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Taxík Maxík 
vyjel 
do ulic

Knihovna 
na Severce se stěhuje 
do Klubu seniorů2 3, 5 5

Autobusy se 13. ledna 
přemístí 
do Fialovy ulice

Poradna 
pomáhá ženám 
v nouzi 7

Nový rok přivítali mnozí Šumperané výstupem na Háj

Zatímco prvního ročníku Novoroč-
ního výstupu na Háj, který v roce 1976 
pro své členy uspořádal odbor turisti-
ky TJ Lokomotiva - Pramet Šumperk, 
se zúčastnily asi dvě desítky nadšenců, 
letos si pro pamětní list s  příležitost-
ným razítkem přišlo tisíc čtyřicet osm 
lidí. „V osmdesátých letech, kdy byly 
masové turistické akce velmi populár-
ní, chodilo každoročně ještě víc lidí. 
Za posledních asi dvacet let je to ale 
rekordní počet. Měli jsme připraveno 
osm set pamětních listů a v jednu od-
poledne jsme vydali poslední, takže 
jsme pak museli improvizovat. Pamět-
ní razítko si ale odnesl každý,“ uvedla 

Zdena Daňková, předsedkyně místní-
ho Klubu českých turistů.

Dorazivších na kopec však podle ní 
bylo mnohem více. „Odhadujeme, že 
na  vrchol Háje vystoupalo po  nejrůz-
nějších přístupových cestách více než 
dva tisíce lidí ze Šumperka i  širokého 
okolí. Byli mezi nimi i mnozí pamětní-
ci, z nichž někteří tradici tohoto výstu-
pu zakládali. Řada dalších se pak všech 
výstupů účastnila,“ podotkla Zdena 
Daňková. Vzápětí dodala, že na Háj za-
mířili lidé také poslední den loňského 
roku. Sešlo se jich tu kolem stovky.

Výstup na  Háj je pro mnohé nejen 
příjemnou procházkou, ale také mož-

Výstup na Háj je nejen příjemnou procházkou, ale také možností pozdravit se s řadou přátel a známých. Letos k rozhledně dora-
zilo více než dva tisíce lidí.  Foto: P. Kvapil

Ti, kteří na Háj vystoupali, si mohli od-
nést pamětní novoroční razítko. 

Zajištění kontinuity VHZ je naše nej-
vyšší priorita, říká ředitel společnosti 
Martin Budiš.    Strana 4

Dárky ze Stromu splněných přání  
plnily sny sociálně znevýhodněným 
dětem.    Strana 6

Dejvické divadlo přijede popřát Dět-
skému klíči.    Strana 6

Střední odborná škola otevřela opra-
venou tělocvičnu.    Strana 7

Samé dobré zprávy v roce 2020, 
hodně pohody a zdraví přeje 

všem čtenářům
redakční rada a redakce 

Šumperského zpravodaje.

První den v roce má v sobě, ať chceme nebo ne, něco zvláštního a nabízí se 
řada možností, jak ho prožít. Jednou z nich je pro Šumperany Novoroční výstup 
na Háj, který patří k nejstarším svého druhu v republice. Organizátory čtyřia-
čtyřicátého setkání z Klubu českých turistů tak ve středu 1. ledna již kolem osmé 
ranní vítali u rozhledny první nadšenci, kteří na vrchol Háje vyrazili jen krát-
ce po rozednění. O hodinu později pak už bylo u rozhledny opravdu živo. Roli 
nepochybně sehrálo i ukázkové počasí, jež k procházce na Háj přímo vybízelo.

ností pozdravit se s řadou přátel a zná-
mých. Vystoupat mohou na rozhlednu, 
kterou v  roce 1997 postavila ve  spolu-
práci s Bludovem, Rudou nad Moravou 
a firmami Eurotel a Telecom šumperská 
radnice a jež je replikou původní Štefá-
nikovy rozhledny z  předválečných let, 
a rozhlédnout se po širokém okolí.  -zk-
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Informace/Novoroční promluva

Objednávky od 3. ledna přijímá telefonicky dispe-
čink v pracovní dny od 8 do 13 hodin na telefonním 
čísle 774 424 239. Odvoz je třeba si zamluvit nejméně 
24 hodin před jízdou, nejdříve však tři dny před plá-
novanou cestou.

Taxík Maxík, který provozuje obecně prospěšná 
společnost Pontis, mohou využívat lidé s  trvalým 

pobytem v Šumperku starší šedesáti pěti let nebo dr-
žitelé průkazu osob se zdravotním postižením ZTP 
a ZTP/P. Tato služba funguje v pracovní dny od pon-
dělí do  pátku od  sedmi do  patnácti hodin. Cena 
jízdného je třicet korun na osobu. Vůz v bílo žlutém 
provedení s logem Taxík Maxík mohou lidé využívat 
na  území města Šumperka na  přepravu k  lékaři či 
k poskytovatelům sociálních služeb.

Sedmimístný Ford Tourneo Connect město získalo 
od Konta bariéry, jež je součástí Nadace Charty 77. 
Podmínkou je, aby vozidlo přispělo ke zlepšení kvali-
ty života seniorů ve městech. -ger-

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do  numerologicky zajímavého le-

topočtu tvořeného dvěma dvacítkami a  s  napětím 
očekáváme, co nám přinese. Doufám, že pro naše 
město bude tato skladba čísel znamenat další roz-
voj a růst. To, jak se Šumperk mění a vyvíjí, možná 
v každodenním shonu ani nevnímáme, ale pro mě 
jsou zrcadlem těchto změn pochvalné reakce ná-
vštěvníků našeho města. 

Dobrou zprávou je schválení velmi proinvestičně 
laděného rozpočtu města pro rok 2020. Díky tomu 
budeme moci dokončit významné stavby, kterými 
jsou především krytý bazén, jenž se veřejnosti ote-
vře letos v květnu, a autobusový terminál s přileh-
lým parkovištěm, který přivítá první cestující letos 
v listopadu. 

Co považuji pro celý náš region za velmi význam-
né, je i dobře postupující příprava zásadní doprav-
ní stavby, jíž je obchvat Bludova, který nás může 
významně „přiblížit světu“. Když vše půjde dobře, 
a  my jsme pro to opravdu učinili maximum, prá-
ce by měly být zahájeny v roce 2021 s dokončením 
v roce 2023. Velmi vítanou a prospěšnou dopravní 
stavbou se stala nedávno dokončená cyklostezka 
do Bratrušova.

Nejsou to však jen velké investiční akce, jež zlep-
šují život obyvatel v  našem městě. Samozřejmě se 
i  v  letošním roce budeme věnovat péči o  město 
ve  všech „komunálních“ oblastech. Jako v  před-
chozích letech budeme obnovovat chodníky, rádi  
bychom nově „zabalili“ některou z  důležitých ko-
munikací, tak jak se to v  loňském roce povedlo 
v  ulici Uničovské. Nadále bude probíhat obnova 
městské zeleně, péče bude věnována i  hřbitovům, 
na tom hlavním by měla být vedle nové dlažby vy-
budována i další rozptylová loučka.

Finančně byly posíleny rovněž všechny dotač-
ní programy, takže významná podpora půjde také 
do oblastí sportu, kultury i sociální. 

Velkou radost mi udělala návštěvnost „Vánoc 
u  radnice“. Věřím, že jsme po  letech dohadů defi-
nitivně našli důstojné místo pro jejich konání. Víme 
však také o nedostatcích, které je provázely, to ale 
bývá údělem všech prvních ročníků. Příště se určitě 
polepšíme a s nabytými zkušenostmi akci vylepší-
me.

Co mě trápí a kde se neobejdeme i bez vaší po-
moci, je udržení pořádku a čistoty v našem městě.  
Obrovské prostředky nás stojí nejen útoky vanda-
lů, ale i  úklid odpadků na  nejrůznějších místech. 
V  jarních měsících bych rád inicioval společnou 
akci a i s vaší pomocí město důkladně uklidil. V ob-
lasti zajištění veřejného pořádku spoléhám rovněž 
na městskou policii, jež by po doplnění svého stavu 
mohla vysílat v nejexponovanějších časech do měs-
ta více hlídek, a tím zvýšit dohled.

Někde jsem se v  poslední době dočetl, že jsme 
charakterizováni jako skvělá a  prosperující země 
plná brblajících lidí. Moc bych si přál, aby tomu tak 
v našem městě nebylo. Abychom se stali městem pl-
ným optimisticky naladěných patriotů, kteří svému 
městu fandí a chtějí se podílet na jeho dalším rozvoji.
 S přáním všeho dobrého v roce 2020

 T. Spurný, starosta města

Taxík Maxík byl před svátky k vidění po dobu vánočních trhů u stánku Pontisu na náměstí Míru u radni-
ce. Jedním z prvních pasažérů byl i obří plyšový oslík, který si hověl na sedadle spolu s dárky určenými pro 
opuštěné děti v Ostrůvku. 

Taxík Maxík vyjel do ulic

  

      Na webu je aplikace 
zimní údržby

Mapovou aplikaci Zimní údržba, v níž lze nalézt 
nejen zobrazení pořadí úklidu jednotlivých ko-
munikací ve  městě, ale také dobu, za  kterou by 
měly být uklizené, najdou zájemci na webu www.
sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby, Komunikace a Mapa zimní údržby. Přímo 
z aplikace lze poslat e-mail s dotazem či připomín-
kou, jež se vztahují ke konkrétnímu místu.
Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělovat 
i  dispečerské službě, která funguje ve  dnech ne-
příznivého zimního počasí. Všechny podněty, jež 
budou na telefonním čísle 604 920 123 nahlášeny, 
musí odpovědný pracovník zaznamenat do  dis-
pečerské knihy s  poznámkou o  způsobu řešení. 
Pohotovost přitom firma nedrží nepřetržitě, zá-
leží na  rozhodnutí oddělení komunálních služeb 
místní radnice, na  kolik hodin, případně dnů, ji 
vyhlásí. -zk-

      Panorama krášlí 
zastávku u nádraží

Další zastávka, která je polepena panoramatickou 
fotografií Šumperka, přibyla u vlakového nádraží. 
Podobně upravené zastávky, jež před polepením 
prošly očistnou kůrou, jsou u hřbitova a u Moto-
techny. V úpravě zastávek bude město pokračovat 
i v letošním roce, zaměří se především na čtvrť Te-
menice. -ger-

Poplatek za svoz odpadu 
se od nového roku zvýšil

Poplatek za  svoz komunálního odpadu doznal 
změny. Po sedmi letech, kdy zůstávala jeho roční 
sazba stejná, se od letošního 1. ledna zvýšil o šede-
sát nebo čtyřiaosmdesát korun. 
Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí za svoz od-
padu místo dosavadních 564 korun nově 624 koru-
ny, s pronájmem popelnice se pak poplatek zvýšil 
z 612 na 696 korun. Děti do jednoho roku, jež mají 
od data narození trvalé bydliště v Šumperku, jsou 
od placení místního poplatku za odpad osvoboze-
ny. Osvobození od plateb se pak vztahuje i na další 
případy uvedené v článku 5 OZV č. 2/2019, která 
stanovuje místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Zveřejněna 
je na webu města www.sumperk.cz v sekci Správa 
města, podsekcích Dokumenty a Právní předpisy 
města. -kv- Taxík Maxík je označen velkým logem, aby jej klienti 

poznali.  Foto: S. Singerová

Zastávku u vlakového nádraží krášlí panoramatic-
ká fotografie Šumperka.                               Foto: -pk-
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Přemístění autobusového nádraží

Velká změna, která zasáhne nejen cestující, kteří 
využívají šumperské autobusové nádraží, ale i oby-
vatele, firmy a organizace, jež sídlí ve Fialově ulici, 
se blíží. Od pondělí 13. ledna zde začne v souvislosti 
s výstavbou nového dopravního terminálu fungovat 
provizorní autobusové nádraží. Náhradní prostory 
opustí autobusy koncem listopadu, kdy by měla být 
modernizace terminálu dokončena. 

Největší tíhu náhradního řešení ponese právě Fialo-
va ulice, velká dopravní zátěž se přesune také do ulic 
Jeremenkovy a  Dr.  E. Beneše. I  z  tohoto důvodu se 
v této lokalitě mění dopravní značení. Žluté vodorov-
né značení, které je nadřazené původnímu bílému, již 
bylo na povrch namalováno a platí, svislé značení pak 
bude instalováno v neděli 12. ledna.

Do Fialovy ulice bude vjezd umožněn pouze auto-
busům a dopravní obsluze. Vjíždět se do ní bude jen 
z ulice Jeremenkovy. Fialova ulice tak bude od ulice 
Jeremenkovy po  parkoviště u  domu kultury jedno-
směrná. 

Ve Fialově ulici bude umístěno sedm stanovišť pro 
nástup se dvěma přístřešky. Situována budou na pravé 
straně ulice přiléhající k parku. Z nástupiště č. 7 při-
tom bude kromě jiných odjíždět i  linka č. 5 městské 
hromadné dopravy, ostatní linky MHD budou mít sta-
noviště před vlakovým nádražím. Dvě nová stanoviš-
tě v Jeremenkově ulici u pekárny Sázava a na protější 
straně u  parku pak budou sloužit pouze pro výstup 
cestujících z  autobusů. Ulice na  sebe navazují, pře-
stupy tak jsou odhadovány do pěti minut. Maximálně 
sedm minut by měl trvat přestup z vlakového nádraží. 

V souvislosti s přemístěním autobusového nádraží 
do Fialovy ulice dojde i k dalším dopravním změnám 
v  lokalitě. Podstatnou bude úprava přednosti v  jízdě 

Autobusy se v pondělí 13. ledna přemístí do Fialovy ulice

 

 

 

 

 

 

ORIENTAČNÍ SCHÉMA NÁHRADNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ŠUMPERK 

Budoucí podoba nového terminálu - pohled na hlavní nástupiště.  Vizualizace: Cekr CZ s.r.o.

Provoz u křižovatky ulic Jeremenkovy a Fialovy bude 
od 13. ledna velmi komplikovaný. Pokud to není nut-
né, měli by motoristé volit jinou trasu.          Foto: -zk-

na  křižovatce u  Komerční banky. Hlavní silnicí se 
od  pondělí 13. ledna dočasně stane ulice Dr.  E. Be-
neše, jež vede rovně. Z  důvodu velkého pohybu au-
tobusů se v  této ulici již změnila šikmá parkování 
ve vodorovná.

Po  celou dobu se po  provizorním autobusovém 
nádraží budou pohybovat nejen policisté, jež budou  
pomáhat s řízením dopravy, ale i pracovníci ČSAD Os-
trava, kteří budou navádět cestující k jejich zastávkám. 

Současná výpravní budova s čekárnou pro cestující, 
informační kanceláří a toaletami pro veřejnost a rov-
něž se zázemím pro řidiče zůstane v provozu bez ome-
zení.  Pokr. na str. 5
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Kam v současné době směřuje společnost Vodo-
hospodářská zařízení Šumperk a. s., co zásadního 
máte před sebou?

Posláním společnosti VHZ je efektivní správa 
a rozvoj více než devítisetkilometrové infrastruktury 
zajišťující bezvadnou distribuci pitné vody a likvidaci 
odpadních vod od  více než sedmdesáti  tisíc občanů 
šumperského okresu. Veškeré procesy, které nastavu-
jeme, směřují ke zvládnutí vyšší míry oprav a investic 
do našeho majetku, nacházejícího se na území osma-
dvaceti měst a obcí našich akcionářů, ale i mimo ně. 
Smyslem naší práce je, aby vodárenská síť nezestárla 
a byla stále plně funkční. Proto ji stále modernizujeme 
a  přibližujeme světovým vodárenským standardům 
a novým legislativním požadavkům. Společnost smě-
řuje ke stavu, kdy musí být schopna efektivně investo-
vat a opravovat majetek v hodnotě zhruba osmdesát 
milionů korun ročně. Vedle toho plně odpovídáme 
za způsob provozování našich vodovodů a kanalizací. 
Provoz je v současné době zajišťován externí společ-
ností, tento stav by měl na základě rozhodnutí akcio-
nářů setrvat až do roku 2025.

Který z kroků je ten nejzásadnější na cestě k sa-
mostatnému provozování vodovodních a  kanali-
začních sítí po roce 2025?

Společnost VHZ byla dlouhodobě stavěna na mi-
nimalistickém principu. Tím pádem bylo mnoho čin-
ností a agend svěřeno do rukou provozní společnosti 
ŠPVS, ačkoliv příslušejí společnosti VHZ. U našeho 
provozovatele se tak soustředí veškeré strategické 
činnosti, jež v současné době musíme převzít a garan-
tovat tak stav, kdy bude VHZ schopna zajišťovat vše 
samostatně.

Tyto procesy již začaly. Získali jsme nemalý maje-
tek podílející se na provozování sítě a v současné době 
začneme přebírat systém GIS, což je geografický in-
formační systém, který slouží pro získávání, ukládání, 
analýzu a vizualizaci dat. 

Nový provozovatel již bude od roku 2021 pracovat 
na  systémech v  majetku naší společnosti. V  rámci 
přípravy koncesních podmínek nového provozování 
musíme zajistit, aby nám na  konci příštího konces-
ního období bylo umožněno odkoupení dalšího pro-
vozního majetku nezbytného pro zajištění řádného 
provozu.

 
Budete mít na  provozování soustavy dostatek 

kvalitních pracovníků?
Veškerá kvalifikovaná pracovní síla zajišťující pro-

vozní činnost je nyní u  našeho současného provo-
zovatele ŠPVS. Troufnu si říct, že ať bude aplikován  
jakýkoliv model provozní činnosti, vždy u  toho bu-
dou současní zaměstnanci našeho provozovatele.

 
Jak vnímáte spolupráci se ŠPVS, která v současné 

době sítě provozuje?
Společnost ŠPSV, a.s. je profesionál ve svém oboru. 

Mantinely naší spolupráce vytyčují provozní a  kon-
cesní smlouvy. Spolupráce je tak postavena na smluv-
ním základu. Nedávno provedené právní, ekonomické 
a technické audity potvrzují, že provozování je reali-
zováno na vysoké úrovni. 

Společnost VHZ, to je devět set kilometrů vo-
dovodních a  kanalizačních sítí, více než sedm- 
desát tisíc klientů. Vodou zásobujete oblast 
od Loštic až po Staré Město, hodnota majetku je 
sedm miliard korun a obrat společnosti překro-
čil sto milionů korun. Jak vnímáte tu obrovskou 
zodpovědnost?

V  současné době vnímám obrovskou zodpo-
vědnost za  to, aby se nám podařilo zajistit kvalitní  
a  profesionální provozování našeho majetku po   
31. prosinci 2020, kdy končí současné provozní 
a  koncesní smlouvy. Zajištění bezvadné kontinuity 
v následujících letech je nyní naše nejvyšší priorita. 

 Děkuji za rozhovor,
 S. Singerová

Martin Budiš je od října 2015 výkonným ředitelem společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. 
Má zodpovědnost za devět set kilometrů vodovodních a kanalizačních sítí, více než sedmdesát tisíc klientů, 
vodou zásobujete oblast od Loštic až po Staré Město, hodnota majetku je sedm miliard korun.

Zajištění kontinuity VHZ je naše nejvyšší priorita

Martin Budiš je od  října 2015 výkonným ředitelem 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. 
 Foto: S. Singerová

  
  

      Městský architekt 
nenastoupí

Na svého architekta město Šumperk stále čeká. Ví-
těz výběrového řízení, architekt Štěpán Tomas, se 
rozhodl, že do funkce nenastoupí. Proto byl oslo-
ven druhý v pořadí, ale i  ten funkci odmítl kvůli 
pracovnímu vytížení. Stejně se vyjádřil rovněž 
architekt, který se umístil na třetím místě. Vedení 
města proto rozhodlo, že bude vypsáno nové výbě-
rové řízení. -ger-

      Je čas 
na kontrolu pasů

Chystáte se na  zahraniční dovolenou? Právě teď 
je ten pravý čas na kontrolu platnosti cestovních 
dokladů. V  případě nutnosti výměny nebo vy-
řízení nového pasu je nyní to nejlepší období, 
neboť své cestovní doklady vyřídíte bez front.  
Doporučujeme také využít rezervačního systé-
mu, který najdete na  webových stránkách města 
www.sumperk.cz. V jarních a letních měsících už 
pak musíte počítat s dlouhými čekacími lhůtami. 
Žádost o vydání cestovního pasu se podává v úřa-
dovně v Jesenické ulici 31, v kancelářích 120 a 121 
v přízemí. Ideální je využít pro vstup vchod z ulice 
Rooseveltovy. -ger-

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se nejlépe zbavit vánočního stro- 
mku? Odložte ho ke  kontejnerům na  sběrných 
místech tříděného odpadu. Tímto způsobem se 
mohou Šumperané zbavit stromku do  pondělí  
18. února, poté ho již musejí odvézt do sběrného 
dvora v ulicích Anglické nebo Příčné. -red-

      Lyžaře odveze 
do Jeseníků SKIbus

Mezi Kouty nad Desnou a Jeseníkem bude i v le-
tošním roce jezdit SKIbus. Z Koutů vyjíždí od že-
lezniční stanice v 9.15 a v 15.55 hodin, z Jeseníku 
spoj vyráží také od vlakového nádraží v 9.00 nebo 
v 15.45 hodin. Spoj vyjíždí každý víkend, v sobo-
tu a  v  neděli, až do  15. března. Bližší informace 
o SKIbusech naleznete na www.jeseniky.cz v sekci 
doprava. -ger-
 
      Vdovám 
pomáhá spolek

Ztráta nejbližšího, osamocení, nekonečné dědické 
řízení, i  toto pociťují lidé, kteří přišli o  své nej-
bližší. O  tom ví své čtveřice žen, jež se rozhodly 
v  Šumperku založit Spolek vdov. Aktivní dámy 
nejrůznějšího věku se scházejí každý první pátek 
v měsíci vždy od 17 do 19 hodin v prostorách Cha-
rity Šumperk v  Jeremenkově ulici. Popovídají si, 
předají si zkušenosti a  domlouvají další společné 
aktivity nebo výlety. Setkávání s přáteli je lepší než 
antidepresivum, shodují se ženy a zároveň otevírají 
spolkovou náruč všem osamělým ženám, které si 
potřebují třeba jen popovídat. -ger-

Hlavní závod jednotlivců na  deset kilometrů  
(3 okruhy po 3,33 km) nově obohatí závod štafet tří-
členných týmů. Chybět nebudou závody pro děti 
od těch nejmenších po největší. 

Trať pro nový ročník byla mírně upravena, aby se 
vyhnula dočasně přesunutému autobusovému nádra-

ží ve  Fialově ulici a  také aby byla maximálně přesná 
a „běhatelná“. Propozice ročníku 2020 najdete na  in-
ternetových stránkách závodu www.sumperun.cz.  
On-line registrace budou spuštěny 1. února. Pro no-
vinky a aktuální informace sledujte také facebookový 
profil @sumperun a také Instagram @sumperun. -red-

V neděli 7. června 2020 se historické centrum města opět promění v závodiště. Uskuteční se zde druhý 
ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN. On-line registrace budou spuštěny v sobotu 1. února.

Druhý ŠumpeRUN se poběží první červnovou neděli
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Přemístění autobusového nádraží/Zpravodajství

Starosta Tomáš Spurný i  ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová informovali, 
že návštěvníci Klubu seniorů, kam bude 
knihovna přemístěna, budou mít k  dis-
pozici zhruba tři stovky knih. Ty se bu-
dou každého čtvrt roku obměňovat, aby 
čtenáři měli k dispozici i knižní novinky. 
Z  centrální knihovny nebude problém 
do  Klubu důchodců dovézt jakékoliv 
knihy na přání. Zároveň zde bude možná 
i výpůjčka novin a časopisů. „Zvažujeme, 
že půjčovna bude otevřená jednou za dva 
týdny. Pokud však bude zájem, můžeme 
tuto službu zajistit častěji. Zároveň sem 
přemístíme bibliobox, jenž bude pro vra-
cení knih k dispozici čtyřiadvacet hodin 
denně,“ uvedla ředitelka knihovny.

Podle posledních statistik knihov-
nu Sever denně navštíví v  průměru 
třicet čtenářů. Za  měsíc se zde usku-
teční zhruba dvě desítky akcí. Část 
z  nich, především ty zaměřené na  se-
niory, zde budou probíhat i  nadále. 
„Senioři, kteří sem docházeli, budou, 
přiznávám, lehce omezeni, ale půj-

čovna rozhodně zůstane zachována. 
Vše je o  komunikaci a  domluvě. Bu-
deme se opravdu snažit vyjít všem 
vstříc. Na  druhou stranu ve  měs-
tě funguje krásná budova, jež díky 
svým kvalitním službám sbírá jednu 
cenu za druhou,“ zdůraznil starosta.

O  uvolněné prostory se bude starat 
společnost Pontis. Pobočka knihovny 
se po drobných úpravách změní v mul-
tifunkční sál pro pohybové aktivity. 
„V  současné době cvičíme se seniory 
v hodně omezených prostorách, kde je 
maximální kapacita dvanáct osob. Po-
ptávka převyšuje nabídku. O tyto pro-
story mají zájem také centrum Doris, 
protože nemá dostatečné kapacity pro 
pohybové kroužky, a  Zelená školka, 
která hledá místnost pro cvičení rodi-
čů s dětmi. Poptávka je i po prostorách 
vhodných pro jógu. Jsem si jist, že sál 
bude využitý od rána do večera. Chce-
me jej otevřít široké veřejnosti a napříč 
generacemi,“ uvedl ředitel Pontisu Mi-
roslav Adámek. -ger-

Koledování v Šumperku včera oficiál- 
ně zahájil šumperský starosta Tomáš 
Spurný v sadech 1. máje „u sovy“, podá-
vala se tu i tradiční „Tříkrálová zelňač-
ka“ a role koledníků se zhostili zpěváčci 
Šumperského dětského sboru. Kolední-

ci přitom budou obcházet domácnosti 
až do neděle 12. ledna. Výtěžek sbírky 
půjde na  pomoc nemocným, handica-
povaným, lidem v  tísni a  dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí žijí-
cím na Šumpersku. -kv-

  Pokr. ze str. 3
Přístup do  výpravní budovy bude 

možný pouze z Jeremenkovy ulice.
„Prosíme motoristy, aby byli ohledu-

plní, a  pokud to bude jen trochu mož-
né, aby se vyhnuli především křižovatce 
v  Jeremenkově ulici u  pekárny Sázava. 
Tato lokalita totiž bude zažívat obrov-
skou dopravní zátěž,“ upozornil Michal 
Hlavatý z  odboru dopravy Městského 
úřadu v Šumperku. Současně podotkl, že 
denně bude třeba odbavit více než čtyři 
stovky autobusů a osm tisíc cestujících.

Informace pro cestující, rozdělení 
stanovišť, orientační schéma náhradní-
ho autobusového nádraží a  informace 
o provozu linek jsou umístěny na webu 
města www.sumperk.cz a  na  úřední 
desce. Zveřejněny jsou rovněž na www.
idsok.cz v sekci Mapy a zóny, podsekci 
Plánky nástupišť.

Rekonstrukcí se celá lokalita auto-
busového nádraží společně s  prosto-
rem přednádraží promění v  moderní 
dopravní terminál. Na  vlastním ná-
draží vzniknou nové zastřešené ná-

stanoviště 1: 246 Loštice, Mohelnice, 
Zábřeh (IDSOK); 920 Bruntál, Opava, 
Ostrava(IDSOK)

stanoviště 2: 209 Bratrušov, Hanušo-
vice (IDSOK), 216 Bratrušov, Hanušo-
vice, Malá Morava, Sklené (IDSOK)

stanoviště 3: 206 Olšany, Bušín, Pí-
sařov, Štíty (IDSOK); 214 Vikýřovice, 
Hraběšice (IDSOK)

stanoviště 4: 207 Vyšehoří, Postřel-
mov, Zábřeh (IDSOK); 210 Vikýřovice, 
Rejchartice (IDSOK); 215 Sobotín, Ru-
doltice, Vernířovice (IDSOK); 222 Blu-
dov (IDSOK); 930241 Malá Morávka

stanoviště 5: 122 Jeseník (IDSOK); 
202 Ruda nad Moravou (IDSOK); 218 

Rapotín, Velké Losiny (IDSOK); 219 
Ruda nad Moravou, Bušín (IDSOK); 
220 Jindřichov, Branná, Hanušovice 
(IDSOK); 950157 Jeseník; 720290 Jese-
ník

stanoviště 6: 204 Hrabišín, Libina, 
Oskava (IDSOK); 205 Nový Malín, Os-
kava (IDSOK); 212 Hrabišín, Brníčko, 
Leština, Zábřeh (IDSOK); 229 Nový 
Malín, Libina, Kamenná (IDSOK); 
950157 Brno; 720290 Brno

stanoviště 7: 203 Sudkov, Leština, 
Brníčko, Dlouhomilov (IDSOK); 217 
Leština, Úsov, Klopina (IDSOK); 279 
Zábřeh, Jedlí, Cotkytle (IDSOK); 280 
Sudkov, Zábřeh (IDSOK); MHD 235

Knihovna na Severce se stěhuje do Klubu seniorů Do ulic vyšli tříkráloví koledníci

Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně s prostorem předná-
draží promění v moderní dopravní terminál.  Vizualizace: Cekr CZ s.r.o.

„Pobočku knihovny Sever vám v žádném případě nechceme brát. Uděláme 
vše pro to, aby bylo maximum služeb zachováno,“ slíbil v závěru uplynulého 
roku starosta Tomáš Spurný na výročním setkání Klubu seniorů. Spolu s ním 
přišli vysvětlovat, proč bude v únoru uzavřena pobočka knihovny Sever, i ředi-
tel společnosti Pontis a senátor v jedné osobě Miroslav Adámek a místostarost-
ka Marta Novotná. To, že senioři byli s vysvětlením spokojeni, potvrdil potlesk, 
který sklidili všichni řečníci.

Již tradičně zahájila nový rok v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, kterou 
organizuje Charita Šumperk. Desítky koledníků vycházejí do ulic měst a obcí 
v období mezi 1. a 12. lednem, aby přinášeli do všech domovů požehnání a po-
prosili o pomoc pro ty, jež ji potřebují.

Autobusy se v pondělí 13. ledna přemístí do Fialovy ulice

Rozdělení stanovišť s odjezdy jednotlivých linek

stupní ostrůvky s  patnácti stanovišti 
pro autobusy veřejné linkové dopravy 
a  jedno stanoviště pro linky MHD. 
Prostor bude bezbariérový a zabezpe-
čený kamerovým systémem. Celé ná-
draží bude pokryto bezplatnou wifi sítí 
a chybět zde nebudou moderní infor-
mační tabule, grafické displeje, lavičky, 
včetně jedné chytré, a  další mobiliář 
a  rovněž socha Merkura, patrona - 
ochránce cestujících.

Nová výpravní budova, kterou vy-
buduje ČSAD, vyroste při Jesenické 

ulici v  místě současného prostoru pro 
parkování autobusů. Dvoupodlažní ob-
jekt bude z velké části prosklený, čímž 
se opticky propojí autobusový terminál 
s  veřejným prostorem. Přízemí bude 
sloužit cestujícím, ve  druhém podlaží 
bude zázemí pro dopravce.

Poslední novinkou, kterou loni v ří- 
jnu odhlasovali šumperští zastupitelé, 
budou zelené střechy jak na  nástupi-
štích, tak na  zastávce MHD. Součástí 
projektu je i  záchytná jímka na  dešťo-
vou vodu. -zk, ger-



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Personální inzerce

Do  všech zařízení přivezlo vedení města dárky 
osobně. Atmosféra při předávání dárků byla skvělá, 
politikům se vůbec nechtělo domů. Například ná-
vštěva Ostrůvku se protáhla na dvě hodiny. Starosta 
Tomáš Spurný komunikoval snad se všemi dětmi, Ja-
kub Jirgl nejvíce času trávil se čtyřletým chlapečkem, 
který je kvůli svému postižení upoután na lůžko. 

Děti starostu ani místostarostu nechtěly pustit. 
V kurzu byl hlavně dětský set pro lékaře, takže oba 
muži z  vedení města se podrobili kompletní zdra-
votní prohlídce, pochovali si miminko, spravili note-

book, projeli se s auty nebo si jen tak s dětmi povídali. 
„Vůbec by mi nevadilo, kdybych se už stal dědečkem,“ 
usmíval se Tomáš Spurný, když choval nejmenšího 
obyvatele Ostrůvku. 

Vedení města, ale především dárky, které přivezlo, 
netrpělivě očekávali i  obyvatelé Domu pro osamělé 
rodiče s dětmi v  tísni. Každé z dětí dostalo dva dá-
rečky. Jeden si mohly rozbalit hned, ten druhý si pak 
položily ke stromečku. Návštěva Klubíku pro děti ze 
sociálně slabých rodin byla mnohem živelnější. Před 
nimi nemělo smysl dárky schovávat, hned se na  ně 
vrhly, až papíry doslova létaly vzduchem.       

Reakce dětí na  dárky byly úžasné, odzbrojující 
a  nesmírně dojemné. Jejich rozzářené oči, radost, 
úsměvy a leckdy i slzičky štěstí, to byla ta pravá od-
měna všem dárcům. Některé děti dárky rozbalovaly 
s rychlostí blesku, jiné s posvátnou úctou a vděčností, 
někteří obzvlášť stateční si je rozbalili až pod stro-
mečkem. Ani jedno dítě nebylo zklamané, a  to bylo 
to nejdůležitější.

„Setkal jsem se holčičkou, jež chodí s mou dcerou 
do  školky. Hned si to ke  mně namířila, pěkně jsme 
si popovídali. Byla nadšená z panenky, kterou dosta-
la, i  z  třípatrového pouzdra, jež se jí bude brzy ho-
dit, protože letos v září jde do školy. Zarazila mne její 
pokora, jak přistupovala k dárkům i ostatním lidem, 

i když to nemá její rodina, jež čítá sedm dětí, vůbec 
jednoduché,“ uvedl Jakub Jirgl.  

Za všechny tyto děti město Šumperk děkuje všem 
dárcům za štědrost a umění podělit se. I díky nim se 
znevýhodněné děti mohou cítit alespoň o Vánocích 
šťastně s pocitem, že na ně někdo myslí. 

Ježíškovi pomocníci letos do  informačního cent-
ra, kde stál Strom splněných přání, donesli téměř sto 
padesát dárků, které byly 18. a 19. prosince rozvezeny 
do tří organizací v Šumperku, jejichž klienty jsou děti 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pomocnou 
ruku v  letošním roce přiložila také Jednota Zábřeh, 
která všem organizacím poskytla finanční dar na ná-
kup potravin. Dárky dětem rozvezlo vedení města 
za pomoci pracovníků odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů, jež celou akci ve městě organizují.  -ger-

„Představení Zimní pohádka 
od  Williama Shakespeara s  hvězd-
ným obsazením se uskuteční v soboru 
4. dubna od 18 hodin v  šumperském 
divadle. Předprodej vstupenek již od-
startoval. Lístky nelze zakoupit přes 
internet, pouze osobně na pokladně,“ 
zdůraznila Silvie Nováková z Dětské-
ho klíče. Vstupenky jsou v  hodnotě 
850 a 820 korun.

Podle kritiků se diváci mohou těšit 
na  neobyčejně zábavnou podívanou, 

během níž dejvičtí herci předvádějí 
to, co umějí nejlépe - s  lehkostí roz-
víjejí groteskní situace. Jde o špičkový  
herecký koncert a o jednu z nejveselej-
ších shakespearovských komedií širo-
ko daleko.

Obecně prospěšná společnost Dět-
ský klíč vznikla v roce 2020. Její vznik 
byl iniciován potřebou pomoci dětem 
a  rodičům handicapovaných dětí, ze-
jména s poruchami autistického spek-
tra.  -ger-

Pod stromečkem si trůnil obří oslík, jenž hlídal kupu dárků. Mezi nimi byly většinou hračky, ale i prak-
tické věci, jako je třeba přebalovací podložka. Dárky převezli do centra Ostrůvek (bývalý kojenecký ústav 
v ulici Dr. E. Beneše) starosta Tomáš Spurný a místostarosta Jakub Jirgl se svými pomocníky z informační-
ho centra. Sem je nosili anonymní Ježíšci, kteří se zapojili do akce Strom splněných přání. Díky ochotným 
lidem se sešla obrovská hromada balíčků, jež plnily sny sociálně znevýhodněným dětem.

Šumperská rodačka Simona Babčáková, Lenka a Miroslav Krobotovi, Mar-
tin Myšička, Jaroslav Plesl, Vladimír Polívka a další známé tváře z Dejvického 
divadla zamíří první dubnovou sobotu směr Šumperk. Populární divadlo se 
zařadí mezi gratulanty, kteří přijedou v dubnu oslavit dvacáté narozeniny Dět-
ského klíče.

Dárky ze Stromu splněných přání plnily sny sociálně znevýhodněným dětem

Dejvické divadlo přijede popřát Dětskému klíči

Dárky převezli do  centra Ostrůvek starosta Tomáš 
Spurný a místostarosta Jakub Jirgl.  Foto: -ger-

Ježíškovi pomocníci letos donesli do  informačního 
centra téměř sto padesát dárků.  Foto: -ger-

Populární Dejvické divadlo přijede v dubnu na oslavy dvacátých narozenin Dětské-
ho klíče.  Foto: archiv

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

referenta oddělení územního plánování odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic 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 
* 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) nebo 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 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
* znalost zák. 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 a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (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. Dále je možnost čerpání 
zaměstnaneckých benefitů. Nástup od 1. 3. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 1. 2020.  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.
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Květinový den se loni opět setkal s  velkým zájmem 
veřejnosti.  Foto: -pk-

  
  

  
  

       Dospělé i děti 
láká muzeum 
na dílnu k výstavě 
manželů Kovalových

Cyklus S  dětmi za  uměním, jenž 
pořádá pro malé výtvarníky šum-
perské muzeum, pokračuje i v no-
vém roce. Ve  středu 22. ledna 
čeká na  nejmenší návštěvníky od   
15 hodin setkání s kresbami a  fo-
tografiemi Anežky a Miroslava Ko-
valových. 
Děti si se skřítky Barvínkem 
a  Pastelkou prohlédnou výstavu 
a  především budou samy tvořit. 
Kromě obrázku si společně vyrobí 
také jednoduchý hudební nástroj 
a  stanou se na  chvíli muzikanty. 
Program, který je určen pro nej-
menší návštěvníky od  2 do  7 let 
s doprovodem, povedou historičky 
umění Kristina Lipenská a  Lenka 
Müllerová. Počet míst na program 
je omezen. Zájemci si mohou re-
zervovat místo na telefonním čísle 
583 363 070. -red-

      Poradna pomáhá 
ženám v nouzi

Obecně prospěšný projekt „Nesoudíme. Pomáhá-
me“ nabízí pomoc ženám, jež se dostaly v souvis-
losti s nečekaným těhotenstvím do složité životní 
situace a  které jsou například okolnostmi nebo 
rodinou nuceny k potratu. Záštitu nad projektem, 
jehož zřizovatelem je Hnutí Pro život ČR, udělil 
projektu nově i šumperský starosta Tomáš Spurný. 
„Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ považujeme 
za velmi užitečný. Naší záštitou pomáháme zachra-
ňovat vztahy a životy konkrétních lidí a přispívá-
me k tomu, aby se informace o této pomoci ženám 
v nouzi dále šířila,“ vysvětlil starosta Tomáš Spurný 
a  doplnil: „Projekt podpořilo již jedenadevadesát 
měst a obcí z celé republiky. Jsem rád, že i já mohu 
vyjádřit svou morální podporu této iniciativě.“ 
„Žena se na počátku nečekaného těhotenství čas-
to ocitá v akutní krizi, musí se rychle rozhodnout, 
někdy v řádu dní, zda si dítě ponechá, a nemá mož-
nost si o své situaci v klidu promluvit a poradit se. 
Na  naší Lince pomoci, která je bezplatná a  ano-
nymní, pracují zkušené psycholožky, ale pokud je 
potřeba, tak jsme schopni do řešení každé konkrét-
ní situace zapojit další externí odborníky, napří-
klad na  krizové intervence, psychoterapii, osobní 
konzultace, partnerské mediace nebo na  sociálně 
právní poradenství,” potvrdila Jaroslava Trajerová, 
vedoucí projektu. 
Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností 
z  poradny Linky pomoci. Více než třicet žen, jež 
se na linku obracejí, má za sebou prodělané umělé 
ukončení těhotenství a  svého rozhodnutí zpětně 
lituje. Z celkového počtu více než čtyř stovek žen, 
které se ročně na Linku pomoci obrátí, se osmde-
sát procent cítí být pod tlakem, aby podstoupily 
potrat. Kontakty na  linku pomoci: 800  108  000, 
poradna@linkapomoci.cz. -ger-

Devět měsíců trvající rekonstrukce 
a  dvacet milionů korun změnilo tělo-
cvičnu Střední odborné školy v  Země-
dělské ulici k  nepoznání. Vznikl zde 
multifunkční prostor vhodný pro míčo-
vé hry, florbal či badminton a také místo 
pro posilovnu a horolezeckou stěnu. 

Během slavnostního otevření v úterý 
17. prosince si tělocvičnu přišli pro-
hlédnout nejen zástupci Olomouckého 
kraje, který je zřizovatelem této střední 
školy, ale i  šumperský starosta Tomáš 
Spurný a  místostarostka Marta Novot-
ná, nechyběl zde ani senátor Miroslav 

Adámek. Všichni hosté pochválili zda-
řilou rekonstrukci a  popřáli, aby tělo-
cvična byla stále plná nejen studentů, 
ale i sportující veřejnosti.

„K  této tělocvičně se váže hodně 
mých osobních vzpomínek. Jako mladý 
atlet jsem sem chodil trénovat, později 
jsem sem chodíval hrát volejbal. V po-
sledních letech už byla opravdu v trist-
ním stavu,“ uvedl starosta Spurný, jenž 

zdůraznil, že v  Šumperku je obrovská 
poptávka po  volnočasových sportov-
ních aktivitách a  tělocvična na  „Ze-
mědělce“ ji nepochybně také pomůže  
naplnit.

Senátor Mirek Adámek ještě zástup-
cům kraje připomněl, že studenti sice 
hodně času tráví ve  škole, ale většinu 
dne jsou na internátě. A ten po rekon-
strukci také volá.  -ger-

Andrea Radomská absolvovala řadu vzdělávacích 
seminářů z oblasti hospicové a paliativní péče, super-
vize, komunikace, sociální práce a reminiscence.

Od roku 1999 se aktivně pohybuje na poli hospico-
vé a paliativní péče, stála u zrodu několika mobilních 
hospiců, doprovází umírající, podporuje doprovázející 
a dodává odvahu pozůstalým. Pracuje jako terapeut-
ka, poradkyně pro pozůstalé a pastorační pracovnice 
v  Mobilním hospici Strom života v  Novém Jičíně, 
kde se mimo jiné intenzivně věnuje práci s pozůsta-

lými dětmi, dospělými a perinatální hospicové péči.
Působí také jako supervizorka a lektorka dobrovol-

nických programů organizace ADRA. Pravidelně před-
náší na odborných konferencích a seminářích, předává 
zkušenosti a lektoruje v řadě zdravotních a sociálních 
zařízeních. Absolvovala odborné stáže v hospicových 
a sociálních zařízeních v Rakousku a Austrálii. Snaží 
se napomoci odtabuizování smrti a umírání mezi od-
bornou i laickou veřejností a je aktivní propagátorkou 
hospicové a paliativní péče. -kš-

Hlavním tématem roku 2019 byla prevence nádorů 
plic a s tím i připomenutí škodlivosti kouření. Tomuto 
tématu byl věnován i  Český den proti rakovině, kte-
rý proběhl 15. května. Navzdory chladnému počasí 
se nám podařilo prodat 4  100 kytiček, za  které jsme 
v  Šumperku „utržili“ 96  491 Kč. Děkujeme všem, jež 
se podíleli na  organizaci a  prodeji kytiček a  letáků, 
a všem občanům, kteří tuto sbírku finančně podpořili. 

V říjnu se již stal tradicí „Růžový říjen“, který připo-
míná prevenci nádorů prsu. Růžové stužky se prodáva-
ly v šumperské nemocnici pacientům a návštěvníkům 
za  symbolickou dvacetikorunu. Celkem naše organi-
zace obdržela 10 560 Kč. Zásluhu na tom mají zejména 
vedoucí sestra chirurgického oddělení Olga Davidová 
a vedoucí sestra onkologického oddělení Jana Krahu-
lová.

V  roce 2019 se konaly tradiční a  velmi prospěšné 
rekondiční pobyty pro ženy po léčení pro nádor prsu 
v Novém Jičíně a v Luhačovicích, jejichž cena přesáhla 
205 tisíc korun. Pobyty významně finančně podpoři-

Zamyšlení nad smrtí a  umíráním a  důležitosti možnosti důstojného odchodu je tématem přednášky  
Andrey Radomské, kterou chystá na úterý 14. ledna šumperská Knihovna T. G. Masaryka. Nese název Po-
slední věci člověka a odehraje se od 17 hodin v malém sále knihovny.

Střední odborná škola otevřela opravenou tělocvičnu

O posledních věcech člověka pohovoří Andrea Radomská

Liga proti rakovině bilancuje

ly města Šumperk a  Zábřeh a  firma Apator - Metra. 
Všem jmenovaným upřímně děkujeme.

 J. Koutná, předsedkyně LPR Šumperk

Přítomní hosté si vyzkoušeli v nové tě-
locvičně hod na koš.               Foto: -pk-

Slavnostní otevření tělocvičny se odehrálo v úterý 17. prosince.  Foto: -pk-
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Informační servis/Personální inzerce

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: umísťování a povolování 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. Dále je možnost 
čerpání zaměstnaneckých benefitů. Nástup od  1. 2. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do   
22. 1. 2020.  Informace k  pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31,  
tel. č. 583 388 332.

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

referenta odboru životního prostředí 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 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění * znalost zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zkušenosti ve státní správě * orientace v oblasti 
nakládání s odpady a se svozovou technikou 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: agenda odpadového hospodářství Města Šumperka 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 16. 4. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  16. 1. 2020. Informace k  pozici podá Dana Krňávková, vedoucí 
odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. č. 583 388 324.

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 
Taxík Maxík, zvýhodněné taxi pro seniory 774 424 239
Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

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

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

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: 
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 po-
dobně, 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 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
Poradní dny Po a St 8.30 - 9 hod., 13 - 16.30 hod., M. Janků,  
tel. č. 604 931 390, e-mail: szdp.sumperk@centrum.cz, www.snncr.cz, 
Gen. Svobody 68 (budova Pontis, přízemí).
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. 



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Zdeněk Šupina

REALITY ŘEŠÍM 
KAŽDÝ DEN     737 729 446    737 729 446

Přeji Vám hodně 
zdraví, štěstí 
a spokojenosti 
v roce 2020

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny rodiče a zájemce o studium 
na střední průmyslové škole na

SETKÁNÍ 
S ŘEDITELEM ŠKOLY   

ve dnech 20. 1. nebo 21. 1. 2020 
vždy v 16.00 hodin

Program setkání:
- informace o škole a jejím programu 
  vzdělání
- seznámení s kritérii pro přijetí 
 ke studiu – informace o přijímací zkoušce 
- diskuse

Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, 
telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA
(smrk, borovice)

v délkách 1 m, 2 m 
nebo 3 m

za výhodnou cenu
možnost dovozu

Volejte  602 251 783
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RYCHLOST
STABILITA

až 1000 MBit
spolehlivost

NÍZKÉ PINGY
GAMING

vhodné pro 
online hry

OPTICKÝ KABEL
AŽ DO BYTU

každý byt má svou 
vlastní přípojku

FTTH

CLOUD
PROSTOR

10 GB prostoru
pro vaše data v ceně

IPTV
HD KVALITA

zpětné sledování
vlastní nahrávky

WIFI
HOTSPOTY

internet zdarma 
v síti našich hotspotů

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk 583 221 200

zpravodaj_012020_color.indd   1 02.01.20   19:05



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

KONTAKT:

Bojíš se přijímaček?

VyzKOuše j si je 
u Nás NANečisTO!

- z českého jazyka ve 14 hod.
- z matematiky v 15.30 hod.

Reálné podmínky, zpětná vazba na místě

DeN OTeVřeNých DVeří 
14. 2. 2020 od 13 do 17 hod.

Představíme Vám jednotlivé obory a ukážeme školu.

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

Škola pro život v 21. století
Jaký bude svět za deset dvacet let? Jaké 

dovednosti bude člověk potřebovat? Svět 
se mění závratnou rychlostí, je vhodné, 
aby obsah vyučovaných předmětů byl 
stejný dnes jako před lety? Co všechno 
potřebuje znát středoškolák, aby zís-
kal výuční list či maturitní zkoušku? 
Je smyslem výuky například obsáhnout 
literaturu od  starověku po  současnost, 
se všemi autory, jejich díly, nebo je 
vhodnější soustředit se na  žákův pí-
semný a ústní projev, na jeho myšlenky 
a  způsob jejich zachycení? Není snad 
vhodnější zprostředkovávat historii 
v souvislostech a na místě dění, v inter-
akci s  pamětníky a  s  odborníky? Není 
lepší ve všech předmětech, oborech být 

co nejvíce propojen s odborníky, s prak-
tickým životem? A není vlastně základ-
ní kompetencí, kterou má škola člověka 
naučit, dovednost učit se? To jsou otáz-
ky, na které hledá odpověď snad každý 
učitel, každá škola.

Naše škola, Střední škola železniční, 
technická a služeb, nabízí žákům, aby 
si co nejdříve uvědomili, že získávané 
teoretické znalosti jsou nezbytné pro 
úspěšnou praxi. Ve spolupráci s místní-
mi firmami se snažíme rozvíjet kreati-
vitu žáků, jejich samostatnost, kritické 
myšlení, schopnost diskutovat i  jejich 
uvědomění si, že práce s chybou je dů-
ležitá. Tyto dovednosti jsou předpokla-
dem k poznání, že podstatou života je 
celoživotní učení. Díky spolupráci se 

společnostmi Pars Škoda Transporta- 
tion,  Miele, Urdiamant, Dormer Pra-
met, Zámečnictví Beran, BSK, Fortex, 
Komfi, CeramTec a  dalšími jsou naši 
žáci úspěšní v  krajských i  celorepubli-
kových soutěžích. 

V tomto školním roce reprezentovali 
naše město i kraj zámečníci, kteří na ce-
lorepublikové soutěži v  Praze Machři 
roku obsadili 2. místo. Pětice absolven-
tů učňovských oborů byla odborníky 
z  praxe navržena na  Ocenění Hospo-
dářské komory ČR pro nejúspěšnější 
absolventy. Za  svou práci a  teoretické 
znalosti, za svou schopnost učit se jsou 
odměněni i žáci službových oborů - ti-
tul Talent Olomouckého kraje získala 
absolventka oboru prodavač, která vy-
hrála celorepublikovou soutěž v odbor-
ných dovednostech, a  naše kadeřnice 
se v prosinci probojovaly na  středoev-
ropské mistrovství mladých kadeřníků 
v Bratislavě. 

S praxí jsou úzce propojeny i matu-
ritní obory obchodník, mechanik stro-
jů a  zařízení, ve  kterých získávají žáci 
ve třetím ročníku výuční list a ve čtvr-
tém maturují. U  oborů strojírenství - 
obsluha CNC, nábytkářská a dřevařská 
výroba, stavitelství je počet dnů praxe 
povýšen na  maximální možnou úro-
veň. Spojení s praxí znamená také posí-

lení digitálních kompetencí žáků všech 
oborů. Výuka CAD systémů, CNC pro-
gramování je součástí i výuky obráběčů 
kovů. Od  příštího školního roku bude 
zařazen napříč všemi tříletými obory 
předmět aplikovaná výpočetní techni-
ka. Modernizace oborů ve  spoluprá-
ci s  vedením společností, instruktory 
ve firmách však nemá za cíl držet krok 
s  dobou, chceme především neustá-
le podporovat schopnost žáků učit se, 
jejich zájem o  studované obory, jejich 
zájem o vlastní profesní i osobní rozvoj.

Co přinese příští rok ve  vzdělávání 
středoškoláků? Duální vzdělávání, mi-
strovské zkoušky, staronová maturita. 
Ano, svět školství se mění, ale výchova 
a  vzdělávání žáků by se měly odvíjet 
od základní kompetence  - nauč mě učit 
se. Či jak před více než sto lety vyjádřila 
Marie Montessori: „Nauč mě, abych to 
dokázal sám.“ Irena Jonová



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0313_alzh_inzerce 104_140_inzerce Zábřeh.ai   1   19.11.2019   13:16:52

©
 S

CA
RO

N
, s

.r.
o.

 |  
sc

 9
/2

01
2

Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682, 
mob.: 724 950 883, mach@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz

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
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mob.: 724 845 964, mach@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

VÝPRODEJ SKLADU
nových a zánovních vozů

U zánovních vozů 
garance ujetých km 
a prodloužená záruka

• 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


