtu dětí není každodenní provoz 

školky svázán striktními pravidly, děti 
se projevují ve  své přirozenosti a  mo-
hou zůstat samy sebou. 

Výuka ve školce je koncipována uče-
ním formou prožitků. Při výuce dětem 
nabízíme pestrost a možnost vyzkoušet 
si vše na vlastní kůži. Tímto způsobem 
učíme děti myslet v souvislostech, aby-
chom je co nejlépe připravili na budou-
cí život. 

Školka je vybavená moderními tech-
nologiemi, interaktivními dřevěnými 
hračkami a  smyslovými pomůckami, 
které odpovídají nárokům na vzdělává-
ní dle současných trendů. 

Máme k dispozici krásnou zahradu, 

kde cvičíme a rozvíjíme pohybové do-
vednosti, ale i  pěstujeme drobné ovo-
ce a  bylinky. Často realizujeme výlety 
do přírody, za zábavou a kulturou. 

Celková kapacita mateřské školky 
je 12 dětí, přijímány jsou děti od 2 let 
věku. 

Provoz školky je celoroční, včet-
ně letních prázdnin. Provozní doba 
od 6.30 do 16.30 hodin. 

Pro bližší informace je možno 
využít kontakty +420 777  607  344, 
info@littlefamily.cz.

Více se dozvíte rovněž na facebooku 
LITTLE FAMILY Šumperk či webo-
vých stránkách www.littlefamily.cz.

Zápis dětí do soukromé mateřské školky 
LITTLE FAMILY pro školní rok 2019/2020

Úterý 14. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
Středa 15. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

Zápis bude probíhat v sídle provozovatele PROGRES Šumperk, z.s., 
Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk

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

Zpravodaj 08 2019.indd   9 19. 4. 2019   19:28:18

XIV.
MUSICAE VOCALIS

SPIRITUALIS FERIAE
INTERNATIONALES

  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL  
DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ  

HUDBY
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19. září 2019 - čtvrtek - 19.00 hod. 

OCULOS MEOS - ŠUMPERK
HUSOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ 
SPOLEK PĚVECKÝ - BRNO 

 20. září 2019 - pátek - 19.00 hod. 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
MOTÝLI ŠUMPERK
 21. září 2019 - sobota - 19.00 hod. 

SCHOLA GREGORIANA KONSTANZ 
– NĚMECKO
APOLLO – BRATISLAVA, SLOVENSKO

Průvodní slovo festivalem:  
doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru, 
Hlavní třída 14, Šumperk, nebo před koncertem. 

Pořádá:
OCULOS MEOS - 
ŠUMPERK,
SVAZ NĚMCŮ 
SEVERNÍ MORAVA – 
ORLICKÉ HORY

za  nanční podpory
MĚSTA ŠUMPERKA,
OLOMOUCKÉHO KRAJE,
SPOLKOVÉHO MINISTERSTVA 
VNITRA V BERLÍNĚ

pod záštitou
Mgr. TOMÁŠE SPURNÉHO, 
starosty města Šumperka
LADISLAVA OKLEŠŤKA,
hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. MARTINA DZINGELA,
prezidenta Shromáždění 
německých spolků v ČR
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Přední evropský výrobce 
vláknocementové střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

· OBSLUHA 
TECHNOLOGICKÉHO  
ZAŘÍZENÍ

· PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
· ELEKTRIKÁŘ
· TOPIČ
· SPECIALISTA IT PODPORY

�  stabilní zázemí u zaměstnavatele s dlouholetou tradicí
�  5 týdnů dovolené
�  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % tarifní mzdy
�  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 NABÍZÍME VÁM

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

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

ŠUMPERK
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Mycí textilní tunel 
EXPRESS pro automobily 

do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní 

umytí bez poškrábání Vašeho 
automobilu, a to hlavně

 BEZ FRONTY,  ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ  
Po - So od 8 do 17.30 hod. 

Ne od 9 do 16 hod.

OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU 
v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

Vhodný termín na KOMPLETNÍ 
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU vašeho 

vozidla prosím objednejte 
na tel: 776 387 920

Využijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

Uvidíte, že naši prvotřídní 
a nejvyšší kvalitu 

a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST 
oceníte a budete se k nám 

rádi vracet.
www.automyckasumperk.cz

Zde přijímáme také platby:

zpravodaj_072019_barva.indd   1 03.07.19   8:41
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více na www.truckcargopark.cz nebo VOLEJTE +420 732 272 054 

> na každém patře kuchyňka, WC, parkoviště pro osobní auta přímo před budovou < 

  v areálu dále parkovací a odstavné plochy pro kamiony a autobusy vč. komplexního servisu 

Žerotínova 830/63  
787 01 Šumperk 

Nově zrekonstruované 

kancelářské prostory 

v areálu bývalé ČSAD 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU  

více na www.truckcargopark.cz nebo VOLEJTE +420 732 272 054 

> na každém patře kuchyňka, WC, parkoviště pro osobní auta přímo před budovou < 

  v areálu dále parkovací a odstavné plochy pro kamiony a autobusy vč. komplexního servisu 

Žerotínova 830/63  
787 01 Šumperk 

Nově zrekonstruované 

kancelářské prostory 

v areálu bývalé ČSAD 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU  

více na www.truckcargopark.cz nebo VOLEJTE +420 732 272 054 

> na každém patře kuchyňka, WC, parkoviště pro osobní auta přímo před budovou < 

  v areálu dále parkovací a odstavné plochy pro kamiony a autobusy vč. komplexního servisu 

Žerotínova 830/63  
787 01 Šumperk 

Nově zrekonstruované 

kancelářské prostory 

v areálu bývalé ČSAD 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU  

Inzerce – město Šumperk neodpovídá za obsah

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.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc. 

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz
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mob.: 724 845 964, hrouza@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

ROČNÍ VOZY
Prodej mírně ojetých 
vozů značky ŠKODA 
se zárukou, garancí 
původu 
a ujetých 
kilometrů

Věci, které umíme
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Věci, které umíme www.fortexauto.cz

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Nově nabízíme čištění teras, chodníku, 
zámkové dlažby, vstupu u domu 

a fasád tlakovým mytím!

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 VásINZERUJTE
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14 000 ks
20 000 čtenářů

2× měsíčně

( 724 521 552

  1× měsíčně barevná příloha Šumperk 
Živá brána Jeseníků 

RYTECTVÍ

Rytí na šperky,
    hodinky, prsteny
štítky na dveře, štítky na schránky,
klíčenky, známky pro psy, náramky,
reklamní předměty s věnováním,
značení výrobků, výrobní štítky,
grafické šablony, popis materiálů.

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz


