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Bazén se po modernizaci otevřel veřejnosti

Devatenáct měsíců a devatenáct dní 
trvala rozsáhlá modernizace kryté-
ho bazénu v  areálu na  Benátkách, její 
průběh konzultoval investor, Podni-
ky města Šumperka, s  dodavatelem, 
společností PKS stavby ze Žďáru nad 
Sázavou, během sedmdesáti kontrol-
ních dnů. V úterý 1. září, úderem šesté 
hodiny ranní, po více než třech letech 
zamířili do  AQUAcentra první plavci. 
Symbolické otevření a předání bazénu 
veřejnosti proběhlo v hlavní bazénové 
hale o den dříve. 

Páska se tentokrát nestříhala, ale zá-
vodilo se volným stylem na pětadvacet 
metrů. Na  startovní bloky vystoupili 
starosta města Tomáš Spurný, mís-
tostarostka Marta Novotná, šumper-
ský radní a  vozíčkář-sportovec Dušan 
Ščambura, předseda správní rady PMŠ 
Luboš Cekr a úspěšný šumperský pla-
vec Lukáš Čermák. Pozadu nezůstal 
ani druhý místostarosta Jakub Jirgl, 
který se jako člen sboru ŽAVEZ posta-
ral o hudební doprovod malé slavnosti.

„Nejtěžší bylo najít odvahu se do re-

Symbolické otevření a předání bazénu veřejnosti proběhlo v hlavní bazénové hale v pondělí 31. srpna.  Foto: P. Kvapil

Na startovní bloky vystoupili, šumperský radní a vozíčkář-sportovec Dušan Ščambu-
ra, místostarostka Marta Novotná, starosta města Tomáš Spurný, předeseda správní 
rady PMŠ Luboš Cekr a úspěšný šumperský plavec Lukáš Čermák.              Foto: -pk-

Minulé úterý odstartoval nový školní 
rok, v němž budou platit přísnější hy-
gienická pravidla proti šíření korona-
viru.    Strana 2

Dušan Ščambura má ve své sbírce dva 
mistrovské tituly.    Strana 4

Na  radnici cinkaly skleničky, padl 
i zlatý polibek.    Strana 5

Večerní rozhledy lákaly stovky zájem-
ců.    Strana 6

konstrukce pustit. Podniky města 
Šumperka měly v  té době za  sebou 
nákladnou rekonstrukci zimního sta-
dionu, jež nebyla vůbec jednoduchá. 
Rád bych v  této souvislosti poděkoval 
Patriku Tomáši Pavlíčkovi, který našel 
odvahu, rok se záměru intenzivně vě-

noval a stavbu rozjel,“ řekl při slavnost-
ním otevření starosta Tomáš Spurný 
a poděkoval rovněž všem, jež se na pří-
pravě i samotné stavbě podíleli, a také 
tehdejším zastupitelům, kteří schválili 
přijetí úvěru na realizaci nákladné re-
konstrukce.  Pokr. na str. 3
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„Ve srovnání s jinými městy je na tom Šumperk se 
zelení velice dobře, a to hlavně proto, že k této pro-
blematice přistupuje komplexně. Je vidět snahu stále 
tvořit něco nového. V letech 2018 a 2019 město inves-
tovalo velké prostředky do výsadeb cibulovin. Toho, 
jak celé město rozkvetlo, si museli všimnout všichni 
obyvatelé a návštěvníci,“ chválí práci odboru komu-
nálních služeb Petr Vykrut, ředitel firmy.

Údržbu zeleně pod taktovkou firmy VYKRUT si 
pochvaluje i místostarosta Jakub Jirgl, jenž má ve své 
gesci mimo jiné i ochranu životního prostředí. „Měs-
to získalo nejen na  kráse, ale díky záhonům a  kve-
toucím loukám se mu daří zadržet více vláhy, což je 
v  souladu se současnými trendy,“ uvedl Jakub Jirgl. 
Zároveň informoval, že počet trvalkových záhonů 
a kvetoucích luk není konečný. V plánu je přetvoření 
nevzhledných rudeálních porostů v  rozkvetlé louky. 
Podobně by se mohly proměnit malé travnaté plochy, 
na kterých je komplikovaná údržba, například upro-
střed křižovatek či na pásech podél komunikací. Ty 
by se měly postupně měnit na trvalkové záhony dopl-
něné o výsadbu cibulovin.

V  současné době vznikají nové trvalkové záhony, 
v nichž se obměňují cibuloviny, připravují se také roz-
sáhlé zmlazovací řezy, v plánu je úprava živých plotů, 
budou se upravovat keřové skupiny, protože některé 
jsou už na konci své životnosti. Část těchto prací pro-
běhne v době vegetace, zbytek v předjaří. „Je dobře, že 
se Šumperk nezabývá jen kosením travnatých ploch, 
ale bere péči o zeleň komplexně. Zlepšuje se také péče 

o stromy, jež odborně ošetřují arboristé. Město je při-
praveno i na sucho, nakoupilo zavlažovací vaky, které 
stromům pomohou během největších veder,“ infor-
moval Petr Vykrut.

Společnost VYKRUT se stará o  zeleň na  základě 
výběrového řízení, v němž nabídla nejnižší cenu. Na-
bídková cena firmy na šestileté období činila 54 mi- 
lionů 134 tisíce korun, což bylo o  patnáct milionů 
méně, než nabídla druhá firma v  pořadí a  dokonce 
třetina ve srovnání s nejdražší nabídkou. O zeleň se 
firma VYKRUT začala starat od 1. ledna 2019. Obec-
ně má za  úkol péči o  travnaté plochy, keřové patro 
a  také o  rozkvetlé záhony, jejich údržbu a  zálivku. 
O ořezy stromů se stará město prostřednictvím jiné 
společnosti. -ger-

Za posledního půldruhého roku Šumperk rozkvetl. Na několika místech přibyly letničkové a trvalkové 
záhony, v parcích vznikly rozkvetlé louky, stožáry veřejného osvětlení zdobí květiny nejrůznějších barev. 
Na změnách se podepisuje nejen nová strategie města, ale i firma VYKRUT, zahradní služby a.s., která se 
právě rok a půl o městskou zeleň stará.

Šumperk rozkvetl, záhony a louky přibydou
  

      Zastupitelé 
se sejdou 10. září

První poprázdninové veřejné zasedání zastupi-
telstva města Šumperka se uskuteční ve  čtvrtek  
10. září od  15 hodin v  zasedací místnosti měst-
ské úřadovny v  Rooseveltově ulici. Zastupitelé se 
budou zabývat výsledky hospodaření města a pří-
spěvkových organizací za první pololetí letošního 
roku, plněním investiční výstavby k  31. srpnu, 
na programu budou i nové podmínky a harmono-
gram udílení Cen města za rok 2020. Mezi majet-
koprávními záležitostmi bude záměr využití území 
v areálu Hedva, probírat se budou podmínky pro-
deje bytových a nebytových jednotek, zastupitelé si 
vyslechnou i informace o prodeji nemovitých věcí 
v areálu nemocnice.  -ger-

      Spisovna je na dva 
týdny uzavřena

Na dva týdny, od pondělí 7. do pondělí 21. září, je 
uzavřena centrální spisovna v ulici Bratří Čapků. 
Důvodem je rekonstrukce podlahy v přízemí bu-
dovy.  -ger-

      Na úřad i do infocentra 
jen s rouškou

Od  úterý 1. září je dle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR povinností použí-
vat na úřadech při jednání s klienty ochranu úst 
a dýchacích cest. Klienti úřadu budou při vstupu 
do  budovy a  na  každých dveřích kanceláří upo-
zorněni na  nutnost používat roušky. V  případě, 
že návštěvník nebude rouškou vybaven, bude si ji 
moci koupit v pokladně radnice na náměstí Míru, 
v  úřadovně v  Jesenické ulici a  v  informačním 
centru na Hlavní třídě, kde je rouška také nutná. 
Odbor sociálních věcí v Lautnerově ulici, kancelář 
hřbitova a úřadovna v ulici Bratří Čapků poskytne 
klientům, kteří si přijdou vyřizovat své záležitosti 
bez ochrany úst a nosu, roušku látkovou. -ger-

      Dny evropského dědictví opět 
otevřou památky

Dny evropského dě-
dictví opět zdarma 
otevřou veřejnosti 
památky, jež nebý-
vají běžně přístup-
né. V  řadě z  nich 
budou připraveni 
průvodci s  informace-
mi o jejich historii a archi-
tektonickém vývoji. V sobotu 12. září navíc bude 
na  tzv. Točáku probíhat Den řemesel a  v  areálu 
Střední zemědělské školy Festival medu.
Prohlídku historického centra v  rychlejším tem-
pu si budou moci vychutnat i sportovci, na neděli  
13. září je totiž naplánován druhý ročník bě-
žeckého závodu ŠumpeRUN. V  úterý 15. září se 
pak v  rámci Dnů evropského dědictví uskuteční 
v  knihovně přivítání nové knihy „Architekt Carl 
Seidl 1858-1936“ věnované tomuto významnému 
šumperskému rodákovi. -red-

Stožáry veřejného osvětlení zdobí květiny nejrůzněj-
ších barev.                                                          Foto: -ger-

Minulé úterý odstartoval nový školní rok, v němž budou platit přísnější hygienická pravidla proti šíření korona-
viru. Původně měly mít děti ve školách roušky, podle posledních nařízení se toto opatření bude odvíjet od stupně 
míry nákazy v okresech podle tak zvaného semaforu. Někteří školáci se přitom do tříd nevrátili po dvouměsíčních 
prázdninách, jak bylo obvyklé, ale téměř po půl roce, neboť školy byly uzavřeny z rozhodnutí vlády kvůli obavám 
ze šíření koronaviru již v březnu a po jejichž znovuotevření byla docházka dobrovolná. 
Do šumperských základních škol, jejichž zřizovatelem je město, nastoupilo 1. září dvě stě šedesát pět prvňáčků, to 
je o čtyřiapadesát méně než v uplynulém školním roce. Zařazeni byli do třinácti tříd, což je o jednu méně než loni. 
Otevřena je také jedna přípravná třída, která funguje pod křídly základní školy ve Sluneční ulici. Zde se pedago-
gové starají o patnáct předškoláků.  Foto: P. Kvapil



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Otevření AQUAcentra

  Pokr. ze str. 1
„O  tom, že jsme se vydali správnou 

cestou, vypovídá víkendová návštěv-
nost dnů otevřených dveří bazénu. 
Na  prezentaci přišlo patnáct set lidí. 
Svědčí to o  tom, jakou roli v  myslích 
Šumperanů bazén hrál a snad opět hrát 
bude,“ dodal starosta.

Krytý bazén se začal stavět na konci 
sedmdesátých let v  takzvané akci „Z“, 
což byla za  socializmu dobrovolnická 
aktivita obyvatel. Vedle potíží s  ne-
kvalifikovaným personálem se stavba  
potýkala i  s  nedostatkem kvalitního 
materiálu. Bazén se po  dlouhých pe-
ripetiích podařilo dokončit až v  roce 
1993, budoval se tedy zhruba stejně 
dlouho jako přečerpávací elektrárna 
Dlouhé Stráně. Právě kvůli zdlouhavé, 
místy neodborné a přerušované výstav-
bě začal předčasně chátrat. Už v deva-
desátých letech se objevily velmi vážné 
technologické závady. Bazén tak byl za-
staralý již při otevření. 

Je téměř zázrak, že díky neustálým 
opravám vydržel krytý bazén v  pro-
vozu celých čtyřiadvacet let, venkovní 
koupaliště vedle krytého bazénu bylo 
kvůli únikům vody zavřeno o  osm let 
dříve. Koncem června 2017 se však 
brána krytého AQUAcentra zavřela, 
neboť část technologie neprošla revizí 
a  navíc došlo k  neopravitelné poruše 

kotle, který zajišťoval vytápění celého 
areálu.

Město proto nechalo oprášit projekt 
z roku 2009 a v listopadu 2018 odstar-
tovala rekonstrukce bazénu, kterou 
zkomplikovalo a  prodloužilo odvolání 
jedné z firem, jež neuspěla ve výběro-
vém řízení, k Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže. Po  necelých dvou 
letech bylo AQUAcentrum dokončeno 
a předáno veřejnosti. „Takto složitá re-
konstrukce kladla po  stavební stránce 
velké nároky na  dodavatele, ale také 
na  investora. Přestože jsme kolikrát 
měli odlišné názory na věc, oceňuji, že 
jsme vždy našli řešení, které bylo ak-
ceptovatelné pro obě strany, i když byly 
naše požadavky nad rámec původní 
projektové dokumentace. Chci tedy 
poděkovat všem odborníkům, kteří se 
významnou měrou zasloužili o úspěšné 
dokončení díla. Moc si přeji, abychom 
měli co největší počet spokojených 
návštěvníků,“ zdůraznil ředitel Podni-
ků města Šumperka Miroslav Pospíšil 
a  dodal, že podle něj má tato investi-
ce velkou šanci uspět v  soutěži stavba 
Olomouckého kraje. 

„O  stavbu AQUAcentra jsme hod-
ně stáli, protože byla z  designového 
hlediska krásná. Pokusili jsme se dát 
co nejvíce konkurenční cenu, ale když 
jsme vyhráli, pokračovaly emoce a bylo 

Bazén se po modernizaci otevřel veřejnosti

Novinkou je tobogán dlouhý devadesát sedm metrů se světelnými efekty. Jedním z největších „taháků“ AQUAcentra bude nepochybně wellness - saunovací svět v přízemí. 
Návštěvníci tu najdou kromě recepce s barem, šatnami a hygienickým zázemím zejména parní bylinkovou a klasickou lázeň, dvě suché sauny či kneippův chodník. Foto: -pk-

Součástí slavnostního otevření bylo i symbolické předání šeku na padesát tisíc ko-
run, který od Jaroslava Kladivy převzal zástupce plaveckého oddílu.             Foto: -pk-

Zájem o prohlídku AQUAcentra byl velký. Během dvou dnů přišlo na patnáct set lidí. V hlavní bazénové hale je kromě pětadvacetimetrového bazénu s parametry pro závodní 
plavání také malý dětský bazén s vodní clonou, doplněný o menší skluzavku, a vířivka pro deset osob.  Foto: -pk-

velmi obtížné na  tuto stavbu trpělivě 
čekat. Jsem ale moc rád, že jsme vytr-
vali,“ zdůraznil Jaroslav Kladiva, ředitel 
zhotovitelské společnosti PKS stavby.

Součástí slavnostního otevření 
bylo i  symbolické předání šeku, který 
od  Jaroslava Kladivy převzali zástupci 
plaveckého oddílu. Šumperští plavci 
neměli v uplynulých dvou letech na rů-
žích ustláno, museli dojíždět do  Zá-
břehu. V  novém bazéně získali nové 
prostory rozcvičovny a  díky padesáti- 
tisícovému daru od společnosti PKS si 
ji mohou vybavit.

O den později, v úterý 1. září, si při-

šlo do zrekonstruovaného bazénu zapla-
vat téměř dvě stě padesát návštěvníků, 
saunový svět si otestovaly téměř čtyři 
desítky návštěvníků. První den byl také 
velký zájem o nákup zvýhodněných čipů. 
Zájemci mohou čipy v čase určeném pro 
veřejné plavání nakoupit v  pokladně 
bazénu v  pondělí a  ve  středu od  17 do   
21 hodin, v  úterý, čtvrtek a  pátek od   
12 do 21 hodin, v sobotu, v neděli a ve svá-
tek od 9 do 21 hodin. Zájemci mohou zís-
kat podrobné informace i v recepci, tel. č. 
583  550  470, a  to v  pondělí až pátek od   
12 do  21 hodin, v  sobotu, v  neděli 
a ve svátek od 9 do 21 hodin.        -zk, ger-
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Sportovec se do  kanceláře starosty dostavil stylově 
v reprezentačním dresu s diplomy i medailemi. Nechy-
běly mezi nimi dvě zlaté v hodu oštěpem a koulí, bronz 
Dušan Ščambura získal v hodu diskem. „Právě na hod 
diskem se chci nyní zaměřit. Tuto disciplínu trénuji 

teprve rok, takže v ní mám velké rezervy. Musím na-
trénovat především techniku, aby let disku byl hladký, 
zatím se mi ve vzduchu hrozně mele,“ říká sympatický 
sportovec, jenž se živí jako masér.

Do atletických sektorů poprvé vstoupil v roce 1997, 
kdy mu bylo jedenatřicet let. Dnes již čtyřiapadesátile-
tý sportovec dojíždí jednou týdně na tréninky do olo-
mouckého klubu AK, jehož je členem. Vrhačskou 
kariéru musel zhruba před deseti roky přerušit kvůli 
úrazu. Po tříleté pauze se však opět dostává do formy. 
„Mým cílem je překonat osobní rekordy, kterých jsem 
dosáhl před tím, než jsem si poranil ruku. Především 
chci překonat limit v disku pro paralympijské hry v To-
kiu, jež by se měly konat příští rok,“ prozradil své plány 
Dušan Ščambura. 

Jeho nejsilnější disciplínou je oštěp. V jeho katego-
rii však závody v Tokiu vypsány nebyly, proto se chce 
v  tréninku zaměřit na  disk. „Potenciál tam určitě je, 
zatím jsem se dostal přes čtyřiadvacet metrů, limit 
je zhruba dvacet sedm metrů. Cítím dobrou formu, 
do  dubna bych tento limit mohl překonat,“ věří si 
sportovec. -ger-

Na  svém kontě má cenné kovy z  domácích i  mezinárodních šampionátů, je prvním hendikepovaným 
sportovcem, který získal Zlatou tretru, dvě medaile loni dovezl ze světových her v Dubaji, v letošním roce 
vybojoval hned třikrát umístění na stupních vítězů na mistrovství České republiky. Šumperskému hendike-
povanému sportovci Dušanu Ščamburovi poděkoval za reprezentaci města starosta Tomáš Spurný.

Dušan Ščambura má ve své sbírce dva mistrovské tituly

Dušan Ščambura má na svém kontě cenné kovy z do-
mácích i mezinárodních šampionátů.          Foto: -ger-

   
  

      Knihovna láká 
na seminář zaměřený 
na osobní rozvoj

Nový seminář „rozjíždí“ Knihovna TGM. Nese 
název Osobní rozvoj a provázet jím bude Jana Ka-
něvová. První ze setkání na téma Jak měnit a řídit 
chování a  komunikaci s  pomocí transakční ana-
lýzy se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 18 hodin 
v malém sále knihovny.
Tématem vztahů, komunikace a  osobní produk-
tivity provede v  cyklu přednášek Jana Kaněvo-
vá, dlouholetá lektorka a  garantka vzdělávacích 
programů. Na  první přednášce z  cyklu poodhalí 
zjednodušený model osobnosti skládající se ze tří 
ego-stavů JÁ: rodičovského, dospělého a dětského. 
Rozkryje srozumitelné a  v  každodenním životě 
využitelné principy pro vztahy a komunikaci a vy-
světlí, jak je možné čerpat (či nečerpat) psychic-
kou energii z pohlazení v podobě doteků, ale i gest 
a slov. -kš-

      Poradna ČOI 
je zatím zavřená
Poradna České obchodní inspekce, jež bývala ote-
vřena v sudé středy v městské úřadovně v Jesenické 
ulici, zatím poradenství neobnovila. Kancelář uza-
vřel nouzový stav v souvislosti s krizí COVID-19. 
O znovuotevření poradny budeme informovat.
 -ger-

      Charita zve 
na den otevřených dveří
Charita Šumperk zve veřejnost na  den otevře-
ných dveří, který se uskuteční ve středu 7. října od  
9 do 12 hodin v sídle charity v Jeremenkově ulici 7. 
Návštěvníci si budou moci nechat změřit tlak, 
pracovnice představí, jak pracují s uživateli služeb 
Charity, podají informace o  své práci a  službách 
a  zájemci si budou moci budovu prohlédnout.
 -ger-

      Senioři mohou 
absolvovat kurz genealogie

Na  říjen a  listopad chystá šumperská Akademie  
J. A. Komenského, jež sídlí na  náměstí Míru 4,  
kurzy genealogie pro začátečníky i  pokročilé zá-
jemce.  Získají v  nich nejen potřebné informace, 
ale lektor jim prakticky pomůže při hledání před-
ků. Kurzy zahrnující deset vyučovacích hodin jsou 
rozděleny do pěti dnů.
Kurzy jsou určeny zájemcům, kteří chtějí poznat 
kořeny své rodiny a svého rodu a chtějí se hledá-
ní předků věnovat. A  také těm, jejichž cílem je 
sestavit rodokmen, případně rodovou kroniku. 
Obsahem kurzů bude zejména hledání v  archi-
vech a čtení matričních textů ve starých matrikách 
a  dalších archiváliích. Zkušený lektor účastníky 
prakticky navede, jak mají postupovat v  hledání 
a zpracování podkladů. 
Kurz pro začátečníky bude zahájen v  pondělí  
19. října a kurz pro zájemce s určitými znalostmi či 
zkušenostmi pak v pondělí 23. listopadu. Informa-
ce a přihlášky jsou zveřejněny na webu www.ajak-
-sumperk.cz, případně je lze získat na telefonním 
čísle 603 293 688. -red-

Vejdete do nádražní haly, dáte se vlevo a vedle pe-
kárny v  prostorách bývalé restaurace najdete poštu. 
Útulné prostory v  úplně novém poštovním designu 
jsou pohodlné nejen pro personál, ale především pro 
klienty. Těm slouží i jedna uzavřená diskrétní přepážka 
zajišťující soukromí. Všechny přepážky jsou univerzál-
ní, bez vyvolávacího systému.

„Nádraží a  pošta k  sobě neodmyslitelně patří. Re-
konstrukce prostor se opravdu povedla a  určitě po-
zvedla i úroveň služeb na nádraží. Přeji vám, aby sem 
lidé chodili rádi,“ uvedl starosta Tomáš Spurný, který 
spolu se svými kolegy z radnice, místostarosty Martou 
Novotnou a  Jakubem Jirglem, pobočku symbolicky 
otevřel.

Pošta je otevřena v  pondělí a  ve  středu od  10 do   
12 hod. a od 13 do 18 hod., v ostatní pracovní dny pak 

od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. V sobotu a v neděli 
je zavřeno. -red-

„Návštěvníky jak půjčoven, tak kulturních akcí 
chceme ubezpečit, že jsme pro normální chod knihov-
ny udělali maximum. V půjčovnách během dne řádně 
větráme a pracovnice úklidu několikrát za den otírají 
dotekové plochy. Před půjčovnami je samozřejmě na-
chystaná dezinfekce na ruce,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Díky prostorným půjčovnám mohou 
podle ní čtenáři pohodlně dodržovat i rozestupy mezi 
sebou. „V půjčovnách jsme jen pozastavili službu ve-
řejného internetu na  počítačových místech, kde je 
dodržení všech hygienických požadavků nejsložitější. 
V prostorách knihovny je však stále dostupný internet 
prostřednictvím wi-fi, návštěvníci se tak mohou při-
pojit prostřednictvím vlastních chytrých telefonů či 
notebooků,“ podotýká ředitelka. 

V nadcházejících měsících chce knihovna pokračo-

vat v  pořádání kulturních akcí. Odehrávat se budou 
ve  velkém sále s  tím, že se jich bude účastnit maxi-
málně devadesát osob. „Prostor tak můžeme chystat 
s dostatečnými mezerami mezi návštěvníky a ti navíc 
nemusejí mít při této kapacitě roušky,“ konstatuje Šeli-
gová, podle níž se už během prázdnin mohli uživatelé 
knihovny přesvědčit, že knihovnice mají vše pečlivě 
připravené. „Prověřily“ to dva koncerty a jedno autor-
ské čtení, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. 
„Čtenářům se po knihovně v době nařízené karantény 
stýskalo a od znovuotevření koncem dubna k nám opět 
rádi chodí. Věříme, že když všichni budeme na základě 
selského rozumu dodržovat základní hygienická pra-
vidla, nebudeme muset přistupovat k opatřením, která 
by náš provoz nějak omezila,“ soudí ředitelka knihov-
ny. -kv-

Městská knihovna T. G. Masaryka plánuje na nadcházející měsíce řadu kulturních akcí. Velký důraz kla-
de v této souvislosti na pečlivě nastavená hygienická opatření.

Na nádraží přibyla další služba pro cestující

Knihovna plánuje řadu kulturních akcí

Prostory v úplně novém poštovním designu jsou po-
hodlné nejen pro personál, ale především pro klienty.           
                                                                                 Foto: -ger-
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Pozdně renezanční samostatně 
stojící pilířová boží muka se skládají 
z  novodobého podstavce, původního 
pískovcového pilíře a vrcholové kaplice 
s  vetknutým kovovým křížem. „Kap-
lice, na  níž je z  větší části dochovaný  
německý nápis s datací roku 1699, před-
stavuje v  současnosti přibližně třetinu 
z  celkové třímetrové výšky památky 
a je vytvořena z unikátního materiálu, 
krupníku, tedy mastkové břidlice. Tato 
hornina se těžila pouze v okolí Sobotí-
na a Vernířovic,“ říká vedoucí oddělení 
státní památkové péče Monika Pau-
lová. Pozoruhodné je podle ní nejen 
uplatnění krupníku, ale především to, 
v  jakém kontextu boží muka vznikla. 
Jsou totiž spjata s inkvizičními procesy 

v 17. století na Šumpersku. V regionu je 
takových cenných tzv. čarodějnických 
památek několik, takže tvoří unikátní 
kulturně historický soubor. „Přestože 
se tato muka nezachovala ve svém ně-
kdejším objemu a na původním místě, 
mají vysokou historickou hodnotu. 
Loni v dubnu byla prohlášena rozhod-
nutím ministerstva kultury za  kultur-
ní památku a  zapsána do  Ústředního  
seznamu kulturních památek ČR,“ po-
dotýká vedoucí oddělení státní památ-
kové péče.

Boží muka nechal postavit šum-
perský purkmistr Kaspar Sattler dle 
testamentu z 2. srpna roku 1683, tedy 
několik dní před svou popravou, podle 
historika Franze Harrera nesla letopo-

Padesát let od té doby, co si řekli „ano“ 
a  vyměnili prstýnky, uplynulo jako 
voda. Manželé Lantovi ze Šumperka si 
po půl století přišli zopakovat na radnici 
svatební obřad, jen ten polibek na závěr 
nebyl novomanželský, ale zlatý. 

Svatbu Miroslava a  Zdenek Lantovi 
slavili 14. srpna 1970. Znali se prak-
ticky od svých dětských let a říkají, že 
to byla láska na  první pohled. Během 
manželství přivedli na svět dcery Zdeň-
ku a Evu, radují se také ze svých vnou-
čat. Pan Zdenek prakticky celý život 
pracoval v  šumperském závodě ŽOS, 
kde rekonstruoval tramvaje. Tuto práci 
měl moc rád, dokonce si sám vylepšo-
val nástroje. Kutilství mu zůstalo jako 
koníček i  v  důchodu. Paní Miroslava 
byla prodavačka, později se vypracova-
la na zástupkyni vedoucí prodejny. Její 

velkou zálibou jsou orchideje. Společ-
nou láskou pak je zahrádka a domeček, 

který si na pozemku vybudovali vlast-
níma rukama.  -ger-

Boží muka spojená s inkvizičními procesy procházejí obnovou

Sloupková boží muka z roku 1699 věnovaná památce obětí čarodějnických procesů 
byla před lety umístěna na křižovatku cest poblíž osady Nové Domky. 
 Foto: archiv MěÚ Šumperk

Obnovy se letos dočká další šumperská památka. Olomoucký kamenosochař 
a restaurátor René Seifried si začátkem léta odvezl do své dílny sloupková boží 
muka z roku 1699 věnovaná památce obětí čarodějnických procesů, která byla 
před lety umístěna na křižovatku cest poblíž osady Nové Domky. Na opravu se 
městu podařilo získat dotaci od Olomouckého kraje. Na své místo by se měla 
boží muka vrátit do konce října.

Na radnici cinkaly skleničky, padl i zlatý polibek

  
  

      Fotbalová školička 
je po letní přestávce zpět

Fotbalová školička FK Šumperk je 
určena pro kluky a holky od roční-
ku 2014 a mladší. Probíhá pravidel-
ně každé úterý a čtvrtek od 16 ho- 
din na  základní škole ve  Sluneční 
ulici, a to za každého počasí. Za ne-
příznivých podmínek trénují malí 
sportovci v  tělocvičně, kde je nut-
ná halová obuv. Pokud mají rodiče 
zájem zapsat do  školičky své rato-
lesti, stačí jen přijít v  uvedený čas. 
Vedoucím této nejmladší kategorie 
je Patrik Turek, s  nímž se lze tele-
fonicky spojit na čísle 724 806 091. 
Více informací o  fotbalové školičce 
je zveřejněno na www.fksumperk.cz 
a na www.slunecniskola.cz. -red-

      Šumperk je dobré 
místo pro byznys

Nízká daň z  nemovitosti, vysoký roz-
sah úředních hodin, excelentní výsle-
dek v  testu elektronické komunikace. 
To jsou hlavní důvody, proč si šumper-
ský starosta Tomáš Spurný nedávno 
dovezl z Olomouce, kde se vyhlašovaly 
výsledky výzkumu Město pro byznys, 
ocenění za druhé místo. V Olomouc-
kém kraji předčil Šumperk pouze Pros-
tějov, na třetím místě skončily Hranice.
Srovnávací výzkum Město pro byz-
nys již dvanáctým rokem hodnotí 
podnikatelský potenciál měst a  obcí 
v České republice. Detailnímu zkou-
mání jsou podrobena všechna měs-
ta a  obce s  rozšířenou působností. 
Analytici agentury Datank, která 
za výzkumem stojí po datové stránce, 
dělí své hodnocení do dvou hlavních 
kategorií, podnikatelské prostředí 
a  přístup veřejné správy. Pořadí vy-
hodnocuje za jednotlivé kraje a také 
za celou republiku. 
V  rámci výzkumu jsou shrnuty 
všechny důležité informace a  stati-
stická data, jež dále rozvíjejí diskuzi 
o  vývoji podnikatelského prostředí 
v  ČR. V  letošním ročníku analytici 
zaměřili ještě větší pozornost na ka-
tegorii přístup veřejné správy, kterou 
mohou radnice svými aktivitami pří-
mo ovlivnit. Zařazeno bylo také do-
tazníkové šetření mezi podnikateli, 
jak jsou spokojeni se službami radnic 
v  jednotlivých oblastech, a  také do-
tazník zjišťující, jaké aktivity radnice 
vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale 
nejen jim. Cílem bylo více zohlednit 
fakt, že Město pro byznys musí být 
také místem, kde se dobře žije nejen 
podnikatelům, ale i  jejich rodinným 
příslušníkům a jejich zákazníkům. 
Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník 
Ekonom, partnerem Stavební skupi-
na EUROVIA CS. -ger-

čet 1684. Pro Kulturní život Šumperka 
psal o této památce historik Drahomír 
Polách. V  článku z  roku 1996 uvádí, 
že boží muka stávala původně údajně 
mezi třemi lípami v  místech, kde je 
dnes budova okresního soudu. Před 
zahájením její stavby, přibližně v roce 
1902, byla přemístěna do  městského 
muzea, které se tehdy nacházelo v pří-
zemí jižního křídla bývalého domini-
kánského kláštera. Dle dobové zprávy 
se sloup ocitl v  kumbále na  haram-
pádí, aby se poté zásluhou tehdejšího 
starosty města Gustava Oberleithne-
ra dostal na  pozemek v  Příčné ulici. 
Po  roce 2000 ovšem místní radnice 
v  této lokalitě plánovala vybudovat 
sběrný dvůr, takže pro boží muka hle-
dala vhodné umístění. Díky příspěvku 
kraje v rámci dotačního titulu Obnova 
staveb drobné architektury místního 
významu v  Olomouckém kraji byla 
památka nejprve v roce 2007 odborně 
konzervována v  dílně kamenosochaře 
Allana Doupala ze Světlova u  Štern-
berka a  poté přesunuta na  křižovatku 
cest poblíž osady Nové Domky. Zde 
tvoří jedno ze zastavení na  tzv. Čaro-
dějnické cyklotrase, jež vznikla před 
čtrnácti lety. 

„Vzhledem ke stáří a povětrnostním 
podmínkám trpí památka rozsáhlým 
statickým poškozením. Dochází ke ko-
rozi kamene i spojovacích prvků. Navíc 
jsou na kaplici znatelné opravy v minu-
losti poškozených částí a  také zbytky 
železných spon, které doplnily kaplici 
poté, co horizontálně praskla,“ popisuje 
nedávný stav božích muk Monika Pau-
lová. Město tak letos v únoru podalo žá-
dost o dotaci na kompletní restaurování 
památky z  Programu památkové péče 
v  Olomouckém kraji v  roce 2020, kte-
rou kraj podpořil. Oprava přijde na ne-
celých sto osm tisíc korun, kraj na  ni 
přispěje padesáti tisíci.  -zk-

Zlatou svatbu oslavili Miroslava a Zdenek Lantovi v polovině srpna.  Foto: -ger-
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Koncert, během nějž se bude vzpo-
mínat na  zakladatele Šumperského 
dětského sboru Aloise Motýla, pořádají 
koncem září bývalí žáci sboru a  jejich 
hosté. Připomene nejen nedožité de-
vadesáté první narozeniny Aloise Mo-
týla, ale podpoří i  zhotovení pamětní 
desky tohoto výjimečného sbormistra 
a učitele. Koncert se uskuteční v neděli  
27. září od 19 hodin v klášterním kos-
tele. -red-

Dějištěm závodu bude opět městská 
památková zóna v  Šumperku, kterou 
poběží více než tři stovky přihlášených 
závodníků třikrát více než tři kilo-
metry dlouhý okruh. Součástí tohoto 
hlavního závodu na  deset kilometrů, 
jenž startuje ve  12 hodin, jsou nově 
štafety tříčlenných mužských, žen-
ských a  smíšených družstev. Zatímco 
startovní listina jednotlivců je již bez-
nadějně zaplněná, do štafet se ještě lze 
přihlásit.

Chybět nebudou ani závody dětí, 
které začínají v  10 hodin. Nejmenší 
děti poběží závod na  sto metrů, vět-

ší zaběhnou více než půl kilometru 
a  nejstarší trať dlouhou téměř 1,5 km. 
I do dětských závodů mohou rodiče své 
ratolesti stále přihlašovat.

V  centru závodu na  náměstí Míru 
najdou závodníci i diváci několik láka-
del, průvodcem celého závodního dne 
bude Lukáš Kobza, moderátor Rádia 
Haná. Po vyhlášení výsledků ve 14 ho-
din proběhne od  15 hodin afterparty.
 -red-

Klub Čtyřlístek v  Šumperku nabí-
zí rodinám se zdravotně postižený-
mi dětmi, jejich zdravými sourozenci 
nebo kamarády trávit podzimní, zimní 
víkendové pobyty společně na  horách 
i  týdenní prázdninový ozdravný pobyt 
v přírodě, kde prožijí rodiče spolu s dět-
mi pod vedením asistentů zajímavý pro-
gram - poznávací výlety, sportovní hry 
a soutěže, jízdu na koních, koupání, tá-
boráky, noční hry. Čtyřlístek nemá svoje 
prostory, nemá kancelář ani klubovnu, 
proto se schází pouze na akcích. 

Dobrou duší šumperského Čtyřlístku 
je Kristina Hrozová, která stála u  jeho 
zrodu. Poděkovala vedení města, jež 
reprezentoval místostarosta Jakub Jirgl 
za  přízeň, i  svým členům, kteří dostali 
pamětní list a malý dárek od města.

„Čtyřlístku držím moc palce. Činnost 
klubu je velice záslužná a důležitá. Často 
se totiž na rodiny, jež se starají o člověka 
se zdravotním postižením, zapomíná. 
Čtyřlístek umožňuje velice důležitou 
věc, a  to je uvědomění si, že rodiny 
v  tom nejsou samy a  mohou si předá-
vat cenné zkušenosti. Věřím, že v klubu 
vyrostou další následovníci, kteří budou 
v činnosti pokračovat. Všem za to moc 

děkuji a jsem rád, že vás mohu podpo-
rovat,“ řekl na  narozeninové oslavě Ja-
kub Jirgl.

Čtyřlístkové rodiny jsou od  Jesení-
ku, Šumperka a  jeho přilehlých obcí, 
ale také z  Olomouce, Kroměříže, Brna 
a Velkého Meziříčí. Cílem Klubu je vzá-
jemné předávání znalostí, dovedností, 
členové se podělí o své radosti i starosti 
a  alespoň na  chvíli zapomenou na  své 
problémy a  potíže. Domů odjíždějí 
odpočatí, děti si odvážejí spoustu pěk-
ných zážitků. O činnost klubu se starají 
dobrovolníci, finance získávají od spon-
zorů, z členských příspěvků, z různých 
grantů a dotací. -ger-

„Jelikož nám koronavirové jaro ne-
dalo příliš možností uskutečnit plá-
nované akce, chtěli jsme nějakým  
zajímavým a  jednoduchým způsobem 
‚vylepšit‘ nabídku volnočasových ak-
tivit během léta,“ uvedla Helena Mi-
terková, tajemnice městského úřadu. 
Dodala, že nemalý zájem veřejnosti byl 
velmi milým překvapením. Průvodci, 
kteří provoz této atraktivity obstaráva-
li, se téměř výhradně rekrutovali z řad 
zaměstnanců odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů.

Během devíti večerů se na věž vydali 
743 zájemci. „První pátky se návštěvnost 
počítala na malé desítky i kvůli špatné-
mu počasí, brzy se to ale mezi lidmi ‚roz-
křiklo‘ a návštěvnost začala atakovat sto 
návštěvníků za večer,“ informovala Olga 
Hajduková, vedoucí oddělení kultury. 
Ve třech termínech přišlo trojciferné čís-
lo počtu návštěvníků - 31. července rov-
ná stovka, 7. srpna 137 osob a poslední 
možnost vyjít na  věž 28. srpna využilo 
165 zájemců. „V  atraktivních časech 
po západu slunce se často tvořily fronty,“ 
dodala Hajduková.

Dalekohled, jenž je standardně 
umístěný na  věžním ochozu pro po-
zorování okolí, umožnil přiblížit ně-
které zajímavé úkazy na noční obloze. 
„Při příznivých podmínkách jsme věž 
radnice proměnili v  improvizovanou 
observatoř. Dalekohled je dostatečně 
výkonný, aby nám umožnil pozorovat 
podrobněji měsíční povrch, rozlišit 
Galileovy měsíce Jupiteru a  rozeznat 
prstence Saturnu,“ uvedl Bohuslav 
Vondruška z  oddělení kultury, který 
na věži po pět večerů provázel, a dodal, 
že zmíněné planety se téměř po  celé 
léto nacházely ve  vhodném postavení 
pro pozorování.

Na  ochoz radniční věže je nadále 
možné vystoupat během „bílého dne“. 
Běžné prohlídky pořádá informač-
ní centrum, sídlící v  budově divadla 
na  Hlavní třídě, pravidelně od  června 
do konce září. Úspěšnost letošních ve-
černích rozhledů z radniční věže a řada 
kladných ohlasů dává tušit, že v příštím 
roce oddělení kultury a vnějších vztahů 
opět večerní rozhledy veřejnosti nabíd-
ne. -red-

Druhý ročník běžeckého závodu historickým centrem města nazvaný Šum-
peRUN se uskuteční v neděli 13. září. Start a cíl bude stejně jako loni na náměstí 
Míru u radnice. Součástí budou závody dětí od nejmenších po největší a také 
závody týmových štafet.

Narozeninová oslava se poslední srpnový týden odehrála v obřadní síni his-
torické budovy šumperské radnice. Dvacet let od svého založení tu slavil Klub 
Čtyřlístek, jenž aktivně pomáhá zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich 
rodinám.

Možnost vidět město z  netradiční perspektivy a  v  neobvyklý čas přilákala 
743 zájemce z řad jak místních občanů, tak i turistů z různých koutů naší země 
i zahraničí. Večerní rozhledy z radniční věže pořádalo každý prázdninový pá-
tek mezi sedmou a desátou večerní oddělení kultury a vnějších vztahů šumper-
ské radnice.

Koncert připomene Aloise Motýla

ŠumpeRUN proběhne centrem města Čtyřlístek slavil dvacáté narozeniny

Večerní rozhledy lákaly stovky zájemců

Narozeninová oslava se odehrála v ob-
řadní síni historické budovy šumperské 
radnice.                                    Foto: -ger-

Koncert připomene nedožité devade-
sáté první narozeniny Aloise Motýla.                
 Foto: -pk-

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

referenta centrální spisovny oddělení spisové a archivační 
služby kanceláře tajemníka 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 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), v  platném 
znění * znalost problematiky spisové a  archivní služby v  oblasti výkonu státní správy a  samosprávy (zák. 
č. 499/2004 Sb. a  provádějící vyhlášky č. 259/2012 Sb., v  platném znění) * znalost zák. č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění * znalost zák. č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění * znalost zák. č. 21/2006 
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, 
v  platném znění * osvědčení opravňující provádět vidimaci a  legalizaci - výhodou * orientace ve  vývoji 
vzniku a  rušení územně samosprávných celků (okresů) * orientace v  mapových podkladech a  projektové 
dokumentaci - výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita, organizační schopnosti * 
občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC a certifikát ECDL vítaný * znalost českého 
jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: zajištění provozu centrální spisovny úřadu, provádění odborného dohledu nad 
vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií, příprava a provádění analogových a digitálních skartační 
řízení komplexně za  celý úřad, metodická činnost příručních spisoven, spolupráce se Státním okresním 
archivem, provádění vidimace a legalizace
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 11. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do 30. 9. 2020. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 
1, Šumperk, tel. 583 388 520.
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Informace/Odpady

Letošní zahájení letní turistické se-
zony a oslava Mezinárodního dne dětí 
v  podobě Slavností města Šumperka 
zhatila na začátku června vládní opat-
ření spojená s koronavirovou nákazou. 
„Jako malou náplast za ‚velké‘ slavnos-
ti jsme se rozhodli uspořádat na závěr 
babího léta slavnost na počest svatého 
Václava, která se tematicky Slavnostem 
města Šumperka nápadně blíží,“ říká 
tajemnice městského úřadu Helena 
Miterková. 

Sobotní dopoledne bude od 10 hodin 
patřit včelám a medu. „Doriska každo-
ročně na konci září pořádá Medový den, 
při příležitosti Svatováclavské slavnosti 
jsme spojili síly s městem a obě akce se 
uskuteční dohromady,“ vysvětluje Petra 
Müllerová, ředitelka SVČ Doris. Společ-
ně s pedagogy volnočasového střediska 
budou moci návštěvníci nahlédnout 
pod víko včelího úlu a  objevit vše, co 
se v  tomto fascinujícím společenstvu 
odehrává. V  parku budou připravena 

1. Sběrné dvory v ulicích Anglické a Příčné, kde lze 
odevzdat veškerá vysloužilá elektrozařízení z  domác-
nosti, včetně baterií a světelných zdrojů (zářivky, úspor-
né žárovky). Zejména jde o  objemné spotřebiče, jako 
jsou ledničky, mrazničky, pračky, televizory, počítače, 
myčky, el. ohřívače vody (bojlery), el. sekačky apod.

2. Prodejci elektrospotřebičů, kde při koupi no-
vého spotřebiče můžete starý spotřebič zdarma ode-
vzdat. To platí i  pro prodejce baterií a  úsporných 
žárovek a zářivek, v jejichž prodejnách najdete boxy 
ECOBAT na  baterie a  boxy EKOLAMP na  úsporné 
žárovky a zářivky.

3. Stacionární kontejnery společností Asekol 
a  Elektrowin, do  kterých lze odkládat menší elekt-
rospotřebiče (musejí projít vhozovým otvorem 30 x 
50 cm), např. topinkovače, rychlovarné konvice, žeh-
ličky, notebooky, klávesnice, kamery, CD přehrávače 
apod. Některé kontejnery jsou vybaveny i vhozovým 
otvorem pro baterie.
Kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:
Alšova 1,
Anglická ul. u kotelny (i baterie),
Bohdíkovská 7 (i baterie),

Čičákova 1,
Čsl. Armády 9a (i baterie), 
Gen. Svobody 25 (i baterie),
Husovo nám., 
J. z Poděbrad 33, 
Masarykovo nám., 
nám. Republiky u trafiky (i baterie),

Vysloužilé elektrospotřebiče nejsou, i když by se to mohlo zdát, odpadem, ale výrobkem zpětného odběru. 
To znamená, že nepatří do popelnice ani vedle popelnice, ale na místa určená pro zpětný odběr elektroza-
řízení. A kde tato místa najdeme?

Závěr babího léta a  nadcházející podzim se v  Šumperku ponese ve  znamení 
oslavy svátku sv. Václava. Uskuteční se nejen Medový den Střediska volného 
času Doris Šumperk s atrakcemi pro děti, ale také jarmark a především his-
torický program spojený s příjezdem patrona českého národa. Svatováclavská 
slavnost je naplánována na sobotu 26. září od 10 do 18 hodin v sadech 1. máje.

Do Šumperka zavítá koncem září svatý Václav

Zářijové téma: Kam s vysloužilými elektrospotřebiči
Prievidzská 8,
Reissova 4,
Temenická 7 (i baterie).

4. E-boxy pro odevzdání malých elektrospotřebičů, 
jako např. kalkulačky, telefony, nabíječky, fotoaparáty, 
radiobudíky, fény a podobně. Součástí boxu je i vho-
zový otvor pro baterie.

E-boxy jsou umístěny v budovách městského úřa-
du na nám. Míru 1 a ulicích Jesenické 31 a Lautne-
rově 1.

I když se může zdát, že z nefunkčního elektrospo-
třebiče se dá ještě ledacos využít (šroubek, drátek, 
trubička, motor, kompresor), přenechejte rozebírání 
elektrospotřebičů odborníkům. Ti musejí splnit řadu 
podmínek (speciálně upravené dílny a  odpovídající 
technické vybavení, odbornou způsobilost aj.), jež 
domácí dílnička nesplňuje. Při neodborné demontáži 
může dojít k úniku nebezpečných látek, které mohou 
poškodit nejen životní prostředí, ale i zdraví.

Elektrospotřebiče z míst zpětného odběru jsou od-
vezeny specializovanými firmami a dočkají se recyk-
lace, při níž lze znovu využít až 90% materiálů. Vedle 
plastu nebo skla jsou ve  spotřebičích hlavně kovy - 
od železa přes hliník a měď až po vzácné kovy, jako 
jsou zlato nebo platina. Těch je samozřejmě velmi 
málo, o to však jsou vzácnější.

Elektrospotřebiče vyhozené do popelnice se dosta-
nou pouze na  skládku nebo do  spalovny a  všechny 
užitečné materiály budou nenávratně zničeny. Navíc 
za uložení odpadu na skládku město (tedy my všich-
ni) platí nemalé finanční prostředky.

Děkujeme všem, kteří správně třídí.
P. Matušů, odbor 

životního prostředí MěÚ Šumperk

Boxy ECOBAT jsou v prodejnách určené k ukládání 
nefunkčních baterií.  Foto: archiv

Menší elektrospotřebiče lze ukládat do  stacionárních 
kontejnerů.   Foto: archiv

E-boxy jsou umístěny v  budovách městského úřadu. 
 Foto: -pk-

Vysloužilé elektrospotřebiče 
odevzdávejte kompletní

Správně odevzdané elektrospotřebiče 
jsou přínosem ekologickým 

i ekonomickým

sportovní, herní, vědomostní a výrobní 
stanoviště, která přítomné seznámí ne-
jen s životem včel v úle a včelařením, ale 
i s včelími produkty a procesem výroby 
medu. Na  pódiu letního divadla navíc 
od  10 do  12 hodin vystoupí umělecké 
a sportovní kroužky Dorisky.

Odpoledne pak bude patřit svatému 
Václavovi. Ve 13 hodin projde městem 
průvod v čele s tímto patronem českého 
národa. O půl hodiny později proběhne 
v sadech 1. máje uvítací ceremonie při-
jetí knížete v Šumperku a v navazujícím 
programu se mohou návštěvníci těšit 
na  šermířská vystoupení Pánů z  Blu-
dova, Barbarů a  Šermířského spolku 
Šumperk. Chybět nebudou ukázky prá-
ce sokolníků či bujaré tance gotických 

krčem a veselic. „Historické odpoledne 
zakončí koncert skupiny Clamortis, kte-
rá hraje rock se středověkým nádechem. 
Vedle elektrických kytar využívají její 
členové i netradiční nástroje, jako jsou 
například dudy či šalmaje,“ podotýká 
Bohuslav Vondruška z oddělení kultury, 
jež akci připravuje.

Celou akci doplní řada atrakcí pro 
děti, jako jsou skákací hrady, malová-
ní na  obličej nebo air-brush tetování. 
Součástí slavnosti bude také jarmark 
s výrobky certifikovanými jako Jesení-
ky originální produkt a bohaté občerst-
vení. Například pivovar Holba pro tuto 
příležitost mimořádně uvařil Svatovác-
lavský ležák. Vstup na akci, jež se koná 
za jakéhokoliv počasí, je volný. -red-
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Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky, 
mechaniky opraváře, 
svářeče a další

„Chci posouvat svou 
kariéru dopředu“

skoda.cz/kariera, 602 709 767

Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation,
hlavní partner Draci Pars Šumperk 

Přihlášky pro akademický rok 2020/2021
se přijímají do 30.9.2020

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

 největší ekonomická fakulta v České republice

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

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

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

, 
prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací v OPTICE

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

Do PRÁCE a do 
ŠKOLY s NOVÝMI 
BRÝLEMI

*při nákupu 2ks brýlových obrub 
  1 pár skel ZDARMA

1+1 

ZDARMA

Den řemesel_inzerce_104x70_(1FIN)_VB.indd   1 03.08.2020   11:52:50

FESTIVAL MEDU
V SOBOTU 12.9.2020
areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk
Program od 9 hodin:

 Prodej a ochutnávka medů, medovin
 Medová stezka pro děti
 Medobraní
 Ukázka lidových řemesel
 Odborné přednášky
 Občerstvení

Srdečně vás zve: 
Český svaz včelařů a SOŠ

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!
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web: www.selectsystem.cz | e-mail: internet@selectsystem.cz | tel.: 583 221 200 | adresa: Gen. Svobody 17/2 | 787 01 Šumperk

303 Kč

SPOLEHLIVÝ INTERNET

HLAVNÍ VÝHODY

INTERNET

= SELECT SYSTEM
Zvláště v dnešní složité době vyvstává  potřeba spolehlivé komunikace  nejen žáků 
a studentů se vzdělávacími institucemi, zaměstnanců pracujících z domova 
v rámci home office a v neposlední řadě i firem navzájem mezi sebou nebo 
při komunikaci s úřady.
Potřebu spolehlivé komunikace  lze vyřešit  v daných lokalitách  připojením  
 k metropolitní optické síti  firmy SELECT SYSTEM a v ostatních lokalitách 
 k vysokorychlostnímu bezdrátovému internetu  naší společnosti.

Připojení k našemu internetu řeší i přechod na nový 
vysílací formát DVB-T2, kdy nepotřebujete anténu a po-
kud máte chytrou (SMART) televizi, tak ani set-top box.

Základní televizní programový 
balíček START obsahuje

> zpětné sledování (až 7 dní) 
 a nahrávání (50 hod.) 
> 2× souběžný stream pro počítač, tablet, telefon  
> 1× licence smart TV 
> 1× licence set-top box 
> kanály v SD, HD, Full HD a Ultra HD (4K) 
> možnost sledování na set-top boxu, počítači, tabletu, 
 mobilu, chytré televizi nebo přes Apple TV.

 Internet lze pořídit již za 303 Kč za měsíc a to jak 
 v optické i bezdrátové variantě.

WIFI
HOTSPOTY

připojení na desítky 
wifi hotspotů, stačí jen 

zaregistrovat MAC adresu

zdarma

WEB
PROSTOR

až 5 GB 
prostoru

pro váš web

zdarma

E-MAILOVÁ
SCHRÁNKA

e-mailový účet
na doméně 

spk.cz 

zdarma

CLOUD
PROSTOR

10 GB prostoru
pro vaše 

data

zdarma

TELEVIZE
FULL HD, 4K

zpětné sledování
vlastní nahrávky

archiv

OPTICKÝ KABEL
AŽ DO BYTU

každý byt
má vlastní

FTTH přípojku

NÍZKÉ PINGY
GAMING

vhodné
pro online

hry

 | 583 221 200 | www.selectsystem.cz

vysokokapacitní
připojení až 1 Gbit/s  

ping již 3 ms 

SUPER
RYCHLOST

50/10 Mbit/s

Platí pro nové objednávky přijaté do 30. 9. 2020.
Podrobné informace k akci 
a produktům na uvedených kontaktech Pozn.: Všechny ceny uvedené včetně DPH 21 %.

363 Kč50 Mbit + 60 tv kanálů

AKCE   INTERNET + TV

Využijte do konce září uvedené akce připojení optického   
internetu a základního programového TV balíčku START.  

zpravodaj_092020_A4_barva_tisk.indd   1 03.09.2020   23:02
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Operativní leasing
5 550 Kč měsíčně

Nový Golf
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Volkswagen Golf hatchback 1,0 TSI Golf 81 kW v ceně 479 900 Kč po zohlednění slevy na vůz na protiúčet. Doba pronájmu 60 měsíců 
a nájezd 10 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka je 5 548,96 Kč s DPH. Splátka zahrnuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále zahrnuje 
povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. 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: 3,4−5 l / 100 km, 90−114 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

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

RYTECTVÍ

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

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz

• 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


