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Startuje jarní 
úklid a čištění 
komunikací

Město by mělo lidi lépe 
informovat, říká šéf komise 
životního prostředí2 3 5

Město opraví na hřbitově 
hrobku Weissových, zřídí 
i novou vsypovou loučku

Kvůli koronaviru vyhlásili 
zákaz návštěv, platit bude 
do odvolání 6

Kraj ocenil Ondřeje Banka a Kateřinu Korgerovou

Šumperský lyžař a trenér Ondřej Bank 
je stále pojmem. To potvrdil i při letoš-
ním vyhlašování výsledků ankety Spor-
tovec Olomouckého kraje, kdy si odnesl 
jednu z  hlavních cen. Ze Šumperka je 
rovněž nejlepší handicapovaná sportov-
kyně, neslyšící atletka Kateřina Korge-
rová. Ocenění se udělovala ve  čtvrtek 
24. února v  rámci slavnostního večera 
v prostějovském Městském domě.

Devatenáctý ročník ankety ovlád-
la tenistka Karolína Muchová, která 
získala titul Nejlepší sportovec roku 
Olomouckého kraje roku 2019. Česká 
reprezentantka a  členka fedcupové-
ho týmu vloni vyhrála turnaj Korea 
Open a  byla finalistkou Prague Open 
ve dvouhře. Na konci minulého roku jí 
patřilo 21. místo v žebříčku WTA. 

V  kategorii nejlepší handicapovaná 
sportovkyně kraje obhájila své loňské 
prvenství osmnáctiletá atletka Kateřina 
Korgerová, jež se narodila pouze s jedi-

ným procentem sluchu. Tato šumper-
ská gymnazistka sice závodí v barvách 
SSK Vítkovice, ale trénink a  přípravu 
absolvuje pod záštitou TJ Šumperk. 

Čestnou cenu převzal Ondřej Bank z rukou olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka.  Foto: P. Lebeda

Nejlepší handicapovanou sportovkyní kraje je Šumperanka Kateřina Korgerová. 
Ocenění jí předal náměstek hejtmana Milan Klimeš.  Foto: P. Lebeda

Město letos zahajuje elektronickou re-
gistraci žádostí o  přijetí do  svých zá-
kladních škol.    Strana 2

Hlediště letního divadla u vily Doris se 
letos dočká rekonstrukce.    Strana 3

Opravou projdou některé komunika-
ce i veřejné osvětlení.    Strana 4

Z Preludia míří do New Yorku, Permoník 
vystřídá v  Šumperku devítiletá úspěšná 
klavíristka Klára Gibišová.    Strana 5

Čestnou cenu letos převzal Ondřej 
Bank, jenž v  současnosti s  bratrem 
Tomášem trénuje v  alpském lyžování 
Ester Ledeckou. -red-
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„Jarní čištění komunikací a cyklopruhů podél sil-
nic chceme zahájit v pondělí 16. března a dokončit 

9. dubna,“ uvedl Petr Polách, správce provozu SUEZ 
Technický servis. Vzápětí podotkl, že jako první 
přijde na  řadu náměstí Míru u  radnice a  přilehlé 
ulice. Současně s  komunikacemi se budou uklízet 
i některé vybrané chodníky.

V souvislosti s jarním úklidem komunikací ape-
luje místní radnice na řidiče a majitele vozidel, aby 
dodržovali osazené dopravní značení – zákazy stání 
a  časové horizonty vyznačené na  dodatkových ta-
bulkách. Předejdou tím nejen komplikacím vznik-
lým s případným odtažením vozidla, ale i blokové 
pokutě, a  navíc přispějí k  dodržení časového har-
monogramu v navazujících úsecích.

Na úklid komunikací upozorňuje dopravní zna-
čení minimálně týden před jeho zahájením. První 
značky se tak objevily na náměstí Míru a v přileh-
lých ulicích v  pondělí 9. března. „Všechny značky 
v době osazení vyfotíme, aby se předešlo dohadům, 
zda na daném místě značka vůbec byla. Právě na to 
se totiž někteří zapomětliví řidiči při placení pokuty 
vymlouvají,“ dodal Petr Polách. Loni přitom pocí-
tilo sankce za porušení zákazu stání na své vlastní 
kůži více než sto padesát řidičů.

Rozpis úklidu komunikací je zveřejněn na strán-
kách města www.sumperk.cz v  sekci Aktuality 
a také v sekci Občan, podsekcích Komunální služby 
a Veřejná zeleň. -zk-

Odkaz na  aplikaci k  zaregistrování žádostí bude 
umístěn na webové stránky škol a města od 16. břez-
na. „Od tohoto data také budou moci registrace zá-
konní zástupci budoucích školáků vyplnit a odesílat. 
Zápis se pak uskuteční ve  středu 1. dubna od  8 do   
17 hodin a  ve  čtvrtek 2. dubna od  8 do  15 hodin, 
na ten se již rodiče s dětmi dostaví do školy, kam se 
přihlásili, osobně. K zápisu přinese zákonný zástup-
ce svůj občanský průkaz a  rodný list dítěte,“ uvedla 
Helena Miterková, vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů.

Elektronické zápisy se uskuteční pouze ve školách, 
jejichž zřizovatelem je město. Jsou to ZŠ Dr.  E. Be-
neše, ZŠ 8. května, ZŠ Sluneční, ZŠ Vrchlického a ZŠ 
Šumavská. V ostatních základních školách a do pří-
pravné třídy v ZŠ Sluneční proběhnou zápisy klasic-
kou formou.

„V  případě, že zákonný zástupce nemá možnost 
přístupu k  internetu, lze registraci vyplnit na  oddě-
lení školství, které sídlí v úřadovně v  Jesenické ulici 
v kanceláři č. 213 nebo č. 233, v Informačním centru 
Šumperk nebo přímo při zápisu ve vybrané základní 
škole,“ doplnila Helena Miterková. 

Elektronická registrace žádosti umožní rodičům 
získat větší jistotu výběru školy ještě před samot-
ným zápisem a zároveň se tím eliminují fronty při 
zápisu v  jednotlivých základních školách. Pedago-
gové se tak budou moci místo administrativě věno-

vat více dětem a posoudit jejich znalosti a dovednosti.
Zároveň odpadnou fronty, které se tvořily před 

školami během prvního dne zápisu. „Většina rodi-
čů je na  elektronickou registraci žádostí o  zápis již 
zvyklá, protože stejný systém probíhá již několik let 
v  městem zřizovaných mateřských školách,“ dodala 
vedoucí odboru. -ger-

V polovině března zahajuje firma SUEZ Technický servis, která se v Šumperku od roku 2016 stará 
o silnice a chodníky, pravidelný jarní úklid, tedy čištění komunikací, parkovacích ploch a chodníků, 
jež jsou ve správě města. Úklid potrvá podle harmonogramu přibližně do poloviny dubna a upozorní 
na něj dopravní značky se zákazem stání s vyznačením termínu a hodiny provádění prací. Řidičům, 
kteří toto přenosné dopravní značení nebudou respektovat, hrozí postih v podobě pokuty od městské 
policie.

V pondělí 16. března od 8 hodin mohou rodiče nastartovat počítač a své dítě přihlásit do základní školy. 
Město Šumperk v letošním roce zahajuje elektronickou registraci žádostí o přijetí do svých základních škol. 
To však neznamená, že se děti nemusejí dostavit k zápisu osobně.

Startuje jarní úklid a čištění komunikací

Zápis do základních škol bude poprvé elektronický

  

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 19. března

Územní plán města Šumperka, přijetí úvěru, zhod-
nocení činnosti městské policie a  její součinnosti 
se státní policií, zhodnocení krizového řízení a po-
žární ochrany či koncepce sportu ve městě – i tyto 
záležitosti jsou na programu 15. zasedání zastupi-
telstva města. Veřejná schůze se uskuteční ve čtvr-
tek 19. března od  15 hodin v  zasedací místnosti 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -ger-

      Na Jana Zajíce 
se vzpomínalo v Šumperku 
i ve Vítkově

Na studenta šumperské průmyslovky Jana Zajíce, 
který byl označován za  lidskou pochodeň číslo 
dvě, zavzpomínali lidé v  pátek 21. února v  Šum-
perku i  v  jeho rodném Vítkově. Tehdejší student 
průmyslovky se upálil 25. února 1969 v Praze.
Protestoval, stejně jako první živá pochodeň Jan 
Palach, nejen proti obsazení republiky vojsky Var-
šavské smlouvy, ale chtěl také národ vyburcovat 
k odporu proti režimu, jehož představitelé se scho-
vávali za  takzvanou normalizaci. Jan Zajíc a  Jan 
Palach sice byli nejznámějšími pochodněmi, ale 
sebeupálením vyjádřilo odpor proti vpádu do Čes-
koslovenska a potlačení demokratizačního proce-
su celkem jedenadvacet živých pochodní v  šesti 
zemích tehdejšího socialistického bloku.

Během tradiční pietní akce u  pamětní desky 
na  místní „průmyslovce“ připomněl studentům 
starosta Tomáš Spurný poválečný vývoj v  naší 
zemi od 50. let až po normalizaci. „Po brutálním 
teroru v  padesátých letech lidem svitla naděje 
díky nastolení socialismu s  lidskou tváří. Tu jim 
ale vzalo srpnové obsazení Československa tanky 
zemí Varšavské smlouvy. To muselo na svobodo-
myslné lidi, mezi něž rozhodně patřili Jan Palacha 
i Jan Zajíc, brutálně zapůsobit. Proto se odhodlali 
k oběti největší,“ uvedl starosta.
Po  šumperské akci se představitelé města, které 
doprovázeli senátor Miroslav Adámek, Petr Blažek 
z Ústavu pro studium totalitních režimů a ředitel-
ka knihovny Kamila Šeligová, přesunuli do  Vít-
kova na pietní akci u hrobu Jana Zajíce. Poté byli 
pozváni na slavnostní udílení cen Jana Zajíce, jež 
město Vítkov každoročně předává dvěma mladým 
nadaným lidem. -ger- Pokud řidiči nebudou zákaz stání respektovat, čeká je 

odtažení vozidla a tučná pokuta.  Foto: -pk-

Při zápisu se budou moci učitelé věnovat více dětem 
a posoudit jejich znalosti a dovednosti.  Foto: -pk-

Historik Petr Blažek zavítal do  knihovny, kde  
hovořil o  politicky motivovaných případech se-
beupálení, odehrávajících se v letech 1966 – 1969 
v sovětském bloku.  Foto: archiv MK
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Soutěž na  dodavatele vypsali radní v  loňském 
roce hned dvakrát. Do  prvního výběrového řízení 
se na  jaře přihlásila jediná firma, Mladoňovská s.r.o. 
z Nového Malína, která však nesplnila požadavky za-
dávací dokumentace. Rada města proto soutěž zrušila 
a vypsala ji znovu, žádný zájemce se však nepřihlásil. 
Letos v lednu tak byla soutěž vypsána potřetí a v úno-
ru vybrala rada zhotovitele - firmu SATIM CZ s.r.o. 
z Napajedel.

Stavebníci musejí nejprve demontovat lavičky, vy-
bourat betonové konstrukce nad úrovní upraveného 
terénu a očistit a napenetrovat betonovou podkladní 
desku. Poté se pustí do realizace nových betonových 
stupňů, jež tvoří deset řad uspořádaných do vějířovi-
tého tvaru, a  osadí nové lavice. Práce by měly začít 
v květnu, takže zde ještě budou moci proběhnout tra-
diční dubnový Den Země a prvomájová akce Sportov-
ní hry s Doriskou, a vše by mělo být hotovo do konce 
října. Investice, kterou má na starosti oddělení komu-
nálních služeb majetkoprávního odboru místní radni-
ce, přijde na 2,344 milionu korun. -zk-

Mnohé z  hrobek na  hlavním hřbi-
tově desítky let chátrají, neboť jejich 
původní majitelé již zemřeli. Město se 
proto rozhodlo, že je postupně opraví. 
První „vlaštovkou“ je hrobka rodiny 
Weissových, která patří k  těm více 
poškozeným. „Hrobka patřila boha-
tému šumperskému občanovi Moritzi 
Weissovi, výrobci likérů. V roce 1940 
bydlel na  Hermann-Goering Platz 
č. 9, dnešním Masarykově náměstí, 
v  současné vile Ancora. Vzhledem 
k  tomu, že v  knize pohřbů do  roku 
1946 jeho jméno nefiguruje, je velmi 
pravděpodobné, že byl po  válce od-
sunut,“ uvedla vedoucí oddělení stát-

ní památkové péče Monika Paulová 
a dodala, že hrobka je zajímavá přede-
vším barevnou skleněnou vitráží, jež 
dotváří středovou stropní část a  při 
slunečném počasí vrhá barevné stíny 
na  kamenný reliéf, vsazenou do  dře-
věného rámu. Jednotlivá barevná skla 
jsou dnes již popraskaná, poškozené 
je celé zastřešení hrobky, kamenný re-
liéf i vyzdívka její zadní části.

Restaurování hrobky rozdělilo 
město do  dvou etap s  tím, že již vy-
bralo v  soutěži zhotovitele. Je jím 
Tomáš Hořínek, který se loni podí-
lel na  obnově Schwestkovy hrobky 
a  opravil i  centrální kříž na  hřbitově 

Oddělení komunálních služeb místní radnice se letos opět zaměří na veřejná 
pohřebiště. Loni se na hlavním hřbitově obměnily mobiliář a zeleň a zrekon-
struovaly se veřejné toalety, v  areálu temenického hřbitova prošly rukou re-
staurátora Schwestkova hrobka a tamní centrální kříž. Letos se počítá s dalšími 
investicemi.

Opravy se letos konečně dočká hlediště letního divadla u vily Doris v sadech 1. máje. Jeho betonové scho-
dy, stejně jako dřevěné sedáky, jsou už několik let ve velmi špatném stavu. 

Amfiteátr čeká rekonstrukce

Město opraví na hřbitově hrobku Weissových, zřídí i novou vsypovou loučku

Hlediště často využívaného letního divadla u vily Do-
ris je ve velmi špatném stavu.                           Foto: -pk-

Barevná skleněná vitráž dotváří středo-
vou stropní část a při slunečném počasí 
vrhá barevné stíny na kamenný reliéf. 
 Foto: M. Paulová

  

       Zeleň ve městě 
obohatí kvetoucí louky

Hned několik ploch veřejné zeleně v  Šumperku 
by se mělo postupně proměnit v přírodní kvetou-
cí louky. První z nich již vznikla ve Dvořákových 
sadech.
„Loni jsme zde oseli velkou zelenou plochu tr-
valkami, které pokvetou příští rok. Lemuje ji asi 
dvoumetrový pás z letniček, z jejichž květů se bu-
deme těšit už letos,“ uvedla Jana Andrísková, tech-
nička veřejné zeleně oddělení komunálních služeb 
šumperské radnice.
Podobným způsobem chce město vyčlenit i  další 
plochy veřejné zeleně, které budou postupně pře-
vedeny na kvetoucí louky a jež se budou sekat ma-
ximálně dvakrát ročně. Půjde většinou o  prostory 
lesoparků a na okraji městské zástavby. „Konkrétně 
zvažujeme úpravu starého ovocného sadu ve Finské 
ulici u hřbitova a také přeměnu louky v lesoparku 
pod pekárnou, kde necháme kvetoucí rostliny nej-
prve vysemenit a teprve poté provedeme seč,“ po-
psala záměry Jana Andrísková. Dodala, že výsledek 
nebude viditelný hned v prvním roce, neboť jde vět-
šinou o vytrvalé rostliny, takže efekt kvetoucí louky 
se projeví nejdříve po dvou letech. -zk-

Hrobka rodiny Weissových
Hrobka má podobu lože s  nebesy 
– tzv. castrum doloris a  je tvořena 
žulovými bloky. Na  dvoustupňové 
podnoži jsou v přední části umístě-
ny dva dórské sloupy z  leštěné žuly 
nesoucí „nebesa“ tvořená kamen-
ným rámem se dvěma štíty. Přední 
profilovaný štít je tvořený třemi díly, 
zadní štít dvěma kamennými bloky 
doplněnými vyzdívkou. Ojedině-
lým a jedinečným architektonickým 
řešením je zastřešení hrobky, které 
tvoří ocelová nosná konstrukce se 
skleněnými výplněmi, jež chrání 
vitrážovou středovou část s  barve-
nými skly vsazenými do dřevěného 
rámu. Hrobka přiléhá k ohradní zdi, 
vnitřní průčelí je tvořeno třídílným 
kamenným reliéfem zobrazujícím 
tři ženské postavy s dětmi, jehož au-
torem je supíkovický sochař E. Kaps. 
Zákrytová deska nese jména tří ze-
mřelých uložených v  hrobce: Anna 
Weiss (1. 6. 1885 - 4. 1. 1919), Fan-
ny Koschatka (13. 9. 1863 - 13. 11. 
1919) a Karolina Weiss (1. 12. 1855 
- 3. 12. 1927).

v  Temenici. Investice přijde celkem 
na  necelé sedm set šedesát tři tisíce 
korun. „V letošní první etapě, na kte-
rou jsme získali sto třicetitisícovou 
dotaci z  Česko-německého fondu 
budoucnosti, proinvestujeme tři sta 
sedmdesát tisíc. V rámci druhé etapy, 
naplánované na příští rok, se pokusí-
me opět dosáhnout na  dotaci,“ sdě-
lila vedoucí oddělení komunálních 
služeb Eva Nádeníčková a  podotkla, 
že oprava vitráže proběhne příští rok 
po dokončení kompletní rekonstruk-
ce hrobky.

V letošním roce ještě chce oddělení 
komunálních služeb místní radnice 
na hlavním hřbitově opravit část cesty 

směrem k veřejným toaletám a v roz-
počtu má i peníze na zřízení nové vsy-
pové loučky v levé části hřbitova nad 
horními schody. „Už loni jsme zde 
odstranili zanedbané túje, které letos 
nahradí nové stromy, keře a  trvalky. 
Vsypovou loučku chceme zrealizovat 
do  konce června s  tím, že výsadba 
cibulovin by proběhla na  podzim,“ 
upřesnila Eva Nádeníčková. -zk-

Město se rozhodlo, že chátrající hrobky postupně opraví. První „vlaštovkou“ je hrob-
ka rodiny Weissových, jejíž obnova proběhne ve dvou letech.  Foto: M. Paulová
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Hnědé nádoby na bioodpad se ve východní části města vyvážejí v pondělí, v západní části ve středu a v severní 
části v pátek.

Opravy se v nadcházejících měsících dočkají někte-
ré městské komunikace. V  ulici Zborovské se kromě 
vlastního povrchu vymění betonové obruby, doplní 
jednořádky ze žulových kostek a  vyznačí parkovací 
stání. Dojde také k výměně stávajících uličních vpustí, 
jež jsou ve  velmi špatném stavu. Rekonstrukce letos 
čekají i části ulic Lautnerovy a K. H. Máchy a rovněž 
chodník v ulici Čičákově. Dodavatelské firmy vzejdou 
z výběrových řízení, jež oddělení komunálních služeb 
v současnosti vypisuje.

V temenické lokalitě nad Hniličkou projde v letoš-
ním roce opravou veřejné osvětlení. Město již loni vy-
bralo v soutěži dodavatele, kterým jsou Elektroslužby 
Šumperk. Do  práce se pustí během března, jakmile 
společnost ČEZ vymění sloupy. Investice, jež přijde 
na 1,107 milionu korun, by měla být hotova do konce 
července. -kv-

Opravou projdou komunikace i veřejné osvětlení

  
  

       Radnice se může stát stavbou 
roku Zlínského kraje

Šumperská radnice má šanci na zisk titulu Stavba 
roku Zlínského kraje. Organizátoři 18. ročníku 
soutěže vypsali sedm kategorií, jednou z nich jsou 
stavby realizované mimo území kraje. A právě sem 
šumperskou radnici přihlásila firma H&B DELTA 
s.r.o. ze Vsetína, jež loni dokončila rekonstrukci 
střech, fasád a podkroví budovy na náměstí Míru. 
Výsledky budou vyhlášeny 21. května. 
Rekonstrukce radnice trvala rok, od  ledna 2018 
do  ledna 2019. Oprava přišla na  35,6 milionu 
korun, zhotovitelem byla vsetínská firma H&B 
DELTA, o projekční práce se postarala společnost 
ARCHECO Šumperk.  -ger-

  

Již několik let pomáhá šumperská radnice lidem 
zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a domác-
ností. Ukládat ho mohou nejen do speciálních velko-
objemových kontejnerů označených „Bioodpad“, jež 
se letos na veřejných prostranstvích poprvé objevily 
v pondělí 9. března a na sto patnácti místech ve městě 
budou postupně stát do 4. prosince. Bioodpad mohou 
lidé shromažďovat také do hnědých dvou set čtyřice-
tilitrových nádob, které radnice občanům bezplat-
ně půjčuje. Jejich svoz odstartoval rovněž v pondělí  
9. března a skončí 2. prosince.

„Svoz hnědých nádob vybavených čipem je letos 
naplánován tak, že nádoby se ve východní části města 
vyvážejí v pondělí, v  západní části ve  středu a v  se-
verní části v pátek. Znamená to tedy, že plán svozu 

bioodpadu je shodný se svozem směsného komu-
nálního odpadu,“ zdůrazňuje Vladimír Hošek z od-
dělení odpadu a ovzduší odboru životního prostředí 
šumperské radnice. V den svozu je podle něj potřeba 
nádobu přistavit na veřejné prostranství a po vyveze-
ní ji uklidit. 

Mapy svozů objemného komunálního odpadu 
a  objemného bioodpadu jsou zveřejněny na  webu 
města www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci 
Komunální odpad. Zde také najdou další zájemci 
o  hnědou dvou set čtyřicetilitrovou nádobu formu-
lář žádosti o  její zapůjčení. Bližší informace podá  
V. Hošek z oddělení odpadu a ovzduší odboru život-
ního prostředí městského úřadu, tel. č. 583 388 226, 
e-mail vladimir.hosek@sumperk.cz. -zk-

Pravidelný jarní svoz objemného komunálního odpadu letos probíhá od pondělí 9. do pondělí 30. břez-
na. V té době jsou postupně do jednotlivých lokalit přistavovány velkoobjemové kontejnery. Do nich v žád-
ném případě nepatří vyřazená elektrozařízení a  stavební odpad. Ty je třeba odvézt do  sběrných dvorů, 
případně na rapotínskou skládku.

Svoz biologického a objemného odpadu odstartoval

Radnici vyfotila s pomocí dronu dodavatelská fir-
ma H&B DELTA.

Nového povrchu se letos dočká i levá polovina Laut-
nerovy ulice.                                                         Foto: -zk-

      Běžkaři mohou přispět 
na údžbu stop

Milovníci běžeckého lyžování, kteří využívají bí-
lých stop v  Jeseníkách, mohou na  pěti místech 
přispět na jejich údržbu. Sbírku pořádá Jeseníky- 
Sdružení  cestovního ruchu, jež má údržbu stop 
na starosti.
„Údržba běžeckých tratí stojí v  Jeseníkách roč-
ně zhruba dva miliony korun, kromě samotného 
sdružení na ni přispívají také kraj, města či mikro-
region. Přesto však částka nepokrývá veškeré ná-
klady. Peníze ze sbírky půjdou přímo lidem, kteří 
se o stav jednotlivých úseků starají,“ vysvětlil ředi-
tel sdružení Tomáš Rak.
Na  údržbu běžeckých tratí přispívá každoročně 
kraj částkou devět set tisíc korun, sdružení dává 
čtyři sta padesát tisíc, Mikroregion Jesenicko dvě 
stě tisíc korun a šumperská radnice sto tisíc korun, 
peníze posílají i další města a obce. Ale nestačí to. 
Sdružení proto pořádalo sbírku již dříve, například 
loni do ní lidé přispěli dvanácti tisíci korunami.
Letos sdružení zaměřuje na sbírku větší pozornost 
a  podpořilo ji i  možností platby přes terminál. 
Přispět může kdokoliv formou drobných mincí 
do  pokladniček v  hotelu Červenohorské sedlo, 
na Švýcárně, na Paprsku, na Rejvízu a na Skřítku.
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu dohlíží 
na  údržbu běžeckých tras v  Jeseníkách v  devíti 
sektorech, v  Jeseníkách jde o  314 běžeckých ly-
žařských kilometrů. Nejvytíženějšími stopami 
na  jesenické běžecké magistrále jsou trasa mezi 
Červenohorským sedlem a  Švýcárnou a  také ob-
last Paprsku. Sdružení zajišťuje pro běžkaře rovněž 
skibus, jenž je do  poloviny března každý víkend 
vyváží na Červenohorské sedlo.  -red-
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Zpravodajství/Rozhovor

Jak hodnotíte složení vaší starono-
vé komise?

Domnívám se, že komise je velice 
dobře sestavená, jsou v  ní lidé, kte-
ří považují péči o  životní prostředí 
za  součást svého života, nechybějí ani 
odborníci na  životní prostředí. Hned 
na začátku jsem všechny požádal, aby-
chom vytvořili tým, jenž se bude snažit 
zlepšovat životní prostředí, a abychom 
zapomněli na  to, která volební strana 
nás nominovala. Jsem rád, že tento můj 
návrh všichni přivítali.

Určili jste si oblasti, kterými byste 
se chtěli zabývat?

Práce komise se skládá ze dvou linií, 
tou hlavní je plnění úkolů, jež dostává-
me z rady. Jde především o vyjadřování 
k problematice, kterou se rada zabývá 
a chce znát názor odborníků. Součástí 
druhé linie je i  naše vlastní iniciativa, 
proto jsem požádal členy komise, aby 
přinesli podněty, jak zlepšovat životní 
prostředí ve městě. Byl bych rád, aby si 
všímali toho, co se kolem nich děje, aby 
mluvili s lidmi ze svého okolí a sbírali 
nejrůznější podněty. Shodli jsme se, že 

chceme věci řešit mírovou cestou, bez 
konfrontací a  útoků na  někoho. Nově 
se budeme také zabývat otázkou ener-
getiky.

Jaký je podle vás Šumperk z hledis-
ka životního prostředí? 

Šumperk považuji za  jedno z  nej-
krásnějších míst v  republice. Mám 
určitě srovnání, protože díky mé práci 
hodně cestuji. Naše město má krásnou 
polohu, hodně zeleně, má dobré urba-
nistické členění z minulosti, na něž se 
daří navazovat. Domnívám se, že jsme 
na  dobré cestě, ale chce to neustálou 
pozornost a péči a neusnout na vavří-
nech.

Zmínil jste, že členové vaší komise 
mají přijít na příští setkání s novými 
podněty. Zaúkoloval jste i sebe? Co vy 
byste chtěl ve městě zlepšit?

Jsem rád, že pokračuje pasportiza-
ce zeleně, tento úkol jsem si přetáhl 
z  předchozí komise. Ve  městě je ob-
rovské množství zeleně, potřebujeme 
řádnou evidenci jejího stavu. Díky 
tomu budeme vědět, jaké porosty jsou 

Koncert v Šumperku a pak už nabí-
rá směr New York. Taková je současná 
cesta špičkového karvinského sboru 
Permoník. Minulé pondělí vystoupi-
li jeho členové společně s  domácími 
Motýly na  festivalu Preludium Aloise 
Motýla, kde představili právě repertoár 
připravovaný pro prestižní vystoupení 
v New Yorku. O den později měli zpě-
váci možnost prohlédnout si šumper-
skou radnici.

„Jsem rád, že sborovému zpěvu 
obětujete svůj volný čas. Těší mne to 
i  z  toho důvodu, že hudba je součás-
tí mého života, sám zpívám v  jednom  
komorním šumperském sboru,“ prozra-
dil během setkání s Permoníkem šum-
perský místostarosta Jakub Jirgl, který 
vedení sboru a zpěváky přijal v obřadní 
síni radnice. A pozornost od sboru pro 
místostarostu? Samozřejmě šlo o  hu-
dební dárek zazpívaný „naživo“. 

Preludium Aloise Motýla letos 
vstoupilo do  svého sedmačtyřicátého 
ročníku a  opět se zaměřilo na  mladé 
a začínající umělce v počátku jejich ka-
riéry. Na  závěrečném koncertu se tak 
v  pondělí 16. března představí devíti-

letá úspěšná klavíristka Klára Gibišová, 
jež sbírá řadu ocenění a na pódiu udává 
tempo známým orchestrům. Zahrála si 
na  několika prestižních akcích a  mís-
tech, například i v pražské svatovítské 
katedrále, a již nyní má velmi dobře na-

kročeno k  hvězdné kariéře. Ke  svému 
šumperskému vystoupení si přizvala 
komorní pěvecký sbor z místní základ-
ní umělecké školy. Koncert se odehraje 
od 19 hodin v klášterním kostele. 

 -ger, kv-

Město by mělo lidi lépe informovat, říká šéf komise životního prostředí Jaroslav Horák

Zastupitel Jaroslav Horák st. je předse-
dou komise životního prostředí a ener-
getiky.  Foto: archiv

V letošním roce obnovila svou činnost komise životního prostředí a energe-
tiky. Jejím předsedou se stal zastupitel Jaroslav Horák st., který, jak sám říká, 
byl od nejútlejšího dětství obrovským ochráncem stromů a všeho živého, co 
rostlo. „Dokonce jsem se dokázal s rodiči pohádat, když káceli nějaký strom 
u nás na zahradě. Stromy považuju za živé bytosti, je mi líto, když některý musí 
padnout. Proto je také moje zahrada hodně zarostlá,“ dodává s úsměvem Ja-
roslav Horák st.

Z Preludia míří do New Yorku, Permoník 
vystřídá v Šumperku Klára Gibišová

Složení komise životního prostředí a energetiky
Předseda: Jaroslav Horák st. 
Tajemník: Olga Havlíčková

Členové: Marek Pažitka, Petr Prokeš, Vladimír Haitmar, Slavomír Bušina, 
Miroslava Pořízková, Jitka Sitařová, Vladimír Hošek, Ondřej Polák

ve  městě a  jakou péči budou vyžado-
vat v  příštích letech. Od  toho by se 
měl odvíjet plán údržby zeleně, včetně 
finanční náročnosti. Budu se také sna-
žit nastolit problematiku kvality svozu 
odpadu či smysluplné rozmístění od-
padkových košů. 

Kde podle vás město tlačí bota 
v oblasti životního prostředí?

Město tlačí bota na různých místech, 
ale je mi jasné, že problémy se muse-
jí řešit postupně. Velké rezervy máme 
v řešení a organizaci dopravy, a to má 
právě velký vliv na  životní prostředí, 
na  hluk, znečišťování, auta jezdí tam, 
kam jezdit nemusejí, shromažďují se 
na  místech, kam se dá dojít pěšky… 
Jsou to složitější problémy, do kterých 
by měli promluvit i odborníci z dopra-
vy a  oblasti urbanizmu. Velkým pro-
blémem také začíná být hluk, jenž je 
velký nepřítel zdraví.

Jsem také přesvědčen, že lidé by měli 
být lépe informováni o tom, co se v je-
jich okolí děje. Je potřeba vysvětlovat, 
proč se musejí dělat zásahy do zeleně, 
proč se musejí stromy kácet a  proč 
mizí živé ploty. Když s  nimi budeme 

mluvit, lidé to vezmou jinak. Bylo by 
také pěkné zapojit do výsadby nových 
stromů děti ze škol, aby viděly, jaká je 
to práce. Mohly by si vzít stromy pod 
svůj patronát, dohlížet na  ně a  sledo-
vat, jak rostou. Určitě by získaly lepší 
vztah k přírodě. 

 Děkuji za rozhovor, S. Singerová

  

      Hledá se nový 
tajemník úřadu

Z Městského úřadu Šumperk odejde 
v září tajemník Petr Holub. Ve funk-
ci končí po  bezmála třiceti letech, 
důvodem je důchodový věk. Na jeho 
post je vypsáno výběrové řízení. 
Petr Holub je nejdéle sloužícím ta-
jemníkem v širokém okolí. Na Měst-
ském úřadu v  Šumperku působil 
od května 1991 jako vedoucí odbo-
ru školství a sociálních věcí, post ta-
jemníka převzal od listopadu 1992. 
Nový tajemník by měl nastoupit 
v  polovině září. Řídit bude tým 
zhruba 220 zaměstnanců úřadu. Ná-
stupce Petra Holuba musí mít kro-
mě jiného ukončené vysokoškolské 
vzdělání a tříletou praxi jako vedou-
cí zaměstnanec. Bližší informace 
najdete na str. 7. -ger-

Petr Holub odchází do důchodu. 
 Foto: -ger-

Domácí Motýli přivítali na Preludiu karvinský sbor Permoník, který čeká koncerto-
vání v New Yorku.  Foto: Fr. Lípa
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Informace ke koronavirové infekci

Zákaz návštěv se vztahuje také na  ošetřovatel-
ský úsek v Zábřehu a na tamní internu. Podrobnější  
informace o zákazu návštěv a její platnosti najde ve-
řejnost na webových stránkách nemocnice www.ne-
mocnicesumperk.cz a na sociálních sítích.

Z důvodu šíření koronaviru zřídila Krajská hygie-
nická stanice Olomouckého kraje informační linku. 
Lidé mohou volat na tel. číslo 585 719 719 denně od  
9 do  19 hodin. V  souvislosti s  touto problematikou 
přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

1. Co je koronavirus?
Název koronavirus je odvozen od charakteristické-

ho uspořádání povrchových struktur lipidového oba-
lu virů. Pod mikroskopem koronavirus 
vypadá jako Slunce obklopené koro-
nou. Virus, který se v posledních týd-
nech šíří z Číny, dostal název Covid-19. 
Podle francouzských lékařů má virus 
úmrtnost kolem pěti procent. Český 
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 
hovoří o třech procentech.

Z hlediska úmrtnosti byla zdaleka nejhorší pande-
mie španělské chřipky v letech 1918 až 1920, na niž 
zemřelo padesát až sto milionů lidí. Dva miliony obě-
tí si vyžádala asijská chřipka v  letech 1957 až 1958. 
Milion lidí pak podlehl ruské chřipce v  letech 1889 
až 1892 a hongkongské chřipce v letech 1968 až 1969. 
I na běžnou sezonní chřipku však každoročně umí-
rají lidé s oslabenou imunitou. Podle odborníků je ta 
letošní obzvlášť zlá. Například v  roce 2018 zemřelo 
v Česku kvůli chřipce dvě stě šedesát lidí.

 
2. Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka kapén-

kovou infekcí, která se přenáší vzduchem. Zasahuje 
nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

3. Zachrání nás textilní roušky?
Roušky chrání pouze před bakteriemi, ne před viry. 

Roušky jsou navíc vhodné pouze pro lidi již nakažené. 
Zabrání tomu, aby nemocní infekci dále šířili. Před 
viry ochrání jen respirátory s  třídou filtrace FFP 3, 
jeho uživatelé ale musejí pravidelně měnit filtr, aby 
účinnost ochrany nevymizela.

4. Jak dlouhá je inkubační doba?
Inkubační doba trvá přibližně 14 dní. Čínské úřady 

však varovaly, že se virus může šířit i z jedince, který 
v inkubační době neprojevil žádné symptomy nemoci.

 
5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Největší hrozbu představuje nemoc pro seniory, 

chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Ne-
bezpečná je zejména pro lidi, 
jejichž zdraví už podlomilo jiné 
onemocnění. Zvlášť ohrožující 
je nákaza pro pacienty trpící 
nemocemi dýchacích cest. Ná-
chylnější k onemocnění mohou 
být také kuřáci či lidé trpící 
alergiemi.

Naopak koronavirem se zatím nakazilo jen velmi 
málo dětí. U jedinců do jednoho roku nebyla zazna-
menána vůbec žádná úmrtnost.

 
6. Jaké jsou příznaky nemoci po nákaze korona-

virem?
Příznaky nemoci jsou shodné s  chřipkou. Klasic-

kými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, kašel 
a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vy-
vinout zápal plic. 

7. Co dělat, když máte podezření, že jste se koro-
navirem nakazili?

Pokud má někdo podezření, že se novým koro-
navirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému  
lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a  vyžádá si 
informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku ná-
kazy. Pak rozhodne o dalších krocích. Pokud má ne-

mocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestli-
že pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog 
z krajské hygienické stanice dvoutýdenní domácí ka-
ranténu. V té musí dle rozhodnutí vlády zůstat každý, 
kdo se od 7. března vrátí z území Itálie.

8. Jak se lze bránit?
Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním 

onemocnění v  chřipkovém období: vyhýbejte se li-
dem, kteří jsou zjevně nemocní. Dodržujte základní 
hygienická pravidla (časté mytí rukou). Používejte 
raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, trpí-
cími akutními respiračními potížemi. Nezdržujte se 
v místech s vyšším počtem lidí. 

Jedinci, již trpí respiračním onemocněním, by měli 
dodržovat pravidla hygieny a  při kýchání či kašlání 
řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové. V nou-
zi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv 
rukou. Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také 
mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.

9. Lze nemoc léčit?
Virová onemocnění se léčí tlumením příznaků. 

Schopnost zotavení nakažených však závisí přede-
vším na jejich předešlém zdravotním stavu a kondici 
jejich imunního systému. V  současné době nejsou 
proti Covid-19 schváleny žádné zvláštní léky. 

10. Jaké instituce jsou klíčové a kde hledat infor-
mace?

Pokud by se prokázalo, že se někdo v  Česku čín-
ským koronavirem nakazil a onemocnění mělo těžký 
průběh, čeká pacienta odkudkoliv z republiky převoz 
do  pražské Nemocnice Na  Bulovce. Právě tato ne-
mocnice je specializovaným pracovištěm pro podob-
né nákazy. Potřebná opatření již lékaři v nemocnici 
zavedli.

Podstatná je také stálá lékařská služba na  Letišti 
Václava Havla. Pracovníci mohou na místě jako první 
vyšetřit ty, kteří se například vracejí z Číny. Letiště po-
žádalo aerolinky, aby informovaly cestující na  palubě 
letadla, že mají při podezření na onemocnění korona-
virem zůstat na letišti a okamžitě vyhledat lékaře.  -ger-

Nemocnice Šumperk se minulou středu rozhodla vyhlásit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. 
Důvodem je epidemiologická situace koronavirové infekce COVID-19. K opatření zákazu návštěv se roz-
hodla přistoupit na základě doporučení ministerstva zdravotnictví, platit bude až do odvolání. Důvodem 
je bezpečnost pacientů i personálu nemocnice.

Kvůli koronaviru vyhlásili v nemocnici zákaz návštěv, platit bude do odvolání

Oficiální informace zveřejněné na stránkách 
ministerstva zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/
koronavirus-2019-ncov-informace-pro-

obcany_18432_4122_1.html
Oficiální informace Krajské hygienické stanice 

Olomouckého kraje:
http://www.khsolc.cz/2019_nCoV.aspx
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Zpravodajství/Personální inzerce

Policisté dopadli dvojici žhářů, kteří v Šumperku zapalovali kontejnery na tříděný odpad. Vědí také, kdo 
stojí za výhružným telefonátem o uložení nástražného výbušného systému na šumperském vlakovém nádraží.

Hlavní zaměření činnosti: plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění * zabezpečování jednání rady města a zastupitelstva města * komplexní zajišťování pracovněprávních 
vztahů zaměstnanců obce * zabezpečování koncepce rozvoje a  komplexního zajištění přenesené působnosti 
výkonu státní správy ve správním obvodu města * řízení a koordinace činnosti úřadu, vydávání vnitřních směrnic 
městského úřadu * budování klientsky zaměřené instituce a uplatňování moderních metod řízení a práce
Zákonné předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu: je státním občanem České republiky, popřípadě 
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt * dosáhl/a věku 18 let * 
je způsobilý/á k  právním úkonům * je bezúhonný/á * ovládá jednací jazyk * splňuje předpoklady dle zák.  
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a  organizacích ČSFR, ČR a  SR, v  platném znění, tzn., není evidována jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zák. 
č. 451/1991 Sb., v  platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR. Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona 
dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) 
čestným prohlášením * vedoucí úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích 
* má nejméně tříletou praxi: a) jako vedoucí zaměstnanec nebo b) při výkonu správních činností v pracovním 
poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru 
ke  státu nebo c) ve  funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného 
pro výkon této funkce. Délka praxe podle písm. a), b) a  c) musí být splněna v  průběhu 8 let bezprostředně 
předcházejících jmenování do funkce.
Požadavky pro výkon funkce: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění, a dalších souvisejících předpisů * znalost zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném 
znění a zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění * znalost postavení, činnosti a působnosti územních 
samosprávných celků a jejich orgánů, právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy * řídící 
a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení * schopnost týmové práce a efektivního řízení většího pracovního 
kolektivu, motivování zaměstnanců * organizační a  rozhodovací schopnosti, schopnost implementace změn 
a nových postupů * výborné komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi * umění kultivovaného písemného 
vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat * schopnost rychlé orientace v nové problematice 
* časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a  odolnost vůči stresu * samostatnost, spolehlivost, pečlivost, 
seriózní vystupování * praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou * znalost cizího jazyka 
výhodou * uživatelská znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny B
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 

Starosta města Šumperka vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Šumperk

První případy zahoření kontejnerů na  tříděný od-
pad se začaly objevovat na  sklonku loňského roku. 
Během měsíce policisté i  hasiči vyjeli k  celkem osmi 
požárům kontejnerů, při nichž vznikla škoda za více 
než třicet tisíc korun. V jednom případě pak žár mírně 
poškodil odstavené vozidlo. 

Žhářské útoky má podle kriminalistů na  svědomí 
třicetiletá žena a její o dvanáct let starší přítel, oba ze 
Šumperska. Papírový odpad v  kontejnerech zapalo-
vali pomocí zapalovače vždy v nočních nebo brzkých 
ranních hodinách na  různých místech v  Šumperku, 
především v ulici 8. května a jejím blízkém okolí.  Co 
přesně dvojici, kterou kriminalisté obvinili z trestných 
činů výtržnictví a poškození cizí věci, k tomuto počí-
nání vedlo, je předmětem dalšího šetření. 

„V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obvi-
něnému muži podle trestního zákoníku mimo jiné až 
dvouletý trest odnětí svobody. O něco hůř je na  tom 

jeho partnerka. Té totiž kvůli předchozí trestné čin-
nosti hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ říká tisková 
policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Podle ní se nejedná o  jediný ženin prohřešek. Vy-
slechla si také sdělení obvinění z trestného činu šíření 
poplašné zprávy. 

Jak vyšlo najevo, stála loni v  říjnu také za výhruž-
ným telefonátem na tísňovou linku policie, ve kterém 
sdělila, že je na šumperském vlakovém nádraží uložena 
bomba. Následovala záchranná opatření všech složek 
integrovaného záchranného systému, při nichž byla 
provedena evakuace osob. Žádný nástražný výbušný 
systém bezpečnostní akce tehdy neodhalila a  provoz 
na  nádraží tak mohl být po  zhruba dvou hodinách 
plně obnoven. Vzhledem k tomu, že žena již v minu-
losti byla za tentýž trestný čin opakovaně odsouzena, 
hrozí jí, v případě uznání viny a odsouzení, až pětiletý 
trest odnětí svobody.  -kv-

Policie chytila žháře zapalující kontejnery

Oheň způsobil škodu za více než třicet tisíc korun, v jednom případě žár mírně poškodil i odstavené vozidlo. Foto: -jv-

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: strukturovaný životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných 
znalostech a  dovednostech týkajících se správních činností * výpis z  evidence rejstříku trestů ne starší než  
3 měsíce, u  cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost četným prohlášením * ověřené 
kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * osvědčení Ministerstva vnitra ČR a  čestné prohlášení ve  smyslu  
§ 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá 
uchazeč narozený po 1. 12. 1971 * čestné prohlášení o splnění předpokladů dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Platové zařazení: 12. 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. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční 
zkušební dobou dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu: 12. 9. 2020 nebo dle dohody.
Nabízíme: tvůrčí manažerskou práci při dalším zvyšování kvality městského úřadu * uplatnění manažerských 
schopností při řízení týmu asi 220 zaměstnanců * možnost zapojení do národních projektů při rozvoji veřejné 
správy * příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání * pracovní poměr na dobu neurčitou, termín 
nástupu 12. 9. 2020 nebo dle dohody * platové ohodnocení ve 12. platové třídě dle nař. vlády č. 341/2017 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, s osobním příplatkem 
a  příplatkem za  vedení odpovídajícím pozici s  vysokou mírou zodpovědnosti * zajímavé zaměstnanecké 
benefity - mobilní telefon a notebook, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick days), příspěvek na  
stravné ve výši 90 Kč za odpracovaný den, příspěvek na ošatné, příspěvek na penzijní připojištění, v případě 
potřeby služební automobil * prostor pro seberealizaci a  perspektivu v  přátelském kolektivu * zázemí 
otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně 
vůči klientům zaváděných nových proklientsky přívětivých metod řízení úřadu
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami doručte osobně na podatelnu Městského úřadu, nám. 
Míru 1, Šumperk do 20. 3. 2020 (do 13.30 hodin), nebo poštou v uzavřené obálce (rozhodující je podací razítko 
podatelny úřadu) na adresu - Město Šumperk, starosta města, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Obálku označte 
slovy „VŘ - tajemník MěÚ - neotvírat“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez 
nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené funkční místo.

  
  

       Augsburg a Šumperk 
si vyměňují studenty

Dvě sympatické studentky z  bavorského města 
Augsbug přijely se svým učitelem na dvoutýdenní 
praxi do  Šumperka. Seznámily se nejen s  fungo-
váním radnice a  dalších dvou městských úřado-
ven, ale nasávaly i nové poznatky v  informačním 
centru, prohlédly si volnočasové centrum Doris, 
navštívily také expozici čarodějnických procesů či 
klášterní kostel. 
Přímo od místostarosty Jakuba Jirgla, který si při 
setkání procvičil svou znalost němčiny, dostaly 
i zajímavé tipy na výlety po okolí. Během dvoutý-
denního pobytu je ještě čeká praxe ve společnosti 
CeramTec.
Se střední školou v Augsburgu spolupracuje šum-
perská Obchodní akademie, která na oplátku vysí-
lá pravidelně do Bavorska skupinu svých studentů.
 -ger-

Studentky z Augsburgu se seznámily i s fungová-
ním městských úřadoven.                        Foto: -ger-
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Informační servis/Upozornění pro pořadatele akcí

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 půj-
čovna 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. 
Knihovna v Klubu důchodců ve středisku Sever, Temenická 5: zkušební pro-
voz knihovny je každé sudé pondělí v době od 13.30 do 15.30 hodin. 

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. Svobo-
dy 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. 

Upozornění pro pořadatele akcí

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

Ve snaze předejít případným stížnostem ze strany občanů na konzumaci alkoholu na veřejném prostranství a používání pyrotechnických výrobků (ohňostroje 
apod.) mimo vymezené prostranství a také z důvodu koordinace akcí konaných na veřejných prostranstvích, prosíme o zaslání žádostí o udělení výjimky na akce 
pořádané v roce 2020.

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

Žádosti o udělení výjimky by měli pořadatelé zaslat na odbor školství, kultury a vnějších vztahů nejpozději do pondělí 23. března, a to k rukám Evy Rutarové, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Pořadatelé, kteří si o tyto výjimky nepožádají ve stanoveném termínu, se vystavují riziku, že jim nebudou mimořádné výjimky 
v průběhu roku uděleny. Žádosti nemusejí zasílat ti pořadatelé, kteří již o výjimku na rok 2020 požádali.

V případě akcí, jež přesáhnou desátou hodinu večerní, je od 1. října 2016 doba nočního klidu regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, dle jehož ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) (ve znění účinném od 1. 10. 2016) je rušení nočního klidu přestupkem. Město Šumperk dle zákona 
upravilo rušení nočního klidu, jehož doba je definována zákonem od 22 hodin do 6 hodin, obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o nočním klidu, s účinností od  
1. 6. 2019. Vyhlášku schvaluje jedenkrát ročně Zastupitelstvo města Šumperka na svém dubnovém zasedání, proto je nezbytné, aby si pořadatelé nových akcí pro 
veřejnost po 22. hodině požádali o zařazení akce do vyhlášky, a to nejpozději do pondělí 23. 3. 2020. Akci s konkrétním termínem konání je třeba nahlásit na od-
dělení kultury a vnějších vztahů u Evy Rutarové na e-mail: eva.rutarova@sumperk.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 583 388 608. Pořadatelé akcí, které jsou 
uvedeny již ve stávající vyhlášce, nahlásí Evě Rutarové pouze přesný termín konání akce nebo případné změny (např. změna termínu, názvu, místa apod). Bližší 
informace podá E. Rutarová na výše uvedeném e-mailu či telefonicky na čísle 583 388 608. E. Rutarová, referentka kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk
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Má nové jméno, a přesto ho dobře znáte!
Z oblíbeného knihkupectví na rohu Komenského ulice  
a Hlavní třídy se stalo knihkupectví Kosmas.

Od 9. března na tradičním místě, které obyvatelé Šumperku již dlouhá léta znají jako  
místo prodeje dobré literatury, nově otevíráme knihkupectví pod značkou Kosmas.
Naše kamenné prodejny se nacházejí ve 28 městech po celé republice. Chceme  
zachovávat knihkupectví v místech, kde byla často po celá dlouhá desetiletí, a nabízet 
jejich zákazníkům nejen dobré knihy, ale i příjemné místo k pořádání kulturních akcí 
a setkání s lidmi podobných zájmů.

Zveme vás do našeho knihkupectví  
již 18 března od 16 hodin  
na křest knihy Dějiny města Šumperka.

Dozvíte se o svém městě mnoho zajímavého. 
První české vydání tohoto díla podnítil 
obnovený Šumperský okrašlovací spolek.

Těšíme se na vás!

210x140_KosmasSumperk.indd   1 03/03/2020   11:16

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

Akademický rok 2020/2021

n	největší ekonomická fakulta v České republice 
n	v rámci akreditace MŠMT ČR zařazena ve skupině šesti nejlepších  
 ekonomických fakult
n	studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku kombinovanou  

formou – dálkově, pouze o víkendech
n	individuální přístup ke studentům a široká podpora konzultačních středisek, 

včetně zajištění a podpory studijních materiálů
n	ucelený systém vzdělávání v konzultačním středisku (po bakalářském studiu 

pokračování v navazujícím magisterském studiu)
n	výuka zajištována pouze pedagogy univerzity
n	studium určeno zájemcům všech věkových kategorií a profesí
n	absolventi získají široké základy ekonomických, manažerských 
 a společensko – vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi
n	absolventi se uplatní jak v institucích místní, regionální i státní správy, tak  

v malých a středních podnicích soukromé sféry

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

Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze

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

až 1000 Mbit/s
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

zdarma zdarma zdarma

zpravodaj_032020_color_tisk.indd   1 05.03.2020   19:36

Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Telefon:

www.podlahy-bares.cz

    LITÉ PODLAHY
ANHYDRITY * BETONY PŘIJMEME do trvalého 

pracovního poměru

PRACOVNÍKY 
PRO PRÁCE 

S VODNÍM PAPRSKEM
Skupinu zaměstnanců 

i jednotlivce pro výjezdy 
na zakázky v chemickém 
a papírenském průmyslu 

nebo ve stavebnictví
    Staré Město pod Sněžníkem 

www.net-waterjet.cz   I   Tel.: 728 650 560
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AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01  ŠUMPERK

Jaro s Agritecem
za výhodné ceny

SKLENÍK
Nově prodej jablek z Veleboře

www.agritec.cz • facebook.com/agritec
sklenik@agritec.cz • 583 382 500 | krmiva@agritec.cz • 583 382 141

· sadba brambor, cibule sazečky, šalotky
· substráty, hnojiva a další přípravky pro 

úspěšné pěstování pokojových a zahrad ních 
rostlin

· krmiva pro domácí a hospodářská zvířata

· přísady zeleniny (salát, kedluben)
· bylinky a léčivé rostliny (rozmarýn, pažit ka, 

angínovník, rýmovník a další)
· první balkónové rostliny

(primule, macešky, bramboříky, narcisy, 
hyacinty a další)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI S POČÍTAČEM 
A NA BLÍZKO NYNÍ V AKCI 1+1 ZDARMA

A4 cpzp-sport.indd   1 17.12.19   11:57
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Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

Soukromá ambulance foniatrie přijme 
zaměstnance na recepci 

zdravotnického zařízení.
požadujeme:  minimálně SŠ vzdělání s maturitou, 
  ideálně zdravotnického zaměření.
nabízíme:  po zaučení zajímavé platové ohodnocení, 
  zaměstnanecké benefity. Jednosměnný provoz.

Životopisy + reference zasílejte na 
e-mail: veprkova@foniatrika.cz

7 430 Kč
bez DPH měsíčně
7 430 Kč
bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.

Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto vám nový Passat Variant 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 Variant vám chce 
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život. 

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat Variant 1,5 TSI ACT v ceně 789 000 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. 
Uvedená pravidelná měsíční splátka 7 430 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 stranou závazkový 
vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–7,1 l / 100 km, 108–163 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

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  

Passat Variant
Operativní leasing pro podnikatele

Věci, které umíme

• 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


