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den míří 
na Tyršův stadion

Bratrušovské 
koupaliště je 
na sezonu připraveno 5

Spolu na start se v Šumperku postavilo sto šest atletů

Šumperský „Tyršák“ byl jedním ze 
sto třiasedmdesáti stadionů, který se 
připojil k projektu Českého atletické-
ho svazu nazvanému Spolu na startu. 
V pondělí 1. června jím byla oficiálně 
zahájena atletická sezona napříč ce-
lou republikou. Na stadionech v tento 
den probíhaly závody všech věkových 
kategorií. V  Šumperku se postavilo 
na start závodu sto šest atletů a k vi-
dění byly vynikající výkony.

Dorostenka Iva Gieselová zvládla 
patnáctistovku v  novém osobním re-
kordu 4:31.69 sekundy, a  stanula tak 
v čele tabulek v kategorii žen. Tento vý-
kon by ji opravňoval ke startu na evrop-
ském šampionátu do osmnácti let, který 
však bohužel letos neproběhne. 

Pěkné výkony byly k  vidění také 
v  závodu na  šedesát metrů. V  ženách 
ve velkém protivětru zvítězila patronka 

šumperského závodu Lucie Domská ča-
sem 7.89 sekundy, o kousek za ní se pak 
výborným časem 7.93 sekundy umístila 
místní odchovankyně Dominika Lange-
rová, jež nyní obléká barvy AK Olymp 
Brno. Přes pět metrů se ve skoku do dál-
ky dostala Štěpánka Pupíková (509 cm) 
a  Natálie Čmakalová (500 cm). Skok 
vysoký ovládl Lukáš Vajda výkonem  
185 centimetrů, na  druhém místě pak 
skončil Marek Drásal (180 cm). V  ka-
tegorii žen zvítězila Klára Dobešová 
(155 cm) před Natálií Čmakalovou  
(150 cm). Dlouhý sprint na dvě stě met-
rů mužů ovládl Ondřej Pospíšil (22.61 s) 
před Vojtěchem Dobešem (22.91 s). 
V kategorii žen si pro vítězství doběhla 
s  časem 25.75 sekundy Dominika Lan-
gerová. Výsledky všech závodníků jsou 
zveřejněny na  https://online.atletika.cz/
vysledky/43956/0/2. T. Vykydal

Šumperský Tyršův stadion se připojil k projektu Českého atletického svazu nazvanému Spolu na startu. Radost ze zahájení atle-
tické sezony byla velká.  Foto: M. Schubertová

Závodilo se i ve skoku do výšky. 
 Foto: M. Schubertová

Přesazeným lipám z náměstí u radnice 
se daří dobře.    Strana 2

Devatenáct měsíců a  devatenáct dní, 
tak dlouho se stavěl bazén.    Strany 3, 5

Plavci se vracejí zpět, těší se na otevře-
ní bazénu.    Strana 5

Doufáme, že nám zákazníci pomo-
hou vytvářet město, kde je NULA 
odpadu, říká zakladatelka Šumperské 
Špajzky.    Strana 6
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Úspěšné akci na  přesazení stromů, které se ode-
hrálo loni v říjnu, předcházela pečlivá příprava. Díky 
tomu byly stromy přesazeny okamžitě bez jakékoliv 
prodlevy. „O  lípy jsme pečovali tak, aby se dostaly 
opět do  kondice. Zajistili jsme správné zavlažování 
a tvarování korun, aby odpovídaly kořenovému sys-
tému. Všechny stromy obrazily, to znamená, že jejich 
šance na přežití je vysoká,“ uvedla Jana Andrísková.

I když město původně zvažovalo, že čtrnáct lip, jež 
znepříjemňovaly život návštěvníkům radnice nad-
měrným medováním, pokácí, nakonec se přiklonilo 
k přesazení. Loňskou poslední říjnovou sobotu dora-
zil na  náměstí speciální stroj z  Prahy, který vyzvedl 
kořenové systémy i s baly a převezl je do připravených 
jam. Jeden strom byl ale natolik poškozený po nára-
zu auta, že se jej zachránit nepodařilo. O několik dní 

později pak lípy nahradily babyky. Přesazování přijela 
zkontrolovat inspekce životního prostředí, jež nezjis-
tila žádné pochybení. -ger-

Výběrové řízení na  rekonstrukci amfiteátru vy-
hrála napajedelská společnost SATIM CZ, která 
nabídla cenu 2,34 milionu korun. Do práce se měla 
pustit na  začátku května. Zhotovitel se zavázal dílo 
realizovat výhradně v  souladu s  dokumentací zpra-
covanou projektantem Jiřím Frysem. Ten navrhl 
celkovou opravu betonové konstrukce, jejíž součástí 
byly demontáž lavic, vybourání železobetonové desky 
a vybudování nové. „Projektant zároveň navrhl, aby 
výsledný vzhled betonu schválilo město. Proto byla 
firma SATIM CZ vyzvána, aby vytvořila betonový 
vzorek. Její majitel s  tímto postupem sice souhlasil, 
ale vzorek nám ukázal jen na  fotografii. Z  ní bylo 
na  první pohled poznat, že neodpovídá požadavku 
projektanta,“ popisuje situaci Eva Nádeníčková, ve-
doucí oddělení komunálních služeb města Šumperka.

Pracovníci města a  zástupce státní památkové 
péče se proto vydali do Napajedel, kde konstatovali, 

že betonový vzorek absolutně nevyhovuje. Na místě 
se proto se zástupcem firmy SATIM CZ dohodli, že 
smlouva o dílo bude ukončena dohodou.  -ger-

Úklid parkovišť, který odstartoval po  jarní očist-
né kúře silnic, se letos nesetkal s  přílišnými sym-
patiemi občanů města. „I  když jsme úklid avizovali 
v městských sdělovacích prostředcích měsíc předem 
a týden před jeho začátkem jsme na místo instalova-
li dopravní značky s  termínem, kdy přijedou čistící 
vozy, museli jsme prakticky na  všech místech bojo-
vat s neukázněnými řidiči,“ uvedla vedoucí oddělení 
komunálních služeb Eva Nádeníčková. Podotkla, že 
v letošním roce bylo v souvislosti s úklidem odtaženo 
229 vodidel, což je ve srovnání s loňskem dvojnáso-
bek. Loni muselo změnit místo bez souhlasu majitele 
sto dvacet aut. Za odtah zaplatil majitel vozu pokutu 
dva tisíce korun. 

Úklid parkovišť probíhal ve  všech lokalitách tak, 
aby měli řidiči šanci si vůz zaparkovat poblíž svého 
bydliště. „Frekventované parkovací plochy jsme uklí-
zeli po částech, případně jeden den jednu část ulice 
a v jiném termínu část druhou. I tak jsme si vyslechli 

nevybíravá slova na téma, jak jsme bezohlední a jak 
lidem ztěžujeme život,“ uvedla Nádeníčková. Záro-
veň potvrdila, že oddělení komunálních služeb počítá 
s jarním úklidem i v následujících letech. -ger-

Nejkritičtější období mají za sebou. Třináct lip, které po přesazení z náměstí Míru našly loni v říjnu azyl 
v  lesoparku Za pekárnou pod Holubím vrchem, na  jaře obrazilo. „Troufnu si říct, že již mají vyhráno,“ 
uvedla Jana Andrísková, jež má ve městě na starosti zeleň.

Amfiteátr v sadech 1. máje se letos opravy nedočká. Firma, jež měla posezení pro návštěvníky letního 
divadla zrekonstruovat, odstoupila od smlouvy.

Přes dvě stovky odtažených vozidel, blokování a brzdění úklidové techniky, nadávky. I taková je bilance 
jarního úklidu parkovišť, jenž v Šumperku probíhal od 15. dubna do 26. května.

Přesazeným lipám z náměstí se daří dobře

Amfiteátr se letos opravovat nebude

Během úklidu odvezla „odtahovka“ přes dvě stě aut

  

     Zastupitelé projednají 
dotace, úvěr i koncepci
rozvoje sportu

Šumperští zastupitelé se ve čtvrtek 18. června se-
jdou v 15 hodin v  zasedací místnosti úřadovny 
v  Rooseveltově ulici. Na  programu zasedání bu-
dou například koncepce rozvoje sportu a  udílení 
cen města, vyhodnocení vyhlášených programů 
na podporu neziskových organizací a akcí v oblasti 
kultury a sportu, přehled daňových a nedaňových 
příjmů ke  konci letošního května a  časový plán 
schůzí rady a zastupitelstva města do konce roku. 
Zastupitelé se budou zabývat obecně závaznými 
vyhláškami o nočním klidu a o omezení hazardu, 
zazní i informace o činnosti městské policie a její 
součinnosti s  policií státní či o  plnění investiční 
výstavby k 31. květnu. Schvalovat se bude také při-
jetí úvěru, rozpočtová opatření a  závěrečný účet 
spolu s účetní závěrkou města za rok 2019. -red-

     Na hřbitově přibude 
nová vsypová loučka

Nové pietní místo přibude na centrálním hřbitově 
v Šumperku. V jeho střední části vznikne vsypová 
loučka, kterou vybuduje místní firma Údržba zele-
ně a parků. Investice přijde asi na sedm set pade-
sát tisíc korun včetně DPH, letos by přitom firma 
měla realizovat stavební práce za zhruba dvě stě ti-
síc. Po této etapě již bude možné na nově vzniklém 
pietním místě pohřbívat. Zbylých pět set padesát 
tisíc pak město proinvestuje příští rok především 
v rámci sadovnických úprav vsypové loučky. -ger-

Lípy nedávno zkontrolovalo vedení města a pracovni-
ce radnice, jež má zeleň na starosti.                Foto: -ger-

Letní divadlo u vily Doris dosluhuje, rekonstrukce se 
ale zatím odkládá.  Foto: -zk-

 Ilustrační foto: -zk-

Vsypová loučka vznikne ve střední části hřbitova. 
 Foto: -ger-

      Město opět uvítá 
nové občánky

Kvůli epidemii koronaviru zrušila šumperská rad-
nice v březnu, dubnu a květnu slavnostní obřady 
vítání občánků. Oddělení kultury a vnějších vzta-
hů tyto obřady od června obnoví. Během tří setká-
ní budou přivítány děti, které se narodily v lednu 
a  v  dalších měsících. Obřady proběhnou kvůli  
dodržování hygienických opatření, zejména roze-
stupů mezi rodinami, v  klášterním kostele. Další 
vítání občánků se budou konat v  září. Pokud by 
tedy rodičům nevyhovovala červnová data, mo-
hou si termín domluvit na  září. Kontaktní infor-
mace obdrží rodiče poštou v pozvánce. -red-
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AQUAcentrum na Benátkách

Přesně devatenáct měsíců a stejný počet dní trvala modernizace krytého bazénu na Benátkách. Dokončenou stavbu převzaly Podniky města Šumperka, jež areál 
prostřednictvím své dceřiné společnosti provozují, minulou středu. Zhruba do šesti týdnů by měla proběhnout kolaudace, následovat pak budou zátěžové zkoušky 
a zkušební provoz. Pro veřejnost by se měl bazén otevřít 1. září.

Devatenáct měsíců a devatenáct dní, tak dlouho se stavěl bazén

Koncem května si v rámci tiskové konference prohlédli zrekonstruovaný bazén novináři. Při cestě z plavecké haly k nástupnímu místu na tobogán se jim nabídl pohled na slu-
nící louku a celý sportovně rekreační areál na Benátkách.  Foto: P. Kvapil

Jedním z největších „taháků“ AQUAcentra bude nepochybně wellness - saunovací svět v přízemí, kde je možné vyplavat z ochlazovacího bazénu ven na pohledově krytou 
terasu.  Foto: P. Kvapil

Rekonstrukce proměnila šumperské AQUAcentrum mezi nejmodernější plavecké 
areály v kraji.  Foto: Z. Kvapilová

Po  vstupu do  budovy krytého ba-
zénu, která je bezbariérová, návštěv-
níci projdou turnikety. Ty je díky čipu 
komfortně odbaví. Pak už příchozí za-
míří do  šaten, jež jsou zvlášť pro ženy 
a muže. Nechybějí zde přebalovací pul-
ty, fény, ve sprchách je například i ždí-
mačka na plavky.

Po  pár krocích se milovník plavání 
ocitne v hlavní bazénové hale s akustic-
kým odhlučněným stropem a s efektním 
kruhovým oknem s výhledem do okolní 
zeleně. Návštěvníci zde budou mít k dis-
pozici pětadvacetimetrový bazén s para-
metry pro závodní plavání, malý dětský 
bazén s vodní clonou, doplněný o menší 
skluzavku, a vířivku pro deset osob. Od-
počinout si budou moci na  lehátkách, 
kterých zde bude kolem tří desítek. 

„Prosklenou boční stěnu bude mož-
né v  létě otevřít a  propojit venkovní 
relaxační plochu s  vnitřním bazénem 
a sociálním zázemím,“ popsal novinku 
Milan Jurčíček, vedoucí provozu bazé-
nu. Dodal, že návštěvníci budou moci 
využívat dvě společné ohřívárny - parní 
i finskou. Do všech bazénů, včetně ví-
řivky, se díky speciálnímu zvedáku do-
stanou i vozíčkáři.

Z hlavní bazénové haly lze vystoupat 

i k ústí tobogánu. Tubus je dlouhý de-
vadesát sedm metrů a adrenalinový zá-
žitek ze sjezdu umocní i světelné efekty. 
„V zatáčkách jsou do černého tobogánu 
vloženy barevné segmenty, při průjezdu 
to vypadá jako průlet hvězdokupou. 
Určitě to bude velká atrakce,“ pozna-
menal Jurčíček.

Zcela nový rozměr má rovněž bufet 
s výhledem na brouzdaliště. „Díky tomu 
budou moci například rodiče v příjem-
ném prostředí sledovat výuku plavání 
svého dítěte,“ doplnil vedoucí provozu. 

Ve venkovní části, přístupné z vnitřní 
haly, budou mít lidé k  dispozici zážit-
kový nerezový bazén s  protiproudem 
a  vlnovou skluzavkou, kterou mohou 
sjíždět tři osoby zároveň. Na ochozech 
budou rozmístěna lehátka k  odpočin-
ku. Relaxovat bude možné také na roz-
lehlé slunící louce se stromy, jež vznikla 
v  místě někdejší padesátky. Louka je 
mimo jiné vybavena závlahovým sys-
témem. „Na  balastní vodu, kterou by-
chom vypouštěli do  kanalizace, máme 
dechlorační jímku, v níž vodu zbavíme 
přebytečného tepla a chloru a můžeme 
ji využívat na závlahu,“ přestavil vedou-
cí areálu jednu z  řady technologických 
novinek.  Pokr. na str. 5
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Petr Opekar už více než dvacet let motivuje stu-
denty místního gymnázia k zájmu o pohyb a přírodní 
vědy, učí totiž biologii a tělesnou výchovu. Jeho svě-
řenci se často umisťují v celostátních kolech biologic-
ké olympiády na předních místech, stejně jako školní 
sportovní týmy, jež za  posledních deset let přivezly 
deset vítězství z  republikových kol soutěží silového 

čtyřboje a lehké atletiky. Trénuje rovněž školní volej-
balové týmy a je nepostradatelný ve funkci vedoucího 
instruktora adaptačních kurzů. Petr Opekar je čle-
nem komise školství a sportu města Šumperka a čle-
nem okresního Kabinetu tělesné výchovy a  vedoucí 
sekce středních škol. 

Biologii a  tělesnou výchovu učí rovněž Roman  
Zajíc ze Střední odborné školy v  Zemědělské ulici, 
kromě toho je zapojen i  do  výuky ekologie a  agro-
podnikání. Za  třicet let praxe si vytvořil vyučovací 
metody, jejichž účinnost systematicky vyhodnocuje. 
Snaží se, aby dnešní mládež získala ke sportu kladný 
vztah, přišel například s nápadem sportování o vel-

ké přestávce jako možnosti odreagování se před další 
výukou. Je předsedou Asociace sportu pro všechny, 
která vytváří aktivity pro školní mládež, jako instruk-
tor lezení pořádá kurzy na  lezecké stěně pro veřej-
nost. Aktivně se zapojuje do projektů školy, počínaje 
polytechnickým vzděláváním přes Jelení studánku až 
po údržbu školního arboreta či včelařský kroužek.

Místní „průmyslovku“ řídí Petr Vepřek, jenž se pe-
dagogické praxi věnuje od  roku 1982, více než čtvrt 
století. Zasadil se o rozšíření činnosti školy o vyšší od-
borné vzdělávání a stál při vzniku dnešní VOŠ a SPŠ 
v Šumperku. Řadu let byl členem akreditační komise 
pro vyšší odborné vzdělávání při ministerstvu školství. 
Je jedním ze zakladatelů oboru IT, který byl v té době 
zcela nový pro celou republiku. Významným krokem 
pro školu i  široký region bylo zavedení uměleckých 
oborů průmyslový a  grafický design do  vzdělávací 
nabídky školy. Ta pod jeho vedením prosperuje nejen 
v oblasti vzdělávání, ale za jeho působení prošly i bu-
dovy školy celkovou a nákladnou modernizací.  -red-

Ocenění náročné a záslužné práce i připomenutí, jak významnou roli ve výchově a vzdělávání dětí a mlá-
deže hrají učitelé - to jsou hlavní cíle slavnostní akce, jejímž prostřednictvím hejtmanství pravidelně vy-
jadřuje uznání vybraným pedagogickým pracovníkům z  regionu. Letos je Olomoucký kraj vyznamenal 
už podesáté. Nominace do soutěže zasílali ředitelé škol. Mezi osmnácti oceněnými byli i  tři pedagogové 
ze Šumperka: Petr Opekar z gymnázia, Roman Zajíc ze Střední odborné školy a Petr Vepřek, ředitel Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy.

Hejtmanství ocenilo tři šumperské pedagogy

Mezi oceněnými pedagogy byli i Roman Zajíc ze Střední odborné školy Šumperk (druhý zleva), Petr Opekar 
z Gymnázia Šumperk (třetí zleva) a Petr Vepřek, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk 
(první zprava).  Foto: Olomoucký kraj

  
  

      Zmizelo další 
nevzhledné zákoutí

Rychlý zásah města pomohl lidem z Banskobyst-
rické ulice, stěžujícím si na  neustálý nepořádek 
a hluk u jejich domu. V sousedství čísla popisného 
50 se v keřích u laviček usadili bezdomovci, kteří 
si zde udělali ležení. Na  místo se vydali zástupci 
komunálních služeb s vedením města a operativně 
se s místními obyvateli dohodli na postupu. Ještě 
týž den zmizely z kritického místa lavičky a byly 
vyřezány keře, pod nimiž bezdomovci nocovali. 
Uklízecí firma pak během chvilky zlikvidovala ne-
pořádek.  -ger-

      Ve městě přibude 
předzahrádka

Během června přibude v Šumperku další předza-
hrádka. Do jejího budování se pustil provozovatel 
indické restaurace v rohu na náměstí Míru Amarjit 
Saini. Zahrádka bude umístěna na chodníku pod 
okny restaurace, její druhá část by měla být na plo-
še pro pěší před vchodem do radnice. -ger-

      Noc kostelů 
se bude konat i letos

Noc kostelů, mezinárodní akce, která se v  České 
republice pravidelně koná již od  roku 2009, se 
uskuteční i letos. Za dodržení aktuálních hygienic-
kých nařízení otevřou kostely své brány veřejnosti 
v  pátek 12. června. Šumperk se k  akci symbolic-
ky připojí programem v  evangelickém kostele.  
Návštěvníci si budou moci od  18 do  22 hodin 
prohlédnout nejen samotnou stavbu, ale také se 
seznámit s křesťanstvím prostřednictvím poslechu 
varhanní hudby či rozhovorů a setkání. Připravena 
je i výstava místních výtvarníků Markéty Dočkalo-
vé a Vojtěcha Plháka. Více informací je zveřejněno 
na https://www.nockostelu.cz/kostel/1225/. -kl-

„Na město se v první dny nouzového 
stavu valila řada informací a  nespočet 
úkolů. Tím, že jste byli ochotní jít do ri-
zika a vzali na sebe jeden z těch nejdůle-
žitějších úkolů, tedy zajištění hlídání dětí 
rodičů pracujících ve zdravotnictví, bez-
pečnostních složkách či v  sociální ob-
lasti, jste nám opravdu hodně pomohli. 
Za to vám patří velký dík,“ uvedl Tomáš 
Spurný, kterému při rozdávání květin 
a  drobných dárků pomáhali místosta-
rostové Marta Novotná a Jakub Jirgl.

Podle ředitele školy Viktora Vernera 
fungovala krizová škola bez problémů. 
„I když jsme se s podobným režimem 
fungování školy nikdy nesetkali, rodiče 
se chovali velice zodpovědně a děti byly 
moc hodné. Určitě to byla obrovská 
zkušenost pro všechny,“ uvedl Viktor 
Verner. Vysvětlil, že do školy docházely 
převážně děti z  prvního stupně. Do-
poledne se věnovaly výuce, odpoledne 
pak trávily nejraději venku na hřišti. 

 -ger-

Šestnáct týmů z  celé 
republiky zavítá do Šum-
perka podpořit Natálku 
Lubinovou z  Velkých 
Losin a  Šimona Polá-
cha z  Dolních Studének. 
Týmy, jako Bohemians 
Praha, Baník Ostrava, Sig-
ma Olomouc, Zbrojovka 
Brno, Příbram, domácí Šumperk a další, 
věnují startovné do  celkového výtěžku 
sbírky, který bude předán oběma rodi-
nám na konci turnaje. Rodiny, jež věnují 
veškerou svou péči svým dětem s hen-

dikepem, mohou podpo-
řit i všichni diváci. Ti se 
mohou v obědové pauze 
turnaje těšit na  exhibici 
týmu osobností Děti dě-
tem proti legendám FK 
Šumperk a  následnou 
autogramiádu. Diváci 
budou moci zhlédnout 

fotbalový um takových hvězd, jakými 
jsou David Rozehnal, Marek Heinz, 
Michal Ordoš, David Kobylík, Martin 
Blaha, Tomáš Janotka, Václav Jemelka, 
Vojtěch Smrž či Ondřej Lingr. -ger-

Kompletní vedení města v čele se starostou Tomášem Spurným zamířilo kon-
cem května do Základní školy v Šumavské ulici. Pedagogům, kuchařkám a dal-
ším provozním pracovníkům přišlo poděkovat za to, že se během koronavirové 
krize postarali o zajištění péče o děti klíčových pracovníků ve strategických po-
zicích státu.

Iniciativa Děti dětem ve spolupráci s Fotbalovým klubem Šumperk pořádá 
charitativní turnaj mladších přípravek U8 (ročníky 2012) Memoriál Lukáše Při-
byla. Odehraje se v sobotu 20. června od 8.30 hodin na Tyršově stadionu.

Vedení města poděkovalo škole za fungování ve stavu nouze Charitativní den míří na Tyršův stadion
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AQUAcentrum na Benátkách/Informace

  Pokr. ze str. 3
Těmi dalšími jsou například vyvíječe ozonu v aku-

mulačních nádržích všech bazénů, UV lampy, které 
zbavují vodu alergenů, či kogenerační jednotka provo-
zovaná firmou Sateza, jež dodává plaveckému areálu 
elektrickou energii a teplo.

Jedním z  největších „taháků“ AQUAcentra bude 
nepochybně wellness - saunovací svět v přízemí, pří-
stupný samostatným vnitřním schodištěm z prvního 
nadzemního podlaží. Návštěvníci tu najdou kromě 
recepce s barem, šatnami a hygienickým zázemím ze-
jména parní bylinkovou a klasickou lázeň a dvě suché 
sauny, z nichž každá je vyrobena z jiného dřeva a bude 
mít různou teplotu a vlhkost. Nechybí tu ani oblíbený 
kneippův chodník se studenou a  teplou vodou. Pro 
ochlazení budou sloužit ledové sprchy a  samostatná 
zážitková studená sprcha s  vědrovkou, ledovou ml-
hou a bočními masážními tryskami. Kromě nich zde 
jsou k dispozici i teplé sprchy, automaticky nastavené 
na různou teplotu. Milovníci saunování pak jistě oce-
ní i ochlazovací nerezový bazén s možností vyplavání 
ven či posezení na  venkovní pohledově kryté terase 
s  lavičkami. Wellness přitom navazuje na  odpočin-
kovou a  relaxační odpočívárnu s  možností výstupu 
do venkovní části.

Rekonstrukce AQUAcentra odstartovala 16. října 
před dvěma lety, „na triku“ ji měla firma PKS stavby ze 

Žďáru nad Sázavou. Nákladná investice si vyžádala sto 
sedmdesát milionů korun. „Vzhledem ke skutečnosti, 
že původní krytý bazén se začal stavět v  roce 1978 
a budování areálu probíhalo v takzvané akci Z, potý-
kali jsme se při rekonstrukci s celou řadou problémů.  
Domnívám se, že výsledkem přestavby je velmi mo-
derní zařízení na vysoké technologické úrovni. Úspěš-
ná rekonstrukce je zásluhou kvalitní práce zhotovitele 
PKS stavby, který má se stavbami bazénů bohaté zku-
šenosti, a  také precizní práce společnosti IREA, jež 
zajišťovala stavební dozor. Rád bych zmínil i  mého 
předchůdce Patrika Tomáše Pavlíčka, který tuto ná-
ročnou rekonstrukci připravil a  rozjel,“ zdůraznil  
ředitel Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil. 

Současně podotkl, že v  rámci zkušebního provozu 
během prázdnin by krytý bazén mohly navštěvovat 
uzavřené skupiny, například členové plaveckého oddí-
lu, jež by prověřily technologii a otestovaly jednotlivé 
provozy, včetně pro ně vybudované rozcvičovny. 

Základní vstupné pro dospělého návštěvníka bude 
75 korun za  pětasedmdesát minut pobytu v  areálu. 
„Ceník je koncipován tak, aby byl bazén přístupný 
široké veřejnosti. Naší rolí není konkurovat privát-
nímu sektoru, který musí pracovat s tržními cenami. 
Výhodnější vstupné budou mít takzvaní abonenti, jež 
si pořídí čip ve formě náramku na ruku. Díky němu 
budou mít dvacetiprocentní slevu,“ uvedl Miroslav 
Pospíšil.

„Tyto provozy nejsou nikdy ziskové, vždy musejí 
být provozní dotace ze strany stoprocentního akcio-
náře. To znamená, že město Šumperk bude výrazným 
donátorem provozu, bez toho by to nešlo,“ doplnil sta-
rosta Tomáš Spurný. Zároveň poděkoval všem, kteří se 
na stavbě podíleli, za perfektně odvedenou práci.

Kapacita bazénu, jehož provoz bude celoroční, 
je odvislá od  počtu skříněk a  činí dvě stě osob. Do   
wellness centra, které bude otevřeno denně s výjim-
kou pondělí coby sanitárního dne, se vejde dalších 
maximálně čtyřicet osob. V  letních měsících, tedy 
od června do konce srpna, bude saunový svět zavřený. 

 -ger, zk-

„Po  dobu přestavby šumperského bazénu jsme 
plavali v Zábřehu, kde však byl omezený počet drah, 
naráželi jsme také na  potíže s  dopravou. Proto jsme 
mohli trénovat maximálně čtyřicet dětí, před čtyřmi 
roky jich k nám přicházela asi stovka,“ uvedl šéf šum-
perských plavců Josef Minář, jenž vyslal zábřežskému 
bazénu velký dík za vstřícnost a bezproblémovou spo-
lupráci.

Potvrdil, že přechodné období a  trénování v  Zá-
břehu jsou již minulostí. „Všichni členové radostně 
očekávají znovuotevření šumperského bazénu. Díky 
spolupráci s  vedením města se nám podařilo popr-
vé v historii klubu získat i vlastní zázemí. Na bazénu 
budeme mít místnost pro suchou přípravu. Ta je za-
měřena na rozcvičení před tréninkem a na důkladné 
protažení. To je nezbytné po často až dvouhodinovém 
tréninku a předchází se tím zkracování svalů a dalších 
úponů, které dlouhodobý plavecký trénink přináší,“ 
vysvětlil Minář.

Jeho oddíl působí v  rámci Tělovýchovné jednoty 

Šumperk. Základním posláním klubu je vytvoření ši-
roké základny mladých plavců, skládající se zejména 
ze školní mládeže všech věkových kategorií, od prv-
ňáčků až po  středoškoláky. Mládež doplňují trenéři 
a dobrovolní pomocníci z řad rodičů.  

„Do svých řad přijímáme děti, jež už umějí plavat. 
Začátečníci plavou dvě hodiny týdně. Zdokonalujeme 
je v plavání, učíme všem plaveckým stylům, trénujeme 
skoky a obrátky. Zhruba třetina dětí se pak věnuje pla-
vání i na sportovní úrovni. Sportovní družstvo trénuje 
pětkrát týdně šest až deset hodin dle věku a možností, 
ale rozhodující je vlastní odhodlání,“ uvedl šéf plavců. 

Vrcholem sezony jsou pro členy oddílu krajské ob-
lastní přebory žactva, které jsou zároveň kvalifikací 
na  letní pohár ČR a  zimní republikové mistrovství. 
Na loňských krajských přeborech přitom získali šum-
perští plavci osmadvacet medailí. 

Josef Minář prozradil, že oddíl se nevěnuje jen čistě 
plavání. „Zkoušíme dětem jejich činnost zpestřit i ji-
nými aktivitami, jež vyváží a  doplní denní plavecké 
stereotypy. Účastníme se aquatlonových a  triatlono-
vých závodů, ve kterých je plavání doplněno během, 
respektive během a  jízdou na kole. Loni se řada na-
šich členů zúčastnila seriálu závodů AQUATLON 
CZECHTRISERIES, což je seriál závodů, jichž se 
účastní nejlepší čeští závodníci. Dosáhli jsme v nich 
řady úspěchů, Patrik Minář byl celkově třetí, Vašek 
Bednarský se pravidelně umisťoval na stupních vítězů 
a celý aquatlonový i triatlonový seriál vyhrál,“ pochlu-
bil se výkony svých svěřenců trenér. 

Doplnil, že oddíl láká nejen děti, ale i dospělé posily 
mezi trenéry. Do trénování dětí se zapojí i šumperská 
místostarostka Marta Novotná. „Je to činnost, která 
mě nabíjí, proto velice ráda plavcům pomohu. Přeji 
jim hodně úspěchů a doufám, že se jim bude v AQUA-
centru líbit,“ uvedla Marta Novotná. -ger-

Plavci se vracejí zpět, těší se na otevření bazénu
Oddíl Šumperských plaveckých sportů se vrací zpět na svou původní základnu, do plaveckého areálu 

na Benátkách. Zrekonstruovaný areál AQUAcentra by plavci mohli začít testovat již během prázdnin.

Devatenáct měsíců a devatenáct dní, tak dlouho se stavěl bazén

  
  

       Bratrušovské koupaliště 
je na sezonu připraveno 
Pokud bude přát počasí, budou moci Šumperané 
chtiví venkovního koupání zamířit na Bratrušov-
ské koupaliště už v  pondělí 15. června. Přípravy 
na zahájení sezony jsou v cílové rovince a bazén už 
je napuštěný. 
Osoby starší patnácti let zaplatí za  den koupání 
devadesát korun, studenti a senioři nad pětašede-
sát let šedesát korun a  děti do  patnácti let a  lidé 
se zdravotním postižením a  jejich doprovod pa-
desát korun. Děti do  sto deseti centimetrů, což 
odpovídá zhruba věku pěti let, mají vstup zdarma. 
Po páté odpolední je pak vstup levnější, pohybuje 
se od čtyřiceti do šedesáti korun. Stejně jako loni 
budou v  prodeji náramky v  hodnotě pěti korun, 
jež návštěvníkům umožní návrat do areálu po jeho 
předchozím opuštění v daný den, aniž by museli 
opětovně platit vstupné.
Až do konce června se zde mohou lidé vykoupat 
v pracovních dnech od 13 do 19 hodin, o víken-
dech pak od 9 do 20 hodin. V červenci bude kaž- 
dodenní provoz od  9 do  20 hodin a  v  srpnu od   
10 do 20 hodin s  tím, že pokud bude nepříznivé 
počasí, provozní doba se zkrátí. Bližší informa-
ce k  provozu Bratrušovského koupaliště lze najít 
na www.aquacentrum.net. -zk-

Na koupališti mohou návštěvníci využívat i  tobo-
gán.                                                                   Foto: -pk-Oddíl Šumperských plaveckých sportů se vrací zpět 

do plaveckého areálu na Benátkách.  Foto: archiv

Proměnou prošel i  samotný vstup do  AQUAcentra. 
 Foto: -pk-
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Nejprve začali v Praze nakupovat v bezobalových 
prodejnách. Postupně se trend Zero Waste, tedy mi-
nimum odpadu, stal jejich životním stylem. Loni 
v prosinci se snoubenci Michaela Kroulíková a Filip 
Valenta přestěhovali do Šumperka, v hlavě už při-
tom měli projekt Šumperské Špajzky. Koncem květ-
na pak na Hlavní třídě 12 otevřeli první bezobalový 
obchod potravin a drogerie ve městě. „Naším cílem 
je pomoci zredukovat odpad v běžných domácnos-
tech a  také maximálně podpořit produkty českých 
dodavatelů,“ říká Michaela Kroulíková.

Co vás přivedlo na myšlenku otevřít v Šumperku 
bezobalový obchod?

Stále více lidí si uvědomuje, že některé obaly potra-
vin nebo drogerie jsou zbytečné. Bezobalové obchody, 
v nichž si zboží můžete koupit na váhu do vlastních 
nádob, vznikají po  celém světě. V  Praze jsme tuto 
možnost měli, takže jsme potraviny a drogerii nako-
nec kupovali prakticky jen v nich. Časem nám třeba 

úplně přestalo vadit, že jsme neměli na  výběr deset 
druhů vloček, ale pouze tři.   

V přítelově rodném Šumperku jsme ale obchod, kde 
bychom si mohli nakoupit kvalitní produkty od lokál-
ních výrobců a hlavně bez zbytečných obalů, postrá-
dali. Když jsme se loni rozhodli, že tu budeme bydlet, 
nápad s jeho založením se přímo nabízel, ani jsme nad 
ním dlouho nemuseli přemýšlet. Začali jsme tak hle-
dat nejen byt, ale i prostory pro Špajzku. A měli jsme 
velké štěstí - město nabízelo nebytový prostor za slušný 
nájem na výborném místě. Po pěší zóně chodí spousta 
lidí a relativně blízko je i možnost parkování.

Pro rozjezd svého podnikání jste využili platfor-
mu Startovac.cz, která umožňuje financování zají-
mavých projektů. Cílovou částku osmdesát tisíc, již 

jste ve výzvě stanovili, se podařilo nejen naplnit, ale 
i překročit. Potěšilo vás to? Na co získané prostřed-
ky použijete?

Výsledek kampaně na Startovači nás velmi potěšil. 
Dal nám sílu pokračovat v budování Špajzky a víru, že 
místní mají o takovýto obchod zájem. Cílovou část-
ku kampaně jsme si stanovili tak, aby nám pokryla 
počáteční vklady na zařízení obchodu a první objed-
návky, které už jsme nebyli schopni zajistit z vlastních 
prostředků. Vybraná částka 97 853 koruny nám tak 
pokryje náklady na vybavení obchodu, jako jsou zá-
sobníky na potraviny, lednice na mléčné a chlazené 
produkty, váha s  pokladnou, barely na  oleje a  další 
potřebné zařízení.

Co všechno si vlastně u vás mohou lidé koupit?
Zatím nabízíme základní potraviny a drogerii, jež 

se dají prodávat bez obalu. Z potravin to jsou napří-
klad ořechy, luštěniny a  obiloviny, těstoviny, rýže, 
mouka, cukr, med, vločky, veškerá semínka, sušené 
ovoce, koření, různá ochucovadla, čaj, káva, ale také 
stáčené oleje a octy. Máme třeba i čerstvé pečivo, ovo-
ce, zeleninu, bio vejce, máslo na váhu a mléčné výrob-
ky v zálohovaných sklenicích.

Z  drogistického zboží si u  nás lidé koupí mycí 
a prací prostředky, čističe domácnosti, tekutá i  tuhá 
mýdla a  šampony, plnitelné deodoranty, přírodní 
osvěžovače vzduchu, hygienické potřeby, tělové ole-
je a krémy a další přípravky na péči o obličej i  tělo. 
Máme tu rovněž doplňky do  domácnosti, jako jsou 
kartáče, zubní kartáčky z přírodních materiálů, plátě-
né tašky a sáčky, lahve a podobně. Naším cílem je po-
stupně nabídnout takový sortiment, aby už zákazník 
nemusel pro běžný nákup do supermarketu. Jsme ale 
samozřejmě omezeni velikostí prostoru.

Kdo jsou vaši dodavatelé?
Jde o  dodavatele ochotné prodávat zboží ve  vrat-

ných obalech, například v kanystrech, sudech, které 
jim po vyprázdnění vracíme k opětovnému naplnění. 
Na rozdíl od drogerie, kde jsou všechny obaly vrat-
né, to je v případě potravin trochu složitější. Mnozí 
dodavatelé ale tuto myšlenku podporují a obaly také 
zálohují, případně své produkty dodávají v pětadva-
cetikilových papírových pytlích. Snažíme se tak držet 
koncept, že zákazník od nás odejde bez jakéhokoliv 
obalu. Lidé si tedy u nás mohou nechat naplnit jakou-
koliv vlastní nádobu, sáček či látkový pytlík, případně 
si je u nás koupit. 

Zmínila jste, že vaším dalším cílem je co největší 

podpora českých a především regionálních produktů. 
Všechno drogistické zboží, jež nabízíme, je české 

provenience. Firem a živnostníků, kteří vyrábějí na-
příklad vlastní šampony, kondicionéry či mýdla, je 
totiž v Česku hodně. U potravin je český a zahraniční 
původ zhruba vyrovnaný a  zákazníci se ho dozvědí 
z kartiček u nádob. Například mléčné výrobky v zá-
lohovaných sklenicích nám dodává ekofarma Kozí 
Hrádek z Vysoké u Hustopečí nad Bečvou. Jednáme 
i s Doubravským dvorem z Červenky, jenž je mnohem 
blíž a který zálohový systém připravuje. Snažíme se vy-
bírat co nejvíc lokální potraviny, pečivo nám tak vozí 
pekařství u radnice, ovoce a zeleninu místní MK Fruit, 
z Agritecu máme lněná semínka a kmín, mouky be-
reme z  PRO-BIA ze Starého Města pod Sněžníkem 
a v  současnosti domlouváme dodávku medu z Dol-
ních Studének. Látkové pytlíky pak šije Pomněnka. 

Otevřeli jste 25. května, jaký je zatím zájem nejen 
Šumperanů o možnost bezobalového nakupování?

Lidé zpočátku spíš sondovali, ale mnozí se už vra-
cejí. A někteří již poprvé přišli s nádobami, protože 
tento koncept znají. Doufáme, že se tato myšlenka 
chytí a  že nám zákazníci pomohou vytvářet město, 
kde je NULA odpadu.

Zatím máte otevřeno od pondělí do pátku od de-
víti do půl šesté. Zvažujete i sobotní prodej?

Musím přiznat, že mě překvapilo, kolik lidí se v so-
botu dopoledne na Hlavní třídě pohybuje. Jakmile se 
nám podaří sehnat brigádníky na výpomoc, chceme 
mít v sobotu pravidelně otevřeno. 

Děkuji za rozhovor, 
Zuzana Kvapilová

Poznámka: Více informací naleznete na  webu 
www.sumperskaspajzka.cz.

Doufáme, že nám zákazníci pomohou vytvářet město, 
kde je NULA odpadu, říká zakladatelka Šumperské Špajzky

První bezobalový obchod ve  městě se nachází 
na Hlavní třídě v prostorách, v nichž v minulosti síd-
lilo například i informační centrum.              Foto: -zk-

Špajzka nabízí základní potraviny a drogerii, jež se dají 
prodávat bez obalu. Lidé si je odnesou ve  vlastních 
nebo koupených nádobách a pytlících.  Foto: -pk-

  
  

       Bludovské lázně 
oslaví znovuotevření 
koncertem
Návštěvníci a  přátelé Lázní Bludov jsou zváni 
na malou slavnost, která proběhne v úterý 23. června 
od 17 hodin na lázeňském nádvoří. Setkání ke zno-
vuotevření lázní po koronavirové pauze zpestří kon-
cert šumperského smíšeného sboru Žádané a veselé 
zpěvy (ŽAVEZ) a malé občerstvení. V případě špat-
ného počasí se dění přemístí do společenského sálu. 
Slavnost zaštítili hned dva starostové - šumperský 
Tomáš Spurný a bludovský Pavel Ston. -ger-

V  sobotu 30. května kolem druhé odpolední si 
strážníci během služby v  ulicích města povšimli 
v  Jeremenkově ulici dvou volně odložených kol. Šlo 
o poměrně drahé bicykly značky Superior a Merida. 
„Strážníci se rozhodli zjistit, zda nejde o kola pochá-
zející z  trestné činnosti, takže kontaktovali policisty 
z místního obvodního oddělení. Od nich zjistili, že se 
skutečně jedná o kola, jež byla odcizena tři dny před 
jejich nalezením,“ popsal případ ředitel šumperských 

strážníků Jaroslav Janderka. Jízdní kola byla zajištěna 
Policií ČR, která je po  provedení nezbytných úkonů 
předá původním majitelům. 

Do  statistiky městských srážníků přibyl také dal-
ší případ zadrženého řidiče, jenž usedl za  volant pod 
vlivem alkoholu. Všímavosti strážníků neunikl řidič 
motorového vozidla, na kterého strážníci narazili v Ro-
oseveltově ulici v Šumperku. Alkohol u něj potvrdily tři 
po sobě následující dechové zkoušky.  -ger-

Strážníci zachránili lidem drahá kola
Zásah šumperských policistů uchránil dvěma Šumperanům nemalé prostředky. Díky všímavosti strážní-

ků nepřišli o svá drahá značková kola.
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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 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 zák. 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 bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání ve  studijních oborech geoinformatika, geografie, architektura, rozvoj sídel, městské inženýrství 
nebo stavební inženýrství pozemních staveb 
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 závazného 
stanoviska * tvorba a vedeni technické mapy města Šumperka * příprava podkladů pro vydání závazného 
stanoviska orgánu územního plánování
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 6. 2020. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 304.

Hlavní zaměření činnosti: plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. 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 zákona 
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 

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  6měsíční 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, 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 * zavádění nových proklientsky přívětivých metod řízení úřadu.
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami doručte osobně na  podatelnu Městského 
úřadu, nám. Míru 1, Šumperk do  30. 6. 2020 (do  15 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.

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

vedoucího správního oddělení 
odboru správního a vnitřních věcí 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
negativní lustrační osvědčení * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo 
vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, včetně 
platných prováděcích předpisů * znalost zák. č. 328/1999 Sb., o  občanských průkazech, v  platném znění, 
včetně platných prováděcích předpisů * znalost zák. č. 329/1999 Sb., o  cestovních dokladech, v  platném 
znění, včetně platných prováděcích předpisů * znalost zák. č. 491/2001 Sb., o  volbách do  zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění * orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při vedení evidence 
obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů výhodou * řídící a organizační schopnosti, 
flexibilita, schopnost samostatného rozhodování, komunikační dovednost, příjemné vystupování, výborný 
písemný projev a znalost českého jazyka * odpovědnost, pečlivost, systematičnost * výborná znalost práce 
na PC (MS Word, Excel, Outlook) * řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: strukturovaný životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než  
3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu 
§ 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců správního oddělení odboru správního a  vnitřních věcí 
* výkon agendy na  úseku evidence obyvatel, včetně vedení správního řízení * metodické vedení výkonu 
správních činností obecních úřadů ve  správním obvodu * organizačně-technické zabezpečení voleb 
a referend, vedení seznamů voličů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 9. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 19. 6. 2020. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 603.

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
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Informační servis/Personální inzerce

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, objednání je 
možné Po - Pá od 7 do 13 hod., 
odvoz je třeba zamluvit 
nejméně 24 hodin před jízdou 

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

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

referenta - sociálního pracovníka na úseku veřejného opatrovnictví 
oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené 
na sociální právní činnost
Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost zák. č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách, v  platném znění * dobrá orientace v  sociální oblasti * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita a organizační schopnosti * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 19. 6. 2020. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 
1, tel. 583 388 920.

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

referenta – právníka na právní oddělení odboru 
majetkoprávního 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 bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění * znalost zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění * znalost 
zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění * znalost zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, v platném znění * znalost zák. č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění * orientace v dalších zákonech, např. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce * řídící, organizační a komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost *       výborná 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: právní činnost na majetkoprávním odboru a konzultace s ostatními 
odbory úřadu 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 30. 6. 2020. Informace k pozici podá Milan Šubrt, vedoucí majetkoprávního 
odboru nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 518.

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  bakalářském studijním programu ve  studijním oboru nebo vyšším 
odborném vzděláním stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku 
stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení staveb ve správním území 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do  30. 6. 2020. Informace k  pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 
583 388 332.
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ZK ŽERNÍČEK 
KOVOVÝROBA s.r.o., ŠTÍTY
se zabývá výrobou kovových 
palet pro automobilový průmysl.

www.kovozernicek.cz

HLEDÁME ŠIKOVNÉ 
ZAMĚSTNANCE

mistr do výroby, operátor CNC laseru, konstruktér,
svářeč CO  + operátor svařovacího robota,

Nabízíme:
práci ve stabilní firmě
zajímavé finanční ohodnocení
systém zaměstnaneckých benefitů

zkušený zámečník a montážní dělník

Své životopisy zasílejte na e-mail personalni@kovozernicek.cz 
nebo volejte na tel.: 734 583 810

5 dnů dovolené navíc, 13. plat, 
příspěvek na pojištění, stravování atd.

2

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 731 571 586, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

...... více informací na www.ajak-sumperk.cz

jako akreditované zkušební centrum pro mezinárodní jazykové zkoušky z anglického 
jazyka LanguageCert nabízí možnost složení zkoušky on-line přímo z vašeho domova  

Mezinárodní jazykové zkoušky z ANGLIČTINY 

 

Mazinárodní jazykové zkoušky LanguageCert jsou uznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
    a jsou zapsány na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT ČR

- možnost vykonání zkoušky (ústní a písemné) dle vaší jazykové úrovně (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
- čas a termín si volíte sami
- zkouška je on-line z domova s použitím vašeho PC
- zkoušky jsou uznány Ofqual (The O�ce of Quali�cations and Examiniations Regulation), 
   což je hlavní o�ciální britská instituce ověřující hodnověrnost systému jazykových zkoušek 
   a způsobu odnocení na základě splnění přísných standardů
- získání certi�kátu již do 3 dnů

 

MONTIX, a. s.,
ZÁVOD HELLA MOHELNICE

hledá vhodného kandidáta na pozici

OPERÁTOR/OPERÁTORKA VÝROBY
Mzda až 30 000 Kč * Náborový příspěvek 10 000 Kč * 

Odměna za doporučení 3 000 Kč
Dále nabízíme: 25 dní dovolené, pololetní bonus, příležitost 

k odbornému růstu, příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou 
a na Vánoce, možnost ubytování ve firemní ubytovně

Požadujeme: manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis na 
nabor@montix.cz nebo volejte +420 773 161 856.

KDO CHCE VĚDĚT,
CO SE DĚJE,
TEN MUSÍ ČÍST
ZPRÁVY REJE.

Oblíbené webové stránky REJ.cz, 
které pravidelně přináší aktuální 
informace z našeho regionu, mění 
svou tvář. Po více než 20 letech dostaly 
moderní grafickou podobu. Nový 
informační systém je navíc pro uživatele 
atraktivnější a přehlednější. atraktivnější a přehlednější. 
Rej.cz je dlouhodobě nejsledovanějším 
zpravodajským webem v okrese Šumperk. 
Každý měsíc má přes 100.000 návštěv ! 

Kromě aktuálního zpravodajsktví
a informací z kultury a sportu najdou
čtenáři na Reji také oblíbené soutěže,
jízdní řády nebo velmi využívaný
„bleší trh“ s názvem Zde Inzeruj. 
Zájemci se mohou přihlásit také k
odběru novinek podběru novinek prostřednictvím 
newsletteru, každý týden takto dostává
zprávy z Reje přímo na svůj e-mail už 
přes deset tisíc lidí. Rej má i Facebook.

Zapomeňte na staREJ
! Je tu novej REJ.cz !

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
OPRACOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PLASTY - POLYKARBONÁTY, 
PLEXISKLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ 
A PASPARTOVÁNÍ

Šumperk, Nemocniční 8a, 
777 700 740, info@eagletechnics.cz

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

Mimoškolní výchova a vzdělávání 
M. Machala zve na

PŘEDBĚŽNÝ NÁBOR DĚTÍ 
A DOSPĚLÝCH 

DO HUDEBNÍCH OBORŮ
akustická kytara, elektrická kytara, ukulele, 

zpěv, klavír a dalších
pro školní rok 2020/2021

v neděli 21.června od 15 do 17 hodin 
na Ranchi Viktorie v Temenici

Opékání, jízda na koních, informace k výuce a 
možnost přihlásit se na nadcházející školní rok.

Bližší info 
na ww.m-machala.cz, 
tel. č. 725 686 325
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Staňte se dárcem krevní plazmy!

Získejte 3000 Kč za 5 odběrů!

• navíc bonusový program pro opakované dárce
• občerstvení zdarma
• darovat můžete přijít i bez objednání
• najdete nás naproti Domu kultury

A: Fialova 3341/12a, Šumperk www.mapoplasma.czT: 583 551 500 Otevírací doba: Po–Pá: 7.00–17.45 | So: 7.00–14.00

    V  několika státech, včetně 
České republiky, probíhají stu-
die, které ověřují účinnost da-
rované plazmy od lidí, v jejichž 
krvi jsou po vyléčení přítomny 
protilátky proti onemocnění 
COVID-19. V České republice 
tato studie probíhá ve spo-
lupráci s Ústřední vojenskou 
nemocnici v Praze, která tuto 
tzv. hyperimunní plazmu do-
dává v rámci studie jako trans-
fuzní přípravek těm nejvíce 
postiženým. 

    Současně i velké farmaceu-
tické fi rmy připravují výrobu 
vysoce účinného léku z dodané 
plazmy. Testují každou plaz-
mu na přítomnost protilátek 
a z těch vzorků plazmy, 
ve kterých se jejich přítom-
nost potvrdí, vyrobí lék – tzv. 
hyperimunní gamaglobulin an-
ti-COVID-19. Program je na 

samém začátku, ale dosavadní 
výsledky potvrzují úspěšnost 
tohoto způsobu léčby.

   Do programu se zapojila 
i fi rma Takeda, která zpracová-
vá plazmu z dárcovského cen-
tra MAPO plasma v Šumperku. 
Dostatek vhodné plazmy však 
záleží na ochotě lidí darovat plaz  
mu, zvláště těch, po prodělané 
infekci coronavirem. Mohou se 
přihlásit v dárcovském centru 
a ve spolupráci s ÚVN budou 
zařazeni do tohoto programu.

    Děkujeme všem dárcům plaz-
my i těm kteří o darování uvažu-
jí.Vaše plazma je velmi důležitá 
a ničím nenahraditelná pro 
zdraví a životy nemocných.

Plazma jako lék na COVID-19 

Že se plazma používá na výrobu léčiv, na vzácná a často 
i smrtelná onemocnění, je již všeobecně známo. V současné 
době se již ale i testuje, zda se plazmou mohou léčit i lidé 
s těžkým průběhem onemocnění COVID-19.

,   

-

zpravodaj_062020_color_2_print.indd   1 04.06.20   19:31
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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

JEZDÍTE RÁDI NA KOLE, 
ŘÍDÍTE ČASTO AUTO?

DOPŘEJTE SI
SLUNEČNÍ 

DIOPTRICKÉ BRÝLE
s polarizací 

samozabarvovací
to vše i v prohnuté

sportovní verzi

Více informací v OPTICE

-20%
SEZONNÍ

AKCE
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Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy a platí do 25. 8. 2020 nebo do odvolání. Výše zvýhodnění se u jednotlivých modelů 
a motorizací může lišit. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Detaily nabídky naleznete na www.volkswagen.cz/vyprodej.

Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Roc: 4,2−7,7 l / 100 km, 111−176 g/km, Tiguan: 4,5−7,6 l / 100 km, 119−175 g/km, 
Touareg: 6,6−9 l / 100 km, 173−205 g/km.

Skladové vozy Volkswagen
Zvýhodnění až 344 000 Kč

Bleskový výprodej 
s povinným ručením 
za 1 Kč měsíčně

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX-AGS, a.s. 
Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz  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


