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Nádraží 
se přestěhuje
na Fialovu ulici 

Šumperk 
nově umisťuje 
psy do Zábřehu 3 4 5

Fotbalisté si brzy 
zahrají na nové 
umělé trávě 

Divadelní parčík „otestovali“ první návštěvníci

Slavnostní přestřižení pásky v pondělí 2. září divadelní parčík kolem desáté dopolední oficiálně otevřelo.  Foto: P. Kvapil

Z Turína 
přivezli patnáct 
medailí 6

Od  doby, kdy zde stála budova se 
sklady a  dílnami divadla, jež vzala 
posléze zasvé, a místo měla ozvláštnit 
socha Skokana od šumperské rodačky 
Ley Vivotové, uplynula řada let. Vzhle-
dem k nevyhovujícímu podloží nebylo 
ani možné v  tomto místě vybudovat 
parkovací stání. Prostor tak byl podle 
ředitele Divadla Šumperk Matěje Ka-
šíka jako stvořený pro to, aby se zde 
zabavily děti, které dojíždějí na dětská 
představení a  před jejich zahájením 
posedávají venku na  schodech, či pro 
ty, s nimiž rodiče míří do centra města 

kvůli plánovaným pochůzkám. „V sa-
motném centru města chybělo místo, 
kde by si mohly maminky s dětmi od-
počinout a na chvíli opustit živou pěší 
zónu, případně kde by jeden z rodičů 
mohl strávit určitý čas, než si druhý 
partner vyřídí své záležitosti. Napad-
lo mne, že volná plocha u  divadla by 
byla pro něco podobného ideální,“ 
uvedl Matěj Kašík a  upřesnil, že zá-
měrem bylo vytvořit prostor s  origi-
nálními prvky, vyrobenými pouze 
pro Šumperk. „Nejde o žádné klasické 
hřiště, ale o  klidovou zónu za  diva-

dlem, kterou mohou využívat rodiče 
s  dětmi, kteří míří do  centra města,“ 
zdůraznil a dodal, že poděkování patří 
někdejšímu i  současnému zastupitel-
stvu za  uvolnění financí a  zastupiteli 
Martinu Janíčkovi, který přišel s  ná- 
vrhem participativního rozpočtu, v  je-
hož rámci se celá akce zrealizovala. 

Vedení města se nápad divadelního 
parčíku líbil, ale nenašly se finanční 
prostředky. Obrat nastal v  roce 2017, 
kdy byla do  rozpočtu města zařazena 
částka půl milionu korun, o jejímž vy-
užití rozhodovali v anketě místní oby-
vatelé. „Právě v tomto hlasování uspěl 
divadelní parčík,“ přiblížil historii sta-
rosta Tomáš Spurný. Doplnil, že uvítal 
nápad Matěje Kašíka, který prostřed-
nictvím pohádkových postav láká děti 
k divadlu. „Když vidím, že je na první 
tabulce popsáno, jak šlo vejce na vandr, 

pro čtenáře Šumperského zpravodaje. S tímto kuponem 
zakoupíte vstupenku na hlavní program Džemfestu 
s 10% slevou. Kupon je platný do 30. 9. 2019. 
Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK Šumperk.

Pá 18. října
DK Šumperk
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Krteček, velryba, bludiště, ptačí hnízdo, minijeviště i pohodlné lavičky či lehát-
ka – všechny tyto prvky mají své místo v divadelním parčíku, který vyrostl na ne-
využité ploše za divadlem v Komenského ulici. Herní prvky a jejich okolí hlídají 
kamery. Parčík v pondělí 2. září slavnostně otevřel ředitel divadla Matěj Kašík 
a pozvaní hosté – senátor Miroslav Adámek, starosta Tomáš Spurný, místosta-
rosta Jakub Jirgl a další, mezi kterými nechyběli ani první dětští návštěvníci.

je jasné, že jsme v divadelním parčíku. 
Jsem rád, že na  poměrně nevzhledné 
ploše vzniklo něco výjimečného, co za-
tím není v celém Olomouckém kraji. Je 
pravděpodobné, že děti si vytvoří vztah 
k domácí scéně již odmalička a vycho-
váme si tak budoucí generaci divadel-
ních návštěvníků,“ dodal starosta.

„Otec“ myšlenky participativního 
rozpočtu Martin Janíček se netají tím, 
že ho těší, že v anketě vyhrál právě ten-
to projekt.  Pokr. na str. 2
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Otevřena je také jedna přípravná tří-
da, která funguje pod křídly základní 
školy ve Sluneční ulici. Zde se pedago-
gové starají o šestnáct předškoláků.

Prvňáčci nastoupili rovněž do  dal-
ších tří zařízení, jejichž zřizovatelem 
není město – do Scholy Viva, Pomněn-
ky a do školy v Hanácké ulici. Do prv-
ního ročníku těchto speciálních škol, 
které se věnují dětem s mentálním po-
stižením, logopedickým hendikepem 
či žákům s  poruchami učení, usedlo 
do lavic čtyřiadvacet dětí. 

Ačkoliv školáci již nastoupili, mohou 
se mnozí do konce září potkávat s  ře-
meslníky. Uplynulé prázdniny se totiž 
nesly na  většině šumperských „zákla-
dek“ ve znamení rekonstrukcí, jež „do-
bíhají“ právě tento měsíc.

Největší investici v hodnotě 9,655 mi- 
lionu představuje zateplení samostatné-
ho objektu školní jídelny ve Vrchlického 

ulici, na  niž získala radnice dotaci 
2,726 milionu korun z operačního pro-
gramu Životní prostředí. „Kromě za-
teplení fasády a  výměny oken a  dveří 
procházejí rekonstrukcí elektroin-
stalace, slaboproudé rozvody a  vzdu-
chotechnika,“ říká vedoucí oddělení  
investic šumperské radnice Oto Sed-
lář a dodává, že firma Lanex Olomouc, 
s.r.o., která vzešla z  výběrového řízení, 
by měla celou akci zvládnout do  kon-
ce září. V  samotné škole pak ostravská 
společnost INTOZA s.r.o. dokončuje 
montáž rekuperačních klimatizačních 
jednotek do  učeben, keramické dílny, 
školní družiny, herny, divadelního sálu 
a prostoru kina. Investice do nuceného 
větrání tříd přijde na 6,961 milionu ko-
run, z nichž 4,872 milionu pokryje opět 
dotace z  operačního programu Životní 
prostředí.

Nové podlahy v  malé tělocvičně 

Do  šumperských základních škol nastoupilo v  září tři sta devatenáct prv-
ňáčků, což je o čtyřiašedesát víc než v uplynulém školním roce. Zhruba pětina 
žáků do Šumperka dojíždí. Prvňáčci byli zařazeni do čtrnácti tříd, to je o dvě 
více než loni.

Divadelní parčík „otestovali“ první návštěvníci

Do škol nastoupilo více prvňáčků, některé finišují s rekonstrukcemi

Dřevěné prvky si malí návštěvníci vyzkoušeli již během otevření.  Foto: P. Kvapil

Do školy bezpečněji. To letos platí zejména v případě Sluneční, kde město vybudo-
valo nový chodník a zrekonstruovalo celou ulici Školní.  Foto: P. Kvapil

Žáky Sluneční školy vítají učitelé a zaměstnanci „netradičně“ na školním hřišti.  Foto: P. Kvapil

se koncem září dočkají děti ze školy 
v  ulici Dr.  E. Beneše. Kromě výměny 
sportovních podlah a  obkladů pro-
cházejí úpravami přilehlé nářaďovny 
a sportovní vybavení dvou tělocvičen. 
Dodavatelem je Lukáš Jakeš z  Čes-
ké Bělé, jenž v  soutěži nabídl nejnižší 
cenu ve výši 913 tisíc korun.

Stavebním ruchem ožil o  prázd-
ninách i  pavilon B školy ve  Sluneční 
ulici. „V přízemí a v prvním patře hra-
benovská firma Stavokomplex TVM 
s.r.o. dokončuje rekonstrukci toalet, 
sprch, umýváren a šaten u tělocvičen,“ 
popisuje Oto Sedlář. Vzápětí upřesňu-
je, že kromě stavebních úprav a výmě-
ny sanity a povrchů je součástí zakázky 
posílení nuceného větrání a nová elek-
troinstalace a osvětlení. Celkem přijde 
zakázka městskou kasu na  3,314 mi- 
lionu korun. 

A  finišuje i  rekonstrukce ulice 
Školní, která dostala nové osvětlení, 
nový povrch a  chodník, jenž výraz-
ně přispívá k  bezpečnému pohybu 
chodců v  této lokalitě. V  současnosti  
dokončuje dodavatelská firma instalaci 
podzemních kontejnerů pro tříděný 
odpad.

A  renovací prošly i  zpevněné plo-
chy u vchodu do školní budovy v ulici 
8. května. Firma Strabag zde za čtyři 
sta pětašedesát tisíc položila během 
prázdnin nový asfaltový povrch.  -zk-

   Pokr. ze str. 1
„Naplnil se tak původní záměr, že 

lidé mohou rozhodovat o  tom, kam 
půjde část veřejných financí. Doufám, 
že budou tímto příkladem motivováni 
další aktivní občané a  budou vznášet 
na vedení města své požadavky. Navíc 
mě těší, že se tímto krokem podařilo 
přispět k projektu nazvanému Setkává-
ní generací,“ řekl Martin Janíček.

Součástí parčíku, lemovaného živým 
plotem, je pět herních prvků z přírod-
ních materiálů inspirovaných pohád-
kovými bytostmi a  interaktivní tabule. 
Vše zde nainstalovala firma hřiště.cz. 
„Nejvzdálenější část parčíku patří ma-
lým umělcům, jež si zde mohou vy-
zkoušet herecké, recitační, pěvecké či 
taneční dovednosti. V  mírném sva-

hu stojí dětská scéna, která má jeviště 
ve  tvaru půl oválu, v  hledišti jsou se-
dačky pro diváky,“ popsal parčík Matěj 
Kašík a  podotkl, že projektant myslel 
i  na  plochu pro zaparkování kočárků, 
dětských kol či koloběžek. 

Celá investice, za  jejímž projekčním 
zpracováním stojí místní firma FRYS – 
stavební projekce, přišla na 1,7 milionu 
korun. O tom, jak se bude parčík jme-
novat, rozhodne veřejnost. Lidé mohou 
odevzdat do neděle 15. září do hlasova-
cí urny v  infocentru v  budově divadla 
svůj tip na  název. Ty nejzdařilejší pak 
budou vyvěšeny na  webových strán-
kách města, kde bude moci veřejnost 
vybírat již z konkrétních návrhů. Foto-
galerii z otevření najdete na městském 
facebooku.                                   -zk, ger-
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Informace/Dopravní terminál

Bude to velká změna, která si vy-
žádá hodně trpělivosti, jak ze strany 
cestujících, tak místních obyvatel. 
Kvůli výstavbě dopravního terminálu 
bude autobusové nádraží přemístěno 
na náhradní plochu do Fialovy ulice. 
Den D nastane 13. ledna 2020, auto-
busy by se měly vrátit zpět ještě v zá-
věru příštího roku. 

Poté, co začne náhradní stání pro au-
tobusy fungovat, bude provoz ve  Fia- 
lově ulici jednosměrný, vjezd bude 
povolen pouze autobusům dopravní 
obsluhy, umožněno bude i zásobování. 
Celkem zde bude sedm stání, cestující 
budou mít k dispozici přístřešky.

„Náhradní plocha bude sloužit jen pro 
zastavování autobusů, nikoliv pro par-
kování. Provoz informační kanceláře, 
toalet pro veřejnost a zázemí pro řidiče 
bude po celou dobu zachován v původ-
ní výpravní budově. Pro náhradní au-
tobusové nádraží jsme zvolili nejbližší 
možnou lokalitu, jež je vzdálená zhruba 
čtyři sta metrů od  vlakového nádraží. 
Žádám všechny o pochopení, odměnou 
za  několikaměsíční komplikace bude 
moderní terminál, který nabídne ces-
tujícím větší pohodlí i  informovanost,“ 
uvedl starosta Tomáš Spurný. Zdůraz-
nil, že lidé budou o všech změnách včas 
informováni. Občané i  dotčené firmy 
budou s  připravovanou akcí podrobně 
seznámeni na  veřejném projednávání 
na začátku října.

Rekonstrukcí se celá lokalita auto-
busového nádraží společně s  prosto-
rem přednádraží promění v  moderní 
dopravní terminál. Součástí lokality 
budou rozsáhlé parkoviště a odstavné 
plochy pro autobusy. Chybět zde nebu-
dou moderní informační tabule, chytré 
lavičky, cyklo věž pro více než stovku 
kol a  další mobiliář. Na  autobusovém 
nádraží, jehož rekonstrukce odstartuje 
v roce 2020, vzniknou nové zastřešené 
nástupní ostrůvky, prostor bude bez-
bariérový a  zabezpečený kamerovým 
systémem. Celé nádraží bude pokryto 

bezplatnou wifi sítí. „Sledujeme reakce 
občanů, kteří se bojí, že na nástupištích 
autobusového nádraží nebude žádný 
stín. Chci je uklidnit, určitě je nenechá-
me čekat na jejich spoj na ostrém slun-
ci nebo na dešti. Na nástupištích budou 
stříšky, jež budou tónované tak, aby 
odolaly slunečním paprskům. Navíc 
zvažujeme, že okraje nástupišť osázíme 

vzrostlými stromy,“ uvedl šumperský 
místostarosta Jakub Jirgl.

V  současné době zmizely z  prosto-
ru přednádraží budovy a  nákladová 
rampa. Materiál vzniklý demolicí bude  
použit na  zásyp původních sklepů.   
„2. září začaly přípravné práce pro pře-
kládku drážních kabelů, kterou prove-
de společnost ČD – Telematika Praha 

a.s. Oproti harmonogramu nemáme
žádný skluz,“ uvedl Oto Sedlář, vedou-
cí oddělení investic šumperské radnice.

„Dosud bylo proinvestováno dvanáct 
milionů korun. V  nejbližších týdnech 
se budou dělníci pohybovat v prostoru 
bývalé rampy, proto se nemusejí lidé, 
kteří kolem přednádraží pravidelně 
projíždějí, bát jakýchkoliv omezení,“ 
doplnil místostarosta Jakub Jirgl. Jedi-
né, co občané pocítí, je to, že od 23. do 
27. září bude probíhat přepojení a testo-
vání drážních kabelů. V tomto časovém
rozmezí proto nebude fungovat signa-
lizace na železničním přejezdu u býva-
lé plynárny v  Žerotínově ulici. Vše ale
bude ošetřeno náhradním značením
tak, aby byl průjezd bezpečný. -ger-

Nádraží se přestěhuje na Fialovu ulici

Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží promění v moderní dopravní 
terminál.  Vizualizace: City Upgrade

V současnosti se stavební firma pohybuje v prostoru přednádraží. Každý týden tu 
probíhají kontrolní dny za účasti zástupců města.  Foto: S. Singerová

Na autobusovém nádraží vzniknou nové zastřešené nástupní ostrůvky, celý prostor 
bude bezbariérový.  Vizualizace: City Upgrade

  

      Odstoupila 
místostarostka 
Irena Jonová

Tříčlenné vedení města opustila 
místostarostka Irena Jonová. V pon-
dělí 26. srpna odevzdala na radnici 
svou rezignaci, v níž oznámila, že 
ve vedení radnice končí k 31. srpnu. 
Členkou zastupitelstva zůstává i na-
dále. O tom, kdo nastoupí na uvol-
něný post místostarosty, rozhodnou 
zastupitelé při nejbližší možné pří-
ležitosti. -ger-

      Zastupitelé 
projednají 
novou vyhlášku

První poprázdninové zasedání za-
stupitelstva se uskuteční ve  čtvrtek  
19. září od 15 hodin v zasedací míst-
nosti v  podkroví městské úřadovny
v  Rooseveltově ulici. Na  programu
bude mimo jiné obecně závazná vy-
hláška, která by měla regulovat hluč-
né činnosti, jako je například sekání
trávy nebo řezání dřeva, o  nedělích
a  svátcích. Zastupitelé také budou
diskutovat o  podmínkách a  harmo-
nogramu Cen města Šumperka.  -ger-

      O víkendu 
se otevřou památky

Nadcházející víkend se nese ve zna-
mení Dnů evropského dědictví, 
během nichž se otevřou zdarma pa-
mátky. V řadě z nich budou připra-
veni průvodci. 
V  sobotu 14. září budou na  Komí-
ně připraveny pro děti dílničky za-
měřené hlavně na  tvoření z  textilu. 
Otevřen bude tzv. Geschaderův dům 
s  expozicí „Čarodějnické procesy“, 
již tradičně pak kostely klášterní 
a sv. Jana Křtitele, dále kostel sv. Bar-
bory a kostely evangelický a staroka-
tolický. Zájemci se mohou podívat 
i do šumperského „zámečku“ či vy-
stoupit na věž radnice. 
Místní divadlo chystá komento-
vané prohlídky a  šumperské mu- 
zeum a  vikýřovické Muzeum silnic 
bezplatně zpřístupní výstavy. Své 
dveře otevře i  Státní okresní archiv 
Šumperk. Mezi Šumperkem a Velký-
mi Losinami bude jezdit historický 
motorový vlak „Věžák“.
Neděle 15. září pak nabídne volné 
prohlídky klášterního kostela a  ex-

pozice „Čarodějnické 
procesy“ v  Gescha-
derově domě. Pří-
stupná bude také 
věž radnice. -red-
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       Šumperk 
hledá městského 
architekta

Výběrové řízení na architekta vypsa-
lo město Šumperk. Architekt, který 
bude externím pracovníkem, bude 
garantem a  iniciátorem tvorby kon-
cepce rozvoje města. Město přijímá 
přihlášky do 16. září.     
Hlavní náplní architekta bude do-
hled nad vzhledem města a  dále 
konzultační a  poradenská činnost 
v  oblastech architektury a  urbaniz-
mu v  Šumperku. Měl by například 
předkládat podněty na  zlepšení ve-
řejného prostoru nebo dávat vyjád-
ření k  návrhům řešení jednotlivých 
investičních akcí či být moderátorem 
odborné i veřejné diskuze. 
Městský architekt bude externím 
pracovníkem, jenž bude pracovat 
pro město zhruba třicet hodin mě-
síčně. Do  funkce by měl nastoupit  
1. ledna 2020.  
Zájemci najdou přesné znění výbě-
rového řízení na  městského archi-
tekta na  webových stránkách města 
www.sumperk.cz a na úřední desce, 
podrobné informace lze získat u Ivy 
Krahulcové, vedoucí oddělení územ-
ního plánování, tel. č. 583  388  309, 
e-mail: iva.krahulcova@sumperk.cz, 
nebo u  Pavla Volfa, vedoucího od-
boru strategického rozvoje, tel. č. 
583  388  304, 778  806  549, e-mail: 
pavel.volf@sumperk.cz. -ger-

Více než dvanáct let sloužil umě-
lý trávník šumperským fotbalistům. 
Jeho stav už ale nevyhovoval požadav-
kům atestace české fotbalové asociace 
pro soutěže na  něm hrané, místní 
radnice se proto letos pustila do jeho 
výměny. Běžná doba životnosti umě-
lého povrchu se přitom podle zatíže-
ní pohybuje od  sedmi do  deseti let. 
Investice přijde na  5,965 milionu, 
z nichž více než čtyři miliony pokryje 
krajská dotace z Programu na podpo-
ru výstavby a  rekonstrukcí sportov-
ních zařízení v obcích Olomouckého 
kraje.

Oplocené fotbalové hřiště s umělým 
povrchem třetí generace a  osvětlením 
vyrostlo na  Tyršově stadionu v  mís-
tech někdejšího hřiště škvárového 
v roce 2007. „Během dvanácti let pro-
vozu i přes pravidelnou údržbu ztratil 
povrch požadované vlastnosti a  jeho 
vodopropustnost se velmi snížila. 
Hrozilo, že bychom zde nemohli hrát 
soutěžní utkání,“ uvedl Bořivoj Bartoš, 
předseda Fotbalového klubu Šumperk. 
Vzápětí připomněl, že klub se již dva-
krát snažil získat na  výměnu umělé 
trávy dotaci od  ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy – nejprve v roce 
2016 a  poté v  roce následujícím. Bo-
hužel neúspěšně. Řešení se tak chopilo 
město, jež letos uspělo se žádostí o do-
taci u Olomouckého kraje.

„Předmětem rekonstrukce fotbalo-
vého hřiště je výměna umělého spor-
tovního travního povrchu. Jde o  nový 
typ syntetického fotbalového trávníku 

třetí generace, odpovídajícího poža-
davkům s  provedením atestace dle 
prováděcího pokynu fotbalové asocia-
ce, s výškou vlákna šedesát milimetrů. 
Umělá tráva bude v konečné fázi zasy-
pána křemičitým pískem a  zdravotně 
nezávadným gumovým granulátem,“ 
přiblížil nový povrch vedoucí oddělení 
investic šumperské radnice Oto Sedlář. 

Dodavatelská firma VYSSPA Sports 
Technology s.r.o. z Plzně se do výměny 
pustila začátkem září. Stávající trávník 
nejprve strojově „vyčesala“ a  odstranila 
starý granulát a písek průmyslovým vy-
savačem. Poté trávník rozřezala na  jed-
notlivé pruhy s tím, že část využije škola 
ve Sluneční ulici. O zbývající „trávu“ pak 
projevili zájem fotbalisté z okolní obce. 

„Před položením nového po- 
vrchu je potřeba doplnit stávající vrstvy  
drceného kameniva a  vyrovnat pod-
klad finální vrstvou pomocí spe- 
ciálního laserového zařízení,“ popsal 
Sedlář a  dodal, že odvodňovací dre-
nážní systém v podloží hřiště, napoje-
ný na šachtu, zůstal zachován a řeší se 
jeho úprava.

Celkem firma položí 6996 metrů 
čtverečních umělé trávy, jež bude 
i  na  střídačkách. Rozměry obdélní-
kového hřiště přitom zůstanou za-
chované. Vše by mělo být hotové do   
poloviny října, poté se osadí na původní 
místa obě střídačky a fotbalové branky. 
Hřiště bude ve zkušebním provozu do  
15. dubna příštího roku.  -zk-

„O  služby pedagogického centra je 
enormní zájem, přijíždějí k nám klienti 
z celé republiky. Zajišťujeme totiž velice 
žádané úkony, na  které jsou v  podob-
ných zařízením dlouhé čekací lhůty. 
Jde o  služby logopeda, psychoterapeuta 
a  vyšetření a  péče o  děti s  poruchami 
učení. Vzděláváme také odborné pra-
covníky ve  školství. Prostory nám už 
přestávají stačit, proto jsme se rozhodli 
o  přístavbu,“ uvedl ředitel obecně pro-
spěšné společnosti Schola Viva Vladimír 
Bican, jenž požádal město o  podporu 
projektu.

Celkový rozpočet na rekonstrukci je 
téměř třicet pět milionů korun, z  této 
částky je pětadevadesát procent hra-
zeno z  fondů Evropské unie, zbytek, 
1,7 milionu korun, zajišťuje zadavatel. 
Schola Viva má k dispozici sedm set ti-
síc korun, proto požádala město o do-
taci ve výši jednoho milionu.

„Byl by hřích, kdyby město tuto žá-

dost odmítlo. Rozhodně nechceme 
zmařit tak významnou investici, i když 
město z  hlediska investiční náročnos-
ti zažívá zlé časy,“ vyjádřil se starosta 
Šumperka Tomáš Spurný. 

„Tato škola si rozhodně zaslouží 
podporu. Scholu Viva znám velice 
dobře, děti sem chodí rády, protože zde 
mají výuku šitou doslova na míru, zaří-
zení tohoto typu jsou určitě potřebná,“ 
přidal se místostarosta Jakub Jirgl. 

Po  prohlídce školy, na  kterou byli 
pozváni zastupitelé spolu s  vedením 
města, rada města dotaci jednohlasně 
schválila. Díky tomu se bude moci pří-
ští rok začít stavět.

Schola Viva je úplná škola s devíti po-
stupnými ročníky. Třídy otevírá podle 
aktuálního stavu a počtu dětí. Péči o žáky 
v  době mimo vyučování a  volnočasové 
aktivity zajišťují školní družina a  školní 
klub. Nedílnou součástí zařízení jsou 
třídy mateřské školy, jež jsou zaměřeny 

na přípravu dětí do 1. ročníku základní 
školy a  kompenzaci převážně logope-
dických vad a dalších oslabení. Kapacita 
dětí v mateřské škole je dvacet šest dětí, 

v základní škole sto padesát žáků. Školu 
navštěvují žáci nejen ze Šumperka, ale 
také z okolních obcí, někdy i desítky ki-
lometrů vzdálených. -ger-

Fotbalisté si brzy zahrají na nové umělé trávě

Město podpořilo projekt Scholy Viva na rozšíření pedagogického centra

Před tím, než rada města dotaci schválila, byli zastupitelé spolu s vedením města 
pozváni na prohlídku školy.  Foto: S. Singerová

Po dvanácti letech provozu umělý trávník dosloužil. Nahradí ho nový typ, který vy-
hoví požadavkům atestace české fotbalové asociace.  Foto: P. Kvapil

Do šumperského školství míří pětatřicetimilionová investice. Zhruba tolik 
peněz bude stát rozšíření pedagogického centra v Základní škole pro žáky se 
specifickými poruchami učení a mateřské školy logopedické Schola Viva.
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Od  16. června vozí šumperská městská policie 
odchycené psy nově také do  útulku zábřežského 
Ekoservisu. Město Šumperk uzavřelo s  touto spo-
lečností smlouvu na celoroční rezervaci dvou kotců 
s tím, že poté platí určitou částku za každý den je-
jich „ubytování“. Kromě toho má uzavřeny smlouvy 
i na celoroční umístění psů v útulcích ve Slezských 
Pavlovicích a v Čechách pod Košířem, jež využívá 
v případě, že jsou zábřežské kotce zaplněné.

„Od poloviny června jsme v Zábřehu umístili čtyři 
psy,“ říká zástupce ředitele městské policie Martin Ur-
bánek a vzápětí popisuje, jak strážníci při odchycení 
psa postupují. „V okamžiku, kdy odchytíme psa, vy-
fotíme ho, a pokud má čip, zjišťujeme majitele v naší 
databázi. V případě, že se v ní nenachází, kontaktu-
jeme i veterináře a okolní obce. Jeho fotografii s po-
pisem navíc hned dáváme na městské stránky www.
sumperk.cz. Lidé ji najdou v  sekcích Správa města 
a Úřední deska,“ přibližuje postup Martin Urbánek. 

Pokud se majitele nepodaří kontaktovat, odchyce-
ný pes stráví v kotci šumperské městské policie, který 
se nachází ve dvoře úřadovny v  Jesenické ulici, ma-
ximálně osmačtyřicet hodin. Poté ho strážníci odve-
zou do jednoho z útulků. Ty zveřejňují „nabídku“ psů 
na svých webových stránkách.

„Chtěl bych majitele psů upozornit, že dle zákona 
č. 166/1999 O veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů s  účinností od  1. ledna 2020 
musí být každý pes označen elektronickým čipem. 

To nám výrazně pomůže k identifikaci majitelů psů, 
a odpadne tak převoz do útulků,“ zdůrazňuje zástup-
ce ředitele městské policie.

Na  podporu psího útulku v  Zábřehu proběh-
ne v  sobotu 21. září od  11 hodin benefiční festival  
v areálu tamního plaveckého areálu. Během progra-
mu zahraje DJ Leo, vystoupí taneční skupina Orda 
Loštice a  chybět nebudou ukázky poslušnosti psů 
a obrany a výchovy psů pomocí klikr tréninku. -zk-

Čtyři nejlepší týmy republiky „otestovaly“ o uplynu-
lém víkendu nově zrekonstruovanou kuželnu v areálu 
Tyršova stadionu. Ta prošla nedávno rozsáhlou úpra-
vou. Výsledkem je nejmodernější technologie za téměř 
1,6 milionu korun. Na ni přispěl i půlmilionovou dota-
cí kraj z Programu na podporu výstavby a rekonstruk-
cí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje.

Firma Zako Slovakia s.r.o. z  Piešťan, jež zvítězila 
ve  výběrovém řízení, položila čtyři nové segmentové 
dráhy a  instalovala automatizovaný systém podávání 
koulí a  zvedání kuželek, včetně signalizace a  ovládá-
ní z  centrálního pultu. Šumperský kuželkářský klub, 

který se může chlubit tím, že vychoval mistryni světa, 
a jehož základnu tvoří asi pět desítek dospělých a se- 
niorů a  pětadvacet mládežníků, tak dnes má jednu 
z nejlépe vybavených kuželen. 

„Ženy v  současnosti hrají druhou ligu, muži divizi 
a  krajský přebor a  další dvě družstva okresní přebor. 
Dvě dorostenecká družstva pak působí v severomorav-
ské regionální soutěži mládeže,“ uvedl předseda klubu 
Gustav Vojtek. Vzápětí upřesnil, že nejbližší domácí 
ligové utkání žen je naplánováno na  sobotu 21. září 
v 9.30 hodin. Fanoušci tak budou mít další příležitost 
ocenit moderní vybavení šumperské kuželny. -zk-

Šumperk nově umisťuje psy do Zábřehu

Nové vybavení kuželny prošlo zatěžkávací zkouškou
       Česká inspekce hlásí: 
Bez závad
Ani jednu závadu v péči o městský les neshledala 
Česká inspekce životního prostředí, jež v srpnu při-
jela na kontrolu do Šumperka.
Předmětem kontroly bylo dodržování lesního zá-
kona, inspekce procházela nejen veškerou doku-
mentaci, ale navštívila vybraná místa v městském 
lese. Ani v jednom z kontrolovaných bodů nenašli 
inspektoři jedinou chybičku, jejich verdikt zněl jed-
noznačně: „Bez závad.“ 
„Domnívám se, že toto je ta nejlepší odpověď nej-
různějším anonymním dopisovatelům, kteří nás 
podezírají ze špatného hospodaření. Jiný výsledek 
jsem od  inspekce ani nečekal. Bořivoj Hojgr, jenž 
se o městský les stará, si zaslouží velký dík,“ oko-
mentoval výsledky kontroly starosta Tomáš Spurný. 

-ger-

       Seniory doveze k lékaři 
Taxík Maxík

Novou službu, která může ulehčit život seniorům 
či lidem s hendikepem, připravuje město Šumperk. 
Od  začátku roku se v  ulicích objeví sedmimístný 
ford s nápisem Taxík Maxík, jenž bude vozit klienty 
k lékaři nebo za nákupem.   
Provozovatelem dopravy pro seniory bude společ-
nost Pontis Šumperk, o.p.s. „Senior dopravu budou 
moci využívat lidé s trvalým pobytem v Šumperku 
starší šedesáti pěti let nebo držitelé průkazu osob se 
zdravotním postižením ZTP a ZTP/P. Tato služba 
bude fungovat v  pracovní dny od  pondělí do  pá- 
tku od 7 do 15 hodin. Objednávky bude telefonic-
ky přijímat dispečink a cena jízdného je navržena 
třicet korun na  osobu. Vůz budou moci využívat 
i osoby se zdravotním hendikepem s doprovodem, 
a to na přepravu k lékaři, na úřady, k návštěvě ro-
diny či na  nákupy,“ informovala vedoucí odboru 
sociálních věcí Pavla Skálová.
Vůz, který bude sloužit pro seniorskou dopravu, 
město získalo od  Konta bariéry, jež je součás-
tí Nadace Charty 77. Podmínkou nadace je, aby 
sedmimístný vůz Ford Tourneo Connect přispěl 
ke  zlepšení života seniorů ve  městech. Hodno-
ta vozu, kterou město přijalo jako dar, je zhruba  
530 tisíc korun. „Do ulic vyjede v bílo žlutém pro-
vedení. Samozřejmě bude řádně označen velkým 
logem Taxík Maxík, aby jej klienti poznali,“ dopl-
nila Pavla Skálová.
Uvedla, že vůz začne seniorům a lidem s hendike-
pem sloužit od  začátku příštího roku. „Zhruba 
po půl roce fungování vše vyhodnotíme a dle vý-
sledků nevylučuji úpravu podmínek jeho využití. 
Přesný termín, kdy začne služba fungovat a  tele-
fonní číslo na dispečink, včas zveřejníme,“ dodala 
vedoucí sociálního odboru. -ger-

Zrekonstruovanou kuželnu „otestovaly“ v neděli 8. září během Superpoháru 2019 čtyři nejlepší týmy republiky. 
Dopoledne proti sobě nastoupily kuželkářky ze Slovanu Rosice a pražské Slavie, odpoledne pak muži z TJ Loko-
motivy Česká Třebová a KK Slavoje Praha.  Foto: P. Kvapil

Fotografii odchyceného psa s  popisem dává policie 
na web města www.sumperk.cz.  Foto: MP

Taxík Maxík bude v  Šumperku jezdit od  nového 
roku.  Ilustrační foto
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Čtveřice šumperských atletů Jarmila 
Klimešová, Zuzana Pumprlová, Kvě-
toslav a  František Vykydalovi přišla  
navštívit starostu Tomáše Spurného, 
s  sebou si sportovci přinesli neuvěři-
telnou sbírku patnácti medailí. Cenné 
kovy přivezli z  Evropských veterán-
ských her, které se uskutečnily na přelo-
mu července a srpna v italském Turíně. 
Šumperští atleti se postarali o více než 
polovinu medailí celé české výpravy. 

Sportovci prozradili, že nyní už ladí 
formu na  další závody. Vyrážejí totiž 

do boje o další cenné kovy do Benátek 
a za rok pak na mistrovství světa do To-
ronta. „Moc děkujeme městu, které nás 
finančně podporuje, bez jeho pomoci 
bychom si podobné cesty nemohli do-
volit. Vše, od  dopravy po startovné, si 
totiž na  závodech hradíme sami,“ řekl 
Květoslav Vykydal.

„Před výkony šumperských atletů 
smekám. Sám jsem kdysi dělal atleti-
ku a vím, jak je to náročné, udržovat se 
v  kondici. Moc jim fandím a  obdivuju 
je,“ uvedl na setkání Tomáš Spurný. -ger-

Oslavy odstartuje v  úterý 17. září 
beseda o  historii školy, která se usku-
teční ve  velkém sále Knihovny TGM 
v  17 hodin. Ve  čtvrtek 19. září mohou 
v 17.17 hodin zájemci zamířit do diva-
dla na slavnostní akademii v režii sou-
časných studentů gymnázia. 

Páteční dění otevře v  15 hodin ve 
foyer školy vernisáž obrazů akademic-
kého malíře Zdeňka Sklenáře, jenž je 
absolventem gymnázia. Program se 
pak přestěhuje opět do budovy divadla, 
kde v  17 hodin začíná komponova-
ná talkshow moderátorů se známými 
osobnostmi, kteří v minulosti na gym-
náziu studovali. Návštěvníci se budou 
moci setkat například s Danielou Revai, 
Petrem Králem, Ondřejem Sokolem, 
Petrem Štěpánem, Ivo Krobotem, Jaro-
slavem Millerem, bratry Bankovými či 

bývalým starostou a senátorem Zdeň-
kem Brožem. 

Zájemci si budou moci projít také 
učebny gymnázia, škola bude otevře-
ná pro veřejnost v pátek 20. září od 12 
do  18 hodin, v  sobotu pak od  10 do 
18 hodin. Dny otevřených dveří lze vy-
užít pro třídní srazy, občerstvení bude 
zajištěno v interiéru i exteriéru školy.

Na akce v divadle je nutná rezervace 
místa do  čtvrtku 12. září. Bližší infor-
mace lze získat na  tel. č. 588  188  511, 
e-mailu Sojakova@gymspk.cz nebo
osobně v kanceláři školy.  -ger-

V Šumperku mohou lidé ukládat bioodpad nejen 
do velkoobjemových kontejnerů, ale také do hnědých 
dvou set čtyřicetilitrových nádob. „Z  této sesbírané 
hmoty je vyráběn kompost, jenž chceme občanům 
města nabízet k dalšímu využití,“ říká Vladimír Ho-
šek z  oddělení odpadů šumperské radnice. Vzápětí 
dodává, že takovou možnost budou mít lidé v druhé 
polovině září.

Od pondělí 23. září do vyčerpání zásob si mohou 
zájemci odebrat kompost v ulici Hybešově, kde bude 
volně uložen. „Výdej bude probíhat od  7.30 hodin 
do  vyčerpání této denní zásoby,“ podotýká Hošek. 
Kompost si přitom mohou občané nabrat do vlastní-
ho pytle nebo do jiné nádoby, případně naložit do pří-
věsného vozíku za osobní automobil.

„Maximální množství odebraného kompostu je 
do čtyř set litrů. Doporučujeme vzít si s  sebou lopatu 
na jeho nabrání,“ upozorňuje Hošek a dodává, že díky 

suchému počasí nevzniklo tolik bioodpadu jako v před-
chozích letech. Množství kompostu je tak omezené.

Město stejně jako loni zajišťuje pro své občany služ-
bu v distribuci kompostu. „Zájemci si mohou objed-
nat dovoz kompostu do  zahrádkářské kolonie nebo 
na svůj pozemek na území města Šumperka za jednot-
nou částku tisíc korun. Ta představuje jen jednotné 
dopravní a manipulační náklady,“ vysvětluje Hošek. 

V objednávce je nutné uvést adresu žadatele, kon-
taktní údaje (telefonní číslo), číslo pozemku, na kte-
rý chce zájemce kompost vysypat, a  požadované 
množství kompostu (1 tuna, 2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, 
což je maximální možné množství). Objednávku je 
třeba zaslat na  e-mailovou adresu vladimir.hosek@
sumperk.cz. Další možností je pak osobní objedná-
ní v kanceláři č. 214 v úřadovně v Jesenické ulici 31. 
Objednávka bude realizována po zaplacení výše uve-
dené částky. -zk-

Šumperští včelaři chystají na září pro širokou ve-
řejnost Medový den - festival medu. Jeho dějištěm 
bude v sobotu 21. září od 9 do 17 hodin areál Střední 
odborné školy v Zemědělské ulici. 

Tak jako každý rok čeká návštěvníky ochutnávka 
exotických medů a  různých druhů medovin. Stu-
denti SOŠ přichystají ochutnávkové medové menu 

a pro nejmenší návštěvníky budou připraveny me-
dová stezka a tvořivá dílna. Na medovém jarmarku 
budou k dostání jak medy od místních včelařů, tak 
i  různé výrobky a  regionální potraviny. Příchozí 
budou moci nahlédnout do  zázemí včelařů nebo 
přímo do úlu a po celý den bude probíhat kulturní 
program. -red-

Sháníte kvalitní kompost? Pak můžete využít nabídky místní radnice, jež umožní obyvatelům města ode-
brat si kompost vyrobený z bioodpadu, který se sváží ze Šumperka a okolních obcí.

Od úterý 17. září až do soboty 21. září slaví Gymnázium Šumperk stoleté vý-
ročí od svého založení. Studenty, pedagogy i absolventy školy čekají nejrůznější 
akce, včetně výstav a komponovaných pořadů. Oslavy vyvrcholí v pátek 20. září 
v  divadle, absolventi se také budou moci sejít se svou třídou přímo v  budově 
gymnázia.

Z Turína přivezli patnáct medailí Gymnázium slaví sto let

Máte zájem o kompost? Vyzvedněte si ho zdarma 

Šumperští včelaři pořádají Medový den

Čtveřici úspěšných veteránských medailistů pozval starosta Tomáš Spurný na šum-
perskou radnici.  Foto: S. Singerová

Gymnázium je – není pouze budova. 
Foto: archiv

   

      Na Veletrhu zábavy 
se představí „neziskovky“ 

Zajímá vás, jaké organizace pro děti v našem re-
gionu působí? Pak přijďte v  sobotu 21. září od 
13 do 18 hodin do sadů 1. máje, kde se neziskové 
i  volnočasové organizace představí na  Veletrhu 
zábavy, který zaštítil šumperský spolek Jokes&Ga-
mes. V parku budou připraveny zábavná stanoviš-
tě a různé atrakce, ale i taneční a další vystoupení. 
Více informací lze najít na  www.jokesgames.cz.

-red-

      Koncem září se půjde 
„Devítkový pochod“
„Devítkový pochod“ chystají na sobotu 28. září dob-
rovolníci z neziskových organizací Pionýr a ČTU 
– T.O. Kamarádi Šumperk a z divadelního spolku
DNO Zábřeh. Startuje se od  14.30 do  15.30 ho- 
din z  parkoviště pod „sanatorkou“ a  trasa vede
na Tulinku, Kolibu a přes Kotel zpět. Vhodná je
i pro kočárky.
Pochodem chtějí organizátoři připomenout ně-
která vybraná historická výročí, jejichž letopočet
končí devítkou. Po trase budou i „oživlá“ stanovi-
ště a spousta aktivit pro děti. Na stanovišti Čtyřlís- 
tku, jehož časopis v letošním roce slaví padesátiny, 
bude na děti čekat překvapení. Za velmi nepříz-
nivého počasí bude akce přesunuta do  budovy
Pionýra na náměstí Jana Zajíce. Vstupné na akci
je dobrovolné. -zk-
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Přednášky/Personální inzerce

Knihovna zve na zajímavé přednášky
Dvě zajímavé přednášky chystá 

na  druhou polovinu září Knihovna 
TGM. První, nazvaná Rozumíte svým 
financím?, proběhne v úterý 24. září 
od 17 hodin v malém sále knihov-
ny. Přednášející Dana Drexlero-
vá, která je lektorkou finanční 
gramotnosti a  jež se mimo jiné 
účastnila celostátního projektu 
Finanční gramotnost pro 
nezaměstnané, poho-
voří o tom, jak sesta-
vit rodinný rozpočet, 
přiblíží základní 
pravidla pro zdravé 
investování, zamě-
ří se i  na  pojištění 
a  úvěry a  zabývat 
se bude i dluhovou 
pastí a poradí, jak z ní ven. 

O dva dny později, ve čtvrtek 26. zá- 
ří, přijede do  Šumperka Růžena Pe- 
tříková, první držitelka ceny Anežky  
Žaludové udělované ČSJ za  mimo-
řádný přínos v  oblasti managementu 
kvality, autorka mnoha monografií 
a  odborných publikací a  článků, jež 
učí na  ostravské Vysoké škole báňské 
a  od  roku 2010 zastává funkci místo-

předsedkyně Rady kvality ČR. Během 
přednášky nesoucí název Odkaz To-
máše a  Jana Antonína Bati současné 

generaci promluví o  současných 
trendech v  české ekonomice 
v  kontextu Soustavy řízení Baťa, 
o dnešním vzdělávacím systému
a  trvale problematickém vztahu
teorie a  praxe, o  společenské od-

povědnosti v  podnikání, etice, 
morálce a  kázni a  dalších 

tématech. 
Přednáška začíná 
v  17 hodin ve  vel-
kém sále knihovny 
a  ještě před jejím 
zahájením vystou-
pí Pavel Holubář, 
ředitel společnosti 
SHM, s  krátkou 

informací o  iniciativě podnikatelů 
ze Šumperska v  oblasti motivačních 
seminářů pro střední školy, které už 
úspěšně proběhly v  uplynulém škol-
ním roce a  jejichž cílem je především 
pomocí příběhů českých a  regionál-
ních podnikatelů motivovat studenty 
středních škol Šumperska k podnikání.             

-kš, zk-

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

referenta – sociálního pracovníka na úseku veřejného 
opatrovnictví oddělení sociální pomoci odboru sociálních 

věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální právní 
činnost
Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v  platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * znalost zák.  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita a  organizační schopnosti * občanská a  morální bezúhonnost * 
znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ – aktivní řidič * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová  třída  dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 11. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  30. 9. 2019. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

referenta přestupkového oddělení 
odboru správního a vnitřních 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 * vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu (obor právo 
nebo veřejná správa)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o  nich, v  platném znění * znalost zák. č. 251/2016 Sb., o  některých přestupcích, v  platném znění
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), 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 a  odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém
vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: agenda projednávání přestupků dle zákona 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. 11. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 9. 2019. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.

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

vedoucího majetkoprávního odboru 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 256/2013 Sb., o  katastru nemovitostí (katastrální zákon), v  platném znění * 
znalost zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném změní * znalost zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění * základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon 
o obcí a na zákon o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění) * 
dobrá orientace v mapových podkladech * znalosti v oblasti pozemkového práva * zkušenosti s řízením 
kolektivu minimálně 3 roky * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné
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 * 
souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených 
před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk * řízení a  koordinace 
jednotlivých oddělení odboru * práce s grafickým a popisným operátem katastru nemovitosti * příprava 
podkladů pro prodeje a pronájmy
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 1. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  11. 10. 2019. Informace k  pozici podá Hana Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 518.
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Informační servis

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

referenta oddělení spisové a archivační služby kanceláře 
tajemníka 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 střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zák. 
č. 499/2004 Sb.) a provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy * znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zák. 
č. 300/2008 Sb.) * znalost zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu a  o  změně některých zákonů, v  platném znění * osvědčení opravňující provádět 
vidimaci a legalizaci výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny 
„B“ nutné
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: provoz podatelny a  výpravny úřadu, každodenní doručování písemností, 
administrace úřední desky, výkon agendy Czech POINTu, vidimace a legalizace, autorizovaná konverze 
dokumentů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. platová třída dle nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2020 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 16. 9. 2019. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře 
tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.

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

referenta oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu 
odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)
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. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce 
na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém
vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení staveb ve správním území 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 11. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 9. 2019. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 
Sběrný dvůr – Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr – Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

Poruchy – elektřina 840 850 860
Poruchy – voda 583 317 202
Poruchy – plyn 587 571 722

u MĚSTSKÁ KNIHOVNA T. G. MASARYKA
Půjčovní doba září - červen – Městská knihovna v ul. 28. října 1: 
Po – St půjčovna pro dospělé 8 – 18 hod., půjčovna pro mládež 9 – 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé 8 – 18 hod., půjčovna pro mládež 9 – 17 
hod., So půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 8 – 12 hod. 
Tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 
Půjčovní doba září - červen – Městská knihovna Sever, Temenická 5: 
Po – St půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 – 12 hod., 13 – 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 – 12 hod., 
13 – 17 hod., So zavřeno. Tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 
u SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org.,
Komunitní centrum, M. R. Štefánika 1. Více na www.armadaspasy.cz/poboc-
ky/sumperk.
u SONS ŠUMPERK
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 CENTRUM PRO RODINU
Tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.cz, 
Farní středisko, Kostelní nám. 4, Čítárna, ul. M. R. Štefánika 26. 
u CHARITA ŠUMPERK
Recepce Charity Šumperk, Jeremenkova 7, tel. č. 583 216 747 nebo na www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.
u VIDA CENTRUM
V. Urbanová, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.
u CENTRUM SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ
CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M. R. Štefánika 1,
www.cpkp.cz.
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Žáci druhého ročníku ze Střední 
školy železniční, technické a  služeb  
v Šumperku se v rámci projektu Eras-
mus+ „Odborná zahraniční praxe žáků 
a rozvoj pracovníků SŠŽTS, Šumperk“ 
zúčastnili v  červnu dvoutýdenní od-
borné stáže v Budapešti. 

Cílem projektu bylo zdokonalit se  
v komunikaci v anglickém jazyce, zís-
kat cenné pracovní zkušenosti a  se-

známit se s  pracovními podmínkami  
v  zahraničí, posílit orientaci v  cizím 
prostředí a poznat místní kulturu. 

Šest truhlářů a šest kadeřnic na svou 
první zahraniční stáž cestovalo vlakem. 
Žáci byli společně s  jejich pedagogic-
kým doprovodem ubytováni v příjem-
ných apartmánech v centru maďarského 
hlavního města.

 V umění práce se dřevem se chlapci 

zdokonalili v  místním závodě FLOK–
PLAST. „Vyráběli jsme mozaiku z  dýh  
a  štítky na pověšení klíčů, seznamovali 
se s novými moderními stroji a učili se, 
jak fungují. Poznali jsme různé exo-
tické dřeviny  
a  učili se pra-
covat s  dýha-
mi,“ vzpomíná 
na stáž žák Jiří. 

Možnost porovnat trendy v  úpra-
vě vlasů a naučit se novým postupům 
měly šumperské kadeřnice v  salonu 
Kleopátra. Přínos stáže zhodnotila stá-
žistka Aneta: „Celkem jsme si zastříhaly. 
Barvily jsme novou metodou balayage, 
naučily jsme se natáčet přes kartáč lo-
kýnky tak, jako přes žehličku či kulmu, 
dělaly jsme účesy a  různě upravovaly 
vlasy.“ 

Žáci ze severní Moravy si na praco-
vištích vyzkoušeli komunikaci v  ang- 
lickém jazyce, v  případě potřeby jim 
pak byl po celou dobu stáže k dispozici 
maďarsky mluvící tlumočník. 

Mobilita v  maďarské metropoli ne-
byla určena pouze pro žáky, ale příleži-

tost pro profesní rozvoj využili i tři pe-
dagogové. Jejich třídenní stáž proběhla 
kombinovaně na odborných středních 
školách a  ve  firmách, kde praxi vyko-
návali i žáci.

Na  Budapešť 
budou účast-
níci projektu 
v z p o m í n a t 
nejen po  pra-

covní stránce, ale i z hlediska kulturního 
vyžití. Město na Dunaji jim ukázalo svá 
krásná místa, jako například Budínský 
hrad, Rybářskou baštu nebo baziliku  
sv. Štěpána. Zpestřením pobytu pak byl 
výlet k maďarskému „moři“ – k Balatonu. 

Pro všechny žáky i  zúčastněné pe-
dagogy byl pobyt v Maďarsku cennou 
zkušeností. Vyzkoušeli si práci v zahra-
ničí a zároveň zjistili, že se umí zorien-
tovat v  evropské metropoli. Procvičili 
si také anglický jazyk a naučili se i pár 
slovíček z  těžké maďarštiny. Jejich za-
hraniční pracovní zkušenost potvrzují 
žákům i pedagogům vydané Europassy 
Mobility, kterými se můžou prokázat 
při hledání zaměstnání.

Na Erasmus do Budapešti

www.sszts.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 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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OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Brýle   pro každou příležitost
AKCE 1+1 ZDARMA

Chcete mít přehled o VŠEM Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE 
pro Váš ZRAK vše na jednom místě

e-mail: lucie.novotna@skoda.cz
telefon: 583 365 573 (545)

Pars nova a.s.
www.parsnova.cz

NEMONTUJEME,

TVOŘÍME.

CHCEŠ STABILITU A JISTOTU
VE SVÉ PRÁCI?

TAK POJĎ PRACOVAT DO PARSU JAKO
elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro
zámečník/mechanik opravář k.v.
lakýrník
konstruktér
projektant
technolog
mistr

DĚLNÍK AŽ 40 TIS. KČ MĚSÍČNĚ
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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 firmy (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 VásŠUMPERK

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

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 750 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 7 737 Kč bez DPH. 
Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. 
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 stanou závazkový vztah. Kombinovaná 
spotřeba a emise CO2: 4,1 –7,0 l/100 km, 108 –160 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto Vám 
nový Passat přináší inovativní světlomety s technologií LED-Matrix, 
stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních systémů. 
Ať už cestujete za prací nebo vezete rodinu, nový Passat Vám 
chce usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život. 

Operativní leasing 
pro podnikatele

7 737 Kč
bez DPH měsíčně

www.passat.cz

Nový Passat.

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

comfort living

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


