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odstartovala

Jakub Jirgl: Přestaňme 
vyhazovat potraviny 
na skládky2 3 5

Na údržbu stromů 
letos půjde 
milion a čtvrt

Statistika prodloužila 
on-line sčítání 
do 11. května 6

Jarní dny s teplotami kolem dvaceti stupňů vytáhly v polovině minulého týdne řadu lidí ke korzování po městě i do přírody, 
především rodiče se svými ratolestmi pak zamířili na dětská hřiště. Ta jsou v Šumperku prozatím stále otevřená, místní radnice 
se totiž domnívá, že je potřeba, aby děti měly své volnočasové aktivity. Uzavření hřišť je vládním opatřením pouze doporučeno. 
 Foto: P. Kvapil

Jarní úklid města komplikují neukáz-
nění řidiči.    Strana 2

Před radnicí a  na  tzv. „Točáku“ je ve-
likonoční a jarní výzdoba.    Strana 3

Nový bazén a wellness si lidé dlouho 
neužívali, AQUAcentrum nyní „jede“ 
v úsporném režimu.    Strana 4

Chybí mi kolegyně a všechny známé 
tváře, které do kavárny chodí, říká Ni-
kola Kotinská.    Strana 7
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Do  pravidelného jarního úklidu, tedy čištění ko-
munikací, parkovacích ploch a chodníků, které jsou 
ve správě města, se firma SUEZ Technický servis, jež se 
v Šumperku stará o silnice a chodníky, pustila ve stře-
du 24. března. „Zahájení úklidu jsme byli nuceni, 
vzhledem k nízkým ranním teplotám, o dva dny odlo-
žit, neboť komunikace byly zledovatělé a místy zasně-
žené. Navíc by rozprašovací trysky vozů, které tvoří 
vodní mlhu, zamrzaly. Úklid centra města, včetně ná-
městí u radnice, jenž měl původně proběhnout v pon-
dělí a úterý, jsme proto přesunuli na začátek minulého 
týdne, aby tyto lokality byly před velikonočními svát-
ky čisté. Navíc by výměna již rozmístěných značek se 
zákazem stání práci zkomplikovala,“ popsal důvody 
ve změně harmonogramu jarního úklidu Petr Polách, 
správce provozu SUEZ Technický servis, a  upřes-
nil, že úklid ulic naplánovaný v  harmonogramu na   
29. a 30. března se posunul na 21. a 22. dubna. Poté 
vyrazí technika na  očistu parkovišť. Ta je v  plánu 
od 26. dubna do 3. června.

Na úklid komunikací upozorňují přenosné doprav-
ní značky se zákazem stání s  vyznačením termínu 
a hodiny provádění prací. Přestože se na místech, jež 
jsou na řadě, objevují s týdenním předstihem, stále se 
najde dost řidičů, kteří to nerespektují. Porušení zá-
kazu stání pak znamená zdržení. „Logistika úklidu je 
poměrně složitá, protože v jeden okamžik je potřeba 
sedm dnů předem osadit až sto šedesát dopravních 
značek. Pokud je pak řidiči nerespektují, naruší úkli-

dové technice celý harmonogram, neboť musí v ně-
kterých ulicích zůstat oproti plánu déle,“ sdělil Stani-
slav Šrámek, technik pro správu a údržbu veřejných 
komunikací z  oddělení komunálních služeb místní 
radnice. 

Hned první den přitom bránilo technice v  úkli-
du dvanáct automobilů, do  minulé středy jich bylo 
na  čtyři desítky. „Vozidla, jež při úklidu překážejí, 
odtahová technika zvedne a přesune je buď na dru-
hou stranu komunikace, nebo na jiné vhodné místo 
v ulici. Přestupek pak s řidičem řeší městská policie,“ 
podotkl Stanislav Šrámek. Lidé podle něj mají často 
pocit, že uklizeno je v  okamžiku, kdy ulicí proje-
de zametací vůz. „Tak to samozřejmě není, protože 
po zametacím voze ještě vyjíždí vůz kropicí. Jakmile 
práci dokončí, přenosné značky se buď obrátí, nebo 
se hned odvezou. Pak už je možné v ulici parkovat,“ 
vysvětlil technik. 

Řidičům, kteří přenosné dopravní značení nere-
spektují, hrozí postih v  podobě pokuty od  městské 
policie. Loni na své vlastní kůži pocítily tyto sankce 
zhruba dvě stovky majitelů aut.

Rozpis úklidu komunikací je zveřejněn na  strán-
kách města www.sumperk.cz v  aktualitách a  také 
v sekci Potřebuji vyřídit, odkazech Komunální služby 
a Komunikace. Rozpis je pouze orientační a odvíjí se 
od počasí, nelze tedy vyloučit možné operativní změ-
ny. Lidé by se tak měli řídit daty, vyznačenými na pře-
nosných dopravních značkách. -red-

Informace/Zpravodajství

Jarní úklid města, který odstartoval předminulou středu, v dubnu pokračuje. Neukáznění řidiči jej ovšem, 
stejně jako v minulých letech, komplikují. Nerespektují totiž přenosné dopravní značky se zákazem stání.

Od začátku dubna mohou rodiče přihlásit své děti do mateřských škol v Šumperku. Přihlášení probíhá, 
stejně jako v předchozích letech, formou elektronické registrace k zápisu. Samotný zápis se uskuteční v úte-
rý 4. a ve středu 5. května.

Jarní úklid města komplikují neukáznění řidiči

Registrace dětí do mateřinek odstartovala

  

  Zastupitelé budou 
přidělovat dotace

Ve  čtvrtek 22. dubna se sejdou zastupitelé. Ve-
řejná schůze se uskuteční od 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v  Rooseveltově uli-
ci. Na  programu bude mimo jiné vyhodnocení 
vyhlášených programů na  podporu neziskových  
organizací a sportu, hovořit se bude o strategickém 
plánu či o  programu regenerace městské památ-
kové zóny. Místní radnice žádá návštěvníky, aby 
dodržovali aktuální nařízení vlády. Zasedání bude 
možné sledovat i  on-line na  YouTube, záznam 
bude uložen na webových stránkách města www.
sumperk.cz v sekci město a městský úřad - orgány 
města - zastupitelstvo. -ger-

  Česká televize natáčela 
v domě kultury

Jaký by měl být šumperský kulturní stánek a jaké 
kroky bude třeba učinit, aby mohla začít jeho re-
konstrukce? Tyto a  další otázky padaly na  konci 
března v šumperském domě kultury, kam zamířila 
redakce České televize.
Součástí reportáže byl i  krátký rozhovor s  archi-
tektem Petrem Hájkem, z jehož dílny vzešla ověřo-
vací studie. Podle ní bude zachováno vše hodnotné 
z minulosti, zároveň budou doplněny technologie 
v souladu s dnešními požadavky a životním pro-
středím. 

V přípravách na rekonstrukci je kladen důraz jak 
na  funkčnost, tak i  na  ekonomiku. Mezi největší 
změny, jež návštěvníci zrekonstruovaného domu 
kultury pocítí, bude variabilita prostoru, různé 
typy sálů pro pořady od klubových setkání po vel-
ké koncerty. V hlavním sále se počítá s využitím 
elevace, která bude zajíždět pod podlahu. Díky 
tomu se vytvoří unikátní hlediště odpovídající 
konkrétní akci, což bude vysoce komfortní pro ná-
vštěvníky. Součástí projektu je rovněž změna dis-
pozice gastroprovozu, restaurace i kavárna by měly 
být situovány do parku.
Reportáž připomněla i největší festivaly, které na-
šly domovskou scénu právě v domě kultury a mezi 
nimiž „kraluje“ Blues Alive, zároveň poukázala 
na nedostatky, které bude rekonstrukce řešit.  -ger- Vozidla, která při úklidu překážejí, odtahová technika 

zvedne a přesune na vhodné místo v ulici.  Foto: -ger-

Pokud řidiči zákaz stání nerespektují, naruší úklidové 
technice celý harmonogram.  Foto: -zk-

„Elektronická registrace dětí k  předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhá pouze 
v  mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město. 
Jedná se o tři mateřské školy - MŠ Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,  
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1. V ostatních 
mateřských školách se uskuteční zápisy klasickou for-
mou bez předchozí registrace,“ uvedla vedoucí odbo-
ru školství, kultury a vnějších vztahů Olga Hajduková. 
Podotkla, že elektronický registrační systém je k dis-
pozici na  webových stránkách města www.sumperk.
cz v sekci Potřebuji vyřídit - Školství - Aktuálně a také 
na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. 

Zákonní zástupci své dítě zaregistrují do  elektro-

nického systému zápisu, kde následně vyplní žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ve dnech 
zápisu, tedy 4. a 5. května, s sebou přinesou vytisknuté 
požadované dokumenty, občanský průkaz, rodný list 
dítěte a  potvrzení lékaře o  zdravotním stavu dítěte. 
V případě, že zákonní zástupci nemají možnost pří-
stupu k internetu nebo k tiskárně, měli by se o dalším 
postupu informovat v mateřské škole, do níž své dítě 
přihlašují. 

O tom, jakým způsobem proběhne samotný zápis 
dětí v úterý 5. a ve středu 6. května, rozhodnou pro-
tiepidemická opatření. Bližší informace budou zve-
řejněny na  jednotlivých stránkách mateřských škol. 
 -red-

Redaktorka České televize vyzpovídala i místosta-
rostu Jakuba Jirgla.                                       Foto: -ger-
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Informace/Údržba zeleně

Řezy stromů, omlazování porostů, záchranné práce u starších stromů, péče o rozkvetlé louky a pravidelné 
seče - takový je program na letošní rok v oblasti veřejné zeleně ve městě. Jen na údržbu stromů je v letošním 
roce vyčleněno 1,25 milionu korun.

„Nyní již probíhá běžný předjarní ořez keřů, u star-
ších keřů a  živých plotů aplikujeme zmlazení. V  le-
tošním roce plánujeme především výchovné řezy 
u  mladých stromů a  zdravotní a  stabilizační zásahy 
u  starších stromů,“ řekla Šárka Hofmannová, která 
má v  oddělení komunálních služeb na  starost zeleň. 
Informovala, že většina dřevin prošla v několika minu-
lých letech arboristickým zhodnocením. Z něj vyplývá 
doporučení provést řezy u třech tisíc dvou set stromů, 
u  patnácti set mladých stromů výchovné řezy a  také 
sto deset vazeb, jejichž účelem je stabilizovat korunu 
starších stromů.

Zdůraznila, že město přistupuje k zeleni velmi citlivě 
a stav každého stromu posuzuje individuálně. „Pokud 
nelze o stavu stromu, respektive jeho stabilitě, rozhod-
nout na základě jeho vizuálního hodnocení, nechává-
me provést jeho přístrojové zhodnocení. V nejbližších 
dnech tak proběhne u pěti stromů v Šumperku tahová 
zkouška, která stanoví statické poměry stromu. Zjišťu-
je se stav a nosnost kořenového systému a kmene stro-
mu. Tato zkouška stojí město tisíce korun,“ doplnila 
Šárka Hofmannová.

Na údržbu stromů půjde milion a čtvrt

  

  Singletraily projdou 
před zahájením sezony kontrolou
S  přicházejícím jarem začínají vyznavači horské 
cyklistiky plánovat první vyjížďky a výlety. V Šum-
perku jsou poslední dva roky jejich oblíbeným  
cílem tzv. singletraily, tedy stezky speciálně upra-
vené pro zábavnou jízdu právě na horském kole. 

Nacházejí se v příměstském rekreačním lese mezi 
bývalým plicním sanatoriem a  Tulinkou a  ve  své 
správě je mají Šumperské sportovní areály, dceřiná 
společnost PMŠ. Právě tato organizace se v dubnu 
pustí do kontroly přírodních trailů před sezonou, 
jež zahrnuje například srovnání a opravu „vymle-
tých“ klopených zatáček, ale také odstranění větví 
zasahujících do  trasy či nebezpečně vychýlených 
stromů. Traily jsou pro veřejnost otevřeny od za-
čátku května do konce října a dohromady měří čtr-
náct set šedesát metrů. Cyklisté si přitom mohou 
vybrat ze tří tras podle obtížnosti - nejlehčí modré, 
tzv. dubové, středně těžké červené, tzv. tobogánu, 
a nejtěžší trasy černé, tzv. hřebenové. -zk-

K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, tento nejvýznamnější křesťanský svátek bohužel i letos poznamenala opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Místní radnice 
se proto rozhodla alespoň symbolicky zpříjemnit procházku centrem města nejen dětem, ale i dospělým. Prostranství před historickou radnicí na náměstí Míru tak minulý 
týden ozdobila vejce osázená pestrobarevnými květy. O jejich nákup se postaralo oddělení komunálních služeb místní radnice, osázení květinami zajistila firma Vykrut, jež se 
stará o zeleň ve městě. Dekorace tak doplnily velikonoční fotokoutek a jarní výzdobu s edukativními prvky, kterou na tzv. Točáku instalovali pracovníci volnočasového centra 
Doris. Především pro děti připravili Ptačí pátrací hru, pracovní list s úkoly si mohou zájemci stáhnout na webu www.doris.cz.  Foto: P. Kvapil, S. Singerová

O  novinkách ve  městě v  oblasti zeleně informoval 
na TV Morava starosta Tomáš Spurný.  Foto: -ger-

Starší stromy letos čekají zdravotní a stabilizační zása-
hy.                                                          Ilustrační foto: -zk-

Tzv. singletraily v příměstském rekreačním lese se 
těší mezi bikery velké oblibě.  Foto: -pk-

V další etapě proběhne vytipování hodnotných stro-
mů pro akustický tomograf, účelem tohoto „vyšetření“ 
je zjištění rozsahu skrytých defektů. Tuto zkoušku le-
tos absolvuje osm až devět stromů, u nichž je podezře-
ní, že by v sobě mohly ukrývat problém.

Obyvatelé i návštěvníci města se letos mohou těšit, 
že Šumperk opět rozkvete. „Další louky letos zakládat 
nebudeme, naši péči si vyžádají již ty loni založené. 
Rostliny se za  rok rozrostly, případně letničky vyse-
menily, vykvetou dvouletky, takže pokvetou o to více. 
Velký efekt také dělají trávníkové plochy, které krásně 
kvetou, proto máme v úmyslu je ponechat o něco déle 
neposečené,“ uvedla Hofmannová.

Zároveň potvrdila, že veřejné osvětlení budou 
zdobit závěsné nádoby s  rozkvetlými letničkami, na   
Točáku rozkvete okrasná pyramida. Novinkou je veli-
konoční výzdoba před radnicí a výsadba rozkvetlého 
záhonu v sousedství parkoviště u hřbitova.

O  novinkách ve  městě v  oblasti čistoty a  zeleně 
natáčela TV Morava, záznam lze zhlédnout na www.
tvmorava.cz/clanek/6968/ridici_pozor_ve_mes-
tech_v_regionu_zacina_jarni_uklid. -ger-
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Informace/AQUAcentrum

Na „suchu“ je v současné době malý 
dětský bazén a  také vířivka pro deset 
osob, naopak velký pětadvacetimetro-
vý bazén je stále plný vody a zakrývají 
ho fólie, snižující výpar z vodní plochy. 
Klimatizace a  vzduchotechnika tak 
mohou „jet“ v  ekonomickém režimu. 
„Díky těmto opatřením jsme schopni 
rychle naskočit do provozu, stačí pou-
ze odkrýt fólii a  ohřát vodu na  poža-
dovanou teplotu. Napuštění dětského 
bazénu a  vířivky a  příprava wellness 
- saunového světa je otázkou několika 
málo dnů,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Miroslav Pospíšil. Vzápětí 
upřesňuje, že venkovní nerezový bazén 
s  protiproudem a  vlnovou skluzavkou 
byl již na podzim zčásti vypuštěn a „za-
zimován“.

Z důvodu překážky v práci na straně 
zaměstnavatele jsou nyní téměř všich-
ni z dvaceti zaměstnanců AQUAcentra 
doma, díky programu Antivirus A+ 
dostávají plnou mzdu. „Spadáme 
do provozů zavřených nařízením vlády, 
takže nám stát každý měsíc kompen-
zuje ze sta procent náklady na  mzdy. 

Čerpáme rovněž podporu z výzvy co-
vid gastro uzavřené provozovny, kdy 
dostáváme na  každého zaměstnan-
ce čtyři sta korun na  uzavřený den, 
a  také z  programu covid nájemné. To 
nám pomáhá pokrýt režijní nákla-
dy,“ vysvětluje ředitel Podniků města. 
Otázkou podle něj zůstává, vzhledem 
k  nulovým tržbám ze vstupného, ušlý 
zisk. Ten lze těžko odhadnout, neboť 
celý měsíc bez přerušení bylo AQUA-
centrum v  provozu pouze v  září, kdy 
se po rekonstrukci opět otevřelo. První 
měsíc si přitom nový bazén a wellness 
vyzkoušelo 6187 plavců a  vyznavačů 

saunování. Průměrná denní návštěv-
nost se tak zastavila na čísle dvě stě šest 
lidí, celkové tržby pak činily necelých 
sedm set osmdesát tisíc korun.

Možnost celoročního plavání chy-
běla ve  městě od  poloviny roku 2017, 
kdy se musel krytý bazén, postavený 
v minulém století v takzvané akci „Z“, 
uzavřít, neboť část technologie nepro-
šla revizí, a navíc došlo k neopravitelné 
poruše kotle, který zajišťoval vytápění 
celého areálu. Rekonstrukce pak od-
startovala v říjnu před třemi lety a při-
šla na  sto sedmdesát milionů korun. 
Výsledkem je moderní zařízení na vy-
soké technologické úrovni.

Za pozornost stojí zejména velkoryse 
prosklená bazénová hala s akustickým 
odhlučněným stropem a  s  efektním 
kruhovým oknem s výhledem do okol-
ní zeleně, již lze v teplých dnech otevřít 
a  propojit s  venkovní relaxační plo-
chou. Návštěvníci tu mají k  dispozici 
pětadvacetimetrový bazén s parametry 
pro závodní plavání, malý dětský ba-
zén s  vodní clonou a  vodním dělem, 
vířivku pro deset osob a dvě společné 
ohřívárny - parní i  suchou. Z  hlavní 
bazénové haly lze vystoupat k ústí de-
vadesát sedm metrů dlouhého tobo-
gánu se světelnými efekty. Zcela nový 
rozměr má rovněž bufet s  výhledem 
na brouzdaliště. 

Ve venkovní části, přístupné z vnitř-
ní haly, se nachází zážitkový nerezový 
bazén s protiproudem a vlnovou sklu-
zavkou. Pro relaxaci v  letních měsí-
cích je určena rozlehlá slunící louka se 
stromy, která vznikla v  místě někdejší 
padesátky. 

Velkým „tahákem“ AQUAcentra pak 

je wellness - saunový svět v  přízemí, 
přístupný samostatným vnitřním scho-
dištěm z prvního nadzemního podlaží. 
Návštěvníci tu najdou kromě recep-
ce s  barem, šatnami a  hygienickým  
zázemím zejména parní bylinkovou 
a  klasickou lázeň a  dvě suché sauny, 
nechybějí tu ani oblíbený Kneippův 
chodník se studenou a  teplou vodou, 
ochlazovací nerezový bazén s možností 
vyplavání ven, relaxační odpočívárna 
či posezení na  venkovní pohledově 
kryté terase s lavičkami. 

Všechna tato „lákadla“ si návštěv-
níci mohli užívat pouhých pět týdnů, 
poté musel nový plavecký areál přeru-
šit provoz kvůli opatřením proti šíření 
koronaviru. Na  dva týdny se pak ote-
vřel během předvánočního rozvolně-
ní, od 18. prosince je ale opět zavřený. 
„Kdy otevřeme, je věštění z  křišťálové 
koule. Jakmile k tomu dojde, lze před-
pokládat, že bude nutné omezit počet 
návštěvníků. S tím samozřejmě počítá-
me, stejně jako se zajištěním všech pre-
ventivních a  hygienických opatření,“ 
zdůrazňuje Miroslav Pospíšil.

Kromě krytého bazénu vlastní Pod-
niky města rovněž venkovní Bratru-
šovské koupaliště. S přípravou na letní 
sezonu přitom společnost Šumperské 
sportovní areály pravidelně začíná již 
v dubnu. „Vzhledem k současné situaci 
musí rada města coby valná hromada 
PMŠ v  nejbližších dnech rozhodnout, 
zda máme koupaliště na  provoz na-
chystat, byť není jisté, že se bude moci 
otevřít,“ podotýká ředitel Podniků 
města a dodává, že náklady na přípravu 
venkovního areálu se pohybují kolem 
dvou set tisíc korun. -zk-

Nový bazén a wellness si lidé dlouho neužívali, 
AQUAcentrum nyní „jede“ v úsporném režimu

Pouhých třiapadesát dnů v  uplynulých sedmi měsících byl pro milovníky plavání a  saunování otevřen krytý bazén 
s wellness světem v areálu na Benátkách. AQUAcentrum, které je po nákladné rekonstrukci jedním z nejmodernějších 
v regionu, uzavřela vládní opatření proti šíření koronaviru po pětitýdenním provozu nejprve v říjnu, druhou „stopku“ 
mu pak po krátkém fungování během předvánočního rozvolnění vystavil virus v pátek 18. prosince. Podniky města Šum-
perka, jež plavecký areál vlastní a provozují ho prostřednictvím dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály, tak už 
téměř čtyři měsíce udržují zařízení v úsporném režimu a jsou připraveny v okamžiku uvolnění opatření v krátké době 
znovu spustit provoz.

  
  

  Šumperané 
si mohou zdarma 
odvézt kompost

Šumperští občané mají možnost 
si zdarma odebrat kompost, který 
je vyroben z  bioodpadu svezené-
ho ze Šumperka a  okolí. Kompost 
mohou zájemci získat od  středy  
21. do pátku 23. dubna na parkovi-
šti u někdejší „sanatorky“.  -ger-

  Strážníci zadrželi 
hledanou ženu 

Šumperští policisté ve  spolupráci 
se strážníky městské policie zadr-
želi minulý týden ženu podezřelou 
z  vniknutí do  prodejny potravin 
na Hlavní třídě. K vloupání přitom 
došlo v úterý 30. března zhruba ho-
dinu po půlnoci.
Zaměstnanci prodejny objevili díru 
v prosklených vchodových dveřích 
krátce před šestou hodinou ráno, 
vzápětí zalarmovali policisty. Ti 
na základě prvotního šetření a vy-
hodnocení kamerových záznamů 
zjistili, že vloupání měla na  svě-
domí žena, po  níž začali pátrat.  
Informace k jejímu popisu zároveň  
předali městským strážníkům.
Hledaná žena rozbila vchodové 
dveře do  prodejny kusem betonu. 
Vzniklým otvorem se protáhla do-
vnitř a v tašce, kterou vzala v pro-
dejně, odnesla především cigarety, 
cukrovinky, ale také alkoholické 
i nealkoholické nápoje za předběž-
ně několik set korun. 
„Na ženu odpovídající popisu ještě 
téhož dne ve  večerních hodinách 
natrefili strážníci. Měla u  sebe 
i tašku s částí odcizených potravin, 
jež ještě nestačila zkonzumovat. 
Policistům vysvětlovala, že je bez 
přístřeší a  že měla hlad a  žízeň,“ 
uvedla krajská policejní mluvčí Jiři-
na Vybíhalová. Dodala, že pětačty-
řicetiletou ženu policisté následně 
zadrželi a  zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání 
trestných činů krádeže a poškození 
cizí věci.  -kv-

Velký bazén je stále plný vody a zakrývají ho fólie, snižující výpar z vodní plochy. 
 Foto: -pk-

Na  „suchu“ je v  současné době malý 
dětský bazén a také vířivka.   Foto: -pk-

O možnost odebrat si na jaře kom-
post je mezi obyvateli každoročně 
velký zájem.                         Foto: -pk-
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a  teplo, další část bioplynu se vyčistí na  BioCNG 
s obsahem devadesát devět procent metanu a  ten je 
vtlačen do  plynové distribuční soustavy, jíž proudí 
ke koncovým odběratelům. Zbytky z fermentace pak 
poslouží jako ekologické hnojivo, které v tekuté formě 
doplňuje vláhu do  půdy a  zároveň jí vrací tolik po-
třebné organické látky.

Po  jaké době od  spuštění projektu dojde k  jeho 
vyhodnocení?

Obsah jednotlivých nádob bude vyhodnocován 
při každém svozu. Každou popelnici odvezenou ze 
Šumperka v  EFG Rapotín zváží a  podrobí rozboru 
materiálu, abychom měli relevantní data za  každou 
lokalitu v  reálném čase, a  mohli tak ihned reagovat 
na případné nežádoucí materiály vhozené do nádob. 
Trvání projektu je prozatím domluveno na jeden rok 
s  předpokladem následného rozšiřování svozových 
míst a kapacit nádob, pokud bude mít projekt patřič-
nou odezvu.  

Úspěšnost projektu by se reálně měla promítnout 
v příštím roce, kdy město čeká výběrové řízení na do-
davatele služeb v  komunálních odpadech. V  tomto 
ohledu by se měl do budoucna snížit objem uloženého 
směsného komunálního odpadu na  skládku a  čet-
nost jeho svozů. Vše ale bude záležet na míře zapo-
jení občanů města do projektu. Věříme, že obyvatelé 
Šumperka jej vezmou za svůj a třídění gastro odpadu 
se pro ně stane běžnou činností. Když přestaneme 
vyhazovat zbytky potravin do  popelnic a  na  sklád-
ky a využijeme jejich potenciálu, budeme z toho mít 
prospěch všichni. Děkuji za rozhovor.

S. Singerová

Místostarosta Jakub Jirgl má ve  své gesci mimo jiné 
i životní prostředí.  Foto: -ger-

Proč se město rozhodlo vstoupit do tohoto pro-
jektu?

Rozšíření možností třídění využitelných surovin 
ve  městě o  kuchyňské odpady vnímáme jako při-
rozený vývoj při současné snaze co nejvíce zmírnit 
zatížení životního prostředí. Účasti v  projektu pak 
napomohlo hned několik skutečností. Jednou z těch 
stěžejních je novela zákona o  odpadech, ukládající 
městům a obcím zajistit do  roku 2030 vytřídění še-
desáti procent komunálního odpadu na  využitelné 
složky. S tím také souvisejí neustále rostoucí poplatky 
za  vyvážení využitelných odpadů na  skládky, které 
navíc bude v dohledné době s největší pravděpodob-
ností zakázáno. Výrazně nám nahrává možnost úzké 
spolupráce s bioplynovou stanicí EFG v Rapotíně.

 
Jaký přínos bude mít třídění kuchyňských odpa-

dů pro obyvatele města?
Efekt je podobný jako v  případě separace plastů, 

papíru, skla, kovů a ostatních komodit. Čím více se 
nám podaří z  černých popelnic se směsným komu-
nálním odpadem vytřídit, tím méně zaplatí město 
za jeho svoz a likvidaci. Podle odborných průzkumů 
dnes zaberou prošlé nebo nespotřebované potraviny 
až třetinu odpadkového koše v  každé domácnosti. 

„Přestaňme vyhazovat potraviny na  skládky a  využijme jejich potenciál,“ vyzývá Jakub Jirgl, 
místostarosta Šumperka, v němž budou moci lidé nově třídit potravinové zbytky ze svých kuchyní. Projekt 
by měl odstartovat v květnu ve spolupráci se společností Energy financial group (EFG) a její rapotínskou 
bioplynovou stanicí. Co od  sběru gastro odpadů radnice očekává a  jak bude zorganizovaný, vysvětluje 
místostarosta Jakub Jirgl v rozhovoru.

Jakub Jirgl: Přestaňme vyhazovat potraviny na skládky

Biologicky rozložitelné zbytky hnijící na  skládkách 
navíc vytvářejí skleníkové plyny, jež následně unikají 
do okolí a dlouhodobě škodí životnímu prostředí.

Čím tedy budete občany ke sběru gastro odpadů 
motivovat a jakou formou projekt propagujete?

V  první řadě zjišťujeme, zda jsou občané vůbec 
ochotní zbytky z kuchyní třídit. Zájemci se nyní mo-
hou k projektu kdykoliv přihlásit na e-mailové adrese 
gastro@sumperk.cz, a to jak jednotlivci, tak třeba celé 
bytové domy.

Co vlastně je gastro odpad? Co budou moci lidé 
vhazovat do nádob na tříděný odpad s označením 
gastro?

Jde o  veškeré zbytky nedojedených jídel z  domác-
ností, prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo, ořezy ovoce 
a zeleniny, sedliny z kávy, sáčky od čaje a podobně. Pro-
šlé i neotevřené potraviny budou moci lidé vhazovat 
do sběrných nádob v původních obalech, zbytky jídla 
a další kuchyňský opad pak mohou vkládat například 
do  běžných pytlů na  odpad. Velkou výhodou, která 
třídění podstatně usnadňuje, je možnost likvidace ne-
využitých potravin, včetně jejich obalů. Moderní tech-
nologie EFG Rapotín totiž dokáže bioodpady oddělit 
od papíru, plastů i kovů, přičemž váhový podíl rozlo-
žitelné složky by měl pochopitelně převyšovat podíl 
samotného obalu. To znamená, že když v lednici zapo-
menete otevřenou paštiku, jejíž požití už by mohlo být 
nebezpečné, můžete ji bez výčitek přidat ke  slupkám 
od cibule či tvrdému pečivu a všechno naráz následně 
vynést do svozové nádoby. Odevzdávat nebude možné 
pouze skleněné obaly, které by měly po  vyprázdnění 
končit v k tomu určených kontejnerech.

Můžete přiblížit, co se s vytříděnými kuchyňský-
mi zbytky děje a jak jsou využity?

Je to jednoduché a vše, kromě likvidace obalů, při-
pomíná běžný trávicí trakt. Po počátečním oddělení 
obalů je odpad rozdrcen a naředěn na požadovanou 
hustotu. Následně putuje přes hygienizační jednotky 
do fermentoru, kde z něj vzniká bioplyn s obsahem 
metanu asi šedesát až pětašedesát procent. Část z něj 
pohání kogenerační jednotku vyrábějící elektřinu 

CO JE GASTROODPAD
Veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, 
prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo, ořezy ovoce 
a zeleniny, sedliny z kávy, sáčky od čaje a podobně. 
Prošlé i  neotevřené potraviny lze vhazovat 
do sběrných nádob v původních obalech, zbytky 
jídla a další kuchyňský opad lze vkládat například 
do běžných pytlů na odpad.
Odevzdávat nebude možné skleněné obaly, které 
by měly po  vyprázdnění končit v  kontejnerech 
k tomu určených.

START PROJEKTU
květen 2021

KDE SE MOHU DO PROJEKTU PŘIHLÁSIT
gastro@sumperk.cz

Jak by se měl Šumperk rozvíjet v dlouhodobém horizontu? Na tuto otázku 
by měl odpovědět nový Strategický plán rozvoje města, na kterém se v současné 
době pracuje. Vzhledem k tomu, že tento důležitý dokument vzniká především 
proto, aby se lidem v Šumperku žilo lépe, žádá město občany, aby se do  jeho 
tvorby aktivně zapojili.

Dejte radnici vědět, jaký chcete mít Šumperk - vyplňte dotazník

www.surveymonkey.com/r/sumperk

„Strategický plán je společnou před-
stavou města, jeho obyvatel a  ekono-
mických subjektů, jak se má Šumperk do  
budoucna rozvíjet. Dokument vytváří 
základ pro rozhodování o tom, do čeho 
je žádoucí investovat nebo ve  kterých 
oblastech je nutné řešit problémy,“ vy-
světluje vedoucí oddělení strategického 
rozvoje města Lenka Krobotová.  

Záměrem města je do  tvorby nové 
strategie zapojit nejen různé skupiny 
odborníků a  významné osobnosti, ale 
především širokou veřejnost. Ta může 
pomoci tvůrcům strategického plánu 
tím, že se zapojí do dotazníkového še-
tření.

Dotazník mohou zájemci vypl-
nit elektronicky prostřednictvím QR 

kódu. „Aktivní účast v  rámci tohoto 
šetření nám velmi pomůže k vytvoření 
strategie, jejíž výslednou podobu tak 
můžete svým názorem ovlivnit. Bude-
me rovněž rádi za další podněty, myš-
lenky a vize, které nám v rámci tohoto 
průzkumu sdělíte,“ apeluje na Šumpe-
rany Lenka Krobotová.

Pokud to situace a vývoj spojený se 
současnou pandemií koronaviru dovo-
lí, bude možné tento dotazník vyplnit 
v papírové podobě na městském úřadě, 
v informačním centru na Hlavní třídě 
a  na  dalších místech, jež budou ještě 
upřesněna.  -ger-
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Jiřičky jsou často zaměňovány s vlaštovkami, na roz-
díl od nich mají kratší a méně vykrojený ocas, bříško 
mají bílé, svrchu jsou modré s  ocelovým nádechem, 
kostřec mají bílý a ocas s křídly mají černé. Jiřička se 
živí hmyzem, který loví za letu. Během jednoho poby-
tu u nás nachytá až půl milionu kusů hmyzu. 

Po návratu z Afriky, kdy uletí okolo dva a půl tisíce 
kilometrů, se zpravidla snaží zahnízdit na stejné mís-
to. Původní skály již před staletími zaměnila za lidská 
obydlí a k umístění svých hnízd využívá různé římsy, 
výklenky a okenní ostění. Pokud o svůj domov přijde, 
jen těžko se smiřuje s přesídlením jinam. Jejich hníz-
da a život můžeme na jaře a v létě pozorovat na řadě 
veřejných budov - např. na budově Městské knihovny 
T. G. Masaryka nebo na průčelí vlakového nádraží.

Loňským titulem Pták roku 2020 jiřičce obecné 
chtěli ornitologové upozornit na ubývání vhodného 
životního prostředí vlivem stavebních úprav a zása-
hů do hnízdišť. Jiřičky spotřebují na stavbu jednoho 
hnízda až tisíc kuliček bláta. Problémem se tak pro ně 
může stát dlouhotrvající sucho. Nešťastná je také sna-
ha bránit jiřičkám hnízda stavět, trestuhodné je pak 
záměrné ničení a shazování jejich hnízd. Legislativně 
jsou všichni ptáci, včetně jiřiček, chráněni zákonem  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Občané města Šumperka mohou jiřičky v hnízdění 
podpořit už jen pouhým tolerováním na svých nemo-
vitostech, ale také třeba  založením louže s  bahnem 
v období sucha, nebo poskytnutím uměle vyrobené-
ho hnízda. Lidé mají často obavu z nepořádku, který 

Blíží se přílet jiřiček, podpořte je v hnízdění

  

  Statistika 
prodloužila on-line sčítání 
do 11. května
O půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března odstar-
tovalo v České republice sčítání lidu. Vyplnit on-
-line formulář pro sčítání lidu, domů a bytů 2021 
bude možné až do 11. května, kdy skončí i listinné 
sčítání. V návaznosti na technické problémy s di-
gitálním formulářem, jenž byl hned první den při-
bližně deset hodin nedostupný, to oznámil Český 
statistický úřad. Ten současně přijal další opatření, 
aby posílil kapacitu systému na vyšší zátěž.
Elektronický sčítací formulář je zpřístupněn 
na  webových stránkách www.scitani.cz, zájemci 
mohou také využít mobilní aplikaci, kterou nalez-
nou v  Google Play i  App Store pod názvem Sčí-
tání21. Sečíst se bezkontaktně on-line je možné 
odkudkoliv až do úterý 11. května, tedy i v době 
distribuce listinných formulářů sčítacími komisa-
ři. 
Pokud se někdo nemůže, nebo nechce sečíst on-
-line, může od  17. dubna do  11. května vyplnit 
listinný sčítací formulář, jenž si lze vyzvednout 
i  s  odpovědní obálkou na  kontaktních místech 
sčítání na  vybraných pobočkách České pošty  
a krajských správách Českého statistického úřadu. 
Sčítací komisaři pak začnou formuláře roznášet 
v sobotu 17. dubna. Komisař se dostaví v předem 
oznámeném termínu. Pokud nebudou lidé v avi-
zovaný den doma, pokusí se je komisař zastih-
nout ještě jednou. Náhradní termín jim bude opět 
oznámen. Vyplněný formulář je možné odevzdat 
v obálce na poště nebo jej stačí vhodit do poštov-
ní schránky. Lze jej vyplnit i za další členy rodiny. 
Aktuální informace o  průběhu Sčítání 2021 jsou 
na webových stránkách www.scitani.cz. -red-

K umístění svých hnízd využívá jiřička různé římsy, 
výklenky a okenní ostění.  Foto: J. Ševčík

V pátek 2. dubna se u příležitosti Světového dne porozumění autismu mohli 
„rozsvítit“ modře všichni doma, v práci, na procházce, prostě kdekoliv. Modrá 
je barvou komunikace, ve které mají osoby s autismem největší potíže. Lidé jim 
tímto gestem vyjadřují tolik potřebnou podporu.

V letošním roce byla Ptákem roku vyhlášena káně obecná. Titul Pták roku uděluje Česká společnost orni-
tologická pravidelně již od roku 1992. Udílením tohoto čestného titulu ornitologové upozorňují na zajímavé 
ptačí druhy žijící kolem nás a vybízejí veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Zároveň tím pod-
něcují zájem lidí o ptactvo a přírodu obecně. V loňském roce vyhlásila ČSO Ptákem roku jiřičku obecnou. 
Tento tažný druh, jenž je poslem jara a symbolem štěstí, patří neodmyslitelně ke koloritu našeho města.

Duben se nese ve znamení modré

„Osvětová kampaň byla symbolicky 
zahájena ve  čtvrtek 1. dubna, kdy se 
tradičně rozsvítil morový sloup u rad-
nice, modře bude osvícen celý duben. 
Další program jsme ale museli z důvo-
du epidemiologické situace přesunout 
na  červen. Držme si pěsti, aby se to 
podařilo,“ zdůraznila Silvie Nováko-
vá z neziskové organizace Dětský klíč, 
která kampaň v  Šumperku zajišťuje. 
Prozradila, že organizátoři připravují 
například prodej výrobků Dětského 
klíče na  farmářských trzích (4. 6.), 
tradiční focení v  modrém, tentokrát 
na  tzv. Točáku, kde bude připraven 
program v  režii spolku Jokes&Games 
(11. 6.), ale také divadelní představení 
Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláz-
novství (18. 6.). Po  celý červen bude 
navíc možné zhlédnout v kině Oko vý-
stavu nazvanou Historie a  současnost 
v šumperském Dětském klíči.

„Nedávno jsme otevřeli e-shop, kde 
lidé mohou zakoupením oblíbených 

propagačních triček s  originální kres-
bou přispět na  aktivity našich autis-
tických klientů. Adresa je www.shop.
detskyklic.cz,“ uvedla Silvie Nováková. 
Doplnila, že lidé, oblečení do  modré, 
se mohou vyfotit a snímky zaslat na e-
-mail novakova@detskyklic.cz nebo 
přes messenger, vše bude zveřejněno 
na facebookových stránkách Dětského 
klíče. Zároveň upozornila, že majite-
lé vstupenek na  inscenaci Dejvického 
divadla, které mělo do Šumperka přijet 
loni v  dubnu, se mohou těšit na  nové 
představení. Náhradní termín se poda-
řilo zajistit na 8. dubna 2022, titul bude 
znám po dohodě na podzim. Vstupen-
ky zůstávají v platnosti, lze je ale i vrá-
tit, a to přímo v divadle. -ger-

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

referenta oddělení strategického rozvoje, odboru strategického 
rozvoje, ÚP 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 * 
ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání 

Požadavky pro podání přihlášky: přehled v  oblasti krajských, národních a  evropských dotačních titulů 
* zkušenost s  přípravou a  administrativním vedením projektů vítána * schopnost koncepční a  samostatné 
práce * organizační schopnosti, časová flexibilita * komunikační dovednosti, samostatnost * ekonomické 
nebo stavební vzdělání výhodou * orientace v projektových dokumentacích výhodou * občanská a morální 
bezúhonnost * 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: příprava projektových a rozvojových záměrů města, zpracování žádostí o dotace, 
projektové vedení v průběhu realizace, vč. vyúčtování.

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 6. 2021, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do  30. dubna 2021. Informace k  pozici podá Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického 
rozvoje odboru RUI, Jesenická 31, tel. č. 583 388 355 nebo Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP 
a investic, Jesenická 31, tel. č. 583 388 304.

jiřičky vytvářejí. Dle vyjádření Státního zdravotnic-
kého ústavu nákaza patogeny od  jejich parazitů ani 
z trusu nehrozí. Pod jejich hnízdo stačí umístit vhod-
nou nádobu, aby trus zachytávala. Jiřičky se vám pak 
za poskytnuté přístřeší odmění například odstraňo-
váním obtížného hmyzu, jako jsou mouchy a komáři.

Pokud jiřičky u  vás doma úspěšně zahnízdí - 
pochlubte se fotografií, nebo videem. Své zajímavé 
příspěvky posílejte na  e-mail kultura@sumperk.cz, 
ty nejlepší pak odměníme drobnými upomínkovými 
předměty. 

Zdroj a více informací na https://www.birdlife.cz/
ptak-roku-2020-jiricka-obecna/. 

B. Vondruška, vedoucí oddělení 
kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk
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Informace/Zpravodajství

„Nové přístroje pro dezinfekci po-
vrchů budeme využívat nejen na  na-
šich standardních odděleních, ale také 
na  jednotce intenzivní péče, kde je ak-
tuálně hospitalizováno sedm pacientů 
s  koronavirem. Samotný proces dezin-
fekce je poměrně nenáročný. Po  pro-
puštění pacienta z  nemocnice přístroj 
umístíme do prázdného pokoje a nechá-
me jej jednoduše pracovat. Během jeho 
působení však v  pokoji nesmí nikdo 
být,“ říká ústavní hygienička šumper-
ské nemocnice Iveta Muroňová. Vzápětí 
upřesňuje, že Nocospray pod tlakem roz-
prašuje dezinfekční prostředek ve formě 
aerosolu. Tyto rozptýlené částice pak 
dokáží zaplnit celý prostor nemocnič-

ního pokoje, který je třeba dezinfikovat. 
Aktivně pronikají do těžko přístupných 
míst v rámci manuálního úklidu, včetně 
vnitřních částí šuplíků nočních stolků. 
Aplikace dezinfekce a sedimentace čás-
tic přitom trvá u jednoho nemocničního 
pokoje zhruba dvě hodiny. 

Po  procesu dezinfekce nezůstává 
v  ošetřovaných prostorách vlhkost, 
nedochází k poškození povrchů a díky 
rychlému rozkladu částic ani k  tvorbě 
těkavých organických sloučenin. Dez-
infekční činidlo je navíc biologicky 
odbouratelné, takže po svém působení 
nezanechává žádné zbytky. „Přístroje 
mohou v  budoucnu pomáhat nejen 
s  dezinfekcí nemocničních pokojů 

„Je to pro mě hodně těžké obdo-
bí, chybí mi kolegyně a  všichni, kteří 
do  kavárničky chodí. Nedávno jsem 
na  tom byla opravdu psychicky špat-
ně, měla jsem deprese. S kamarádkami 
z Pomněnky jsme sice v kontaktu přes 
facebook a  messenger, ale není úplně 
snadné vydržet doma sama,“ říká Niko-
la, jež nyní tráví volný čas hlavně čtením 
a  procházkami. Rozptýlení jí přináše-
jí i  antistresové omalovánky a  hudba. 
„Moc ráda sleduji videa svých oblíbe-
ných skupin a zpěváků a přiznávám, že 
když už sedím u notebooku, neodolám 
a  pátrám po  tom, co hezkého bych si 
mohla koupit. Jsem totiž strašná shopa- 
holička,“ přiznává s  úsměvem mladá 
žena, u  které autismus diagnostikovali 
poměrně pozdě, ve třinácti letech. 

„Mamka tušila, že jsem jiná, poruchu 
nám pak potvrdili v pražském Motole,“ 
vysvětluje Nikola. Vzhledem ke svému 
hendikepu nejprve navštěvovala místní 
„speciálku“ Schola Viva, kde však měla 
problémy s  některými spolužáky, pře-
stoupila proto do nedaleké Pomněnky. 
Poté absolvovala zábřežskou Střední 
školu sociální péče a  služeb a  dnes se 
může pochlubit hned dvěma výučními 
listy, jeden má na stravovací a ubytovací 
služby, druhý na zahradnické práce.

„Už během školy jsem chodila po-
máhat do  kuchyně do  zábřežské Perly 
a  po  vyučení jsem přemýšlela co dál. 
S  nápadem, že bych mohla pracovat 
v  nové kavárně v  knihovně, která se 

po  prázdninách otevírala, přišla paní 
učitelka z  Pomněnky Hana Wolanská. 
Paní ředitelka Nataša Vykydalová mi 
vzápětí místo nabídla. Za  tuto šanci 
jsem oběma moc vděčná,“ popisuje 
mladá žena svoji „cestu“ do  Literár-
ní kavárny. Dochází do  ní každý den 
na čtyři hodiny a dělá vše, co je potře-
ba. Roznáší kávu, zákusky, obsluhuje 
myčku, utírá stolky… A neskutečně ji to 
baví. „Práci v kavárně zvládám, strašně 
moc se mi tam líbí. Nejraději obsluhuji, 
to je radost,“ usmívá se Nikola. Vidí to 
i návštěvníci kavárny, kteří ji pravidelně 
chválí.

„Nikola je moc šikovná, navíc je 
inteligentní a  umí se začlenit do  ko-
lektivu, takže lidé její postižení vůbec 
nevnímají,“ říká vedoucí kavárny Sabi-
na Horvátová. Dodává, že ani jednou 
nezažila, že by kolegyně musela kvůli 
svému hendikepu práci přerušit. „Je-
nom když je v  kavárně opravdu hod-
ně lidí a  cítí velký tlak, má pocit, že 
nestíhá a trochu ji to vykolejí. Snažím 
se ji vždycky uklidnit. Říkám jí, že to 
zákazníci chápou a tu chvilku počkají,“ 
podotýká paní Sabina a prozrazuje, že 
v době před uzavřením obsloužily den-
ně i stovku návštěvníků. Mnozí z nich 

se podle ní do  Literární kavárny rádi 
vracejí. „Bývá tu opravdu živo, hlavně 
o poledních pauzách, kdy se lidé zasta-
vují na polévku nebo na zákusek. Cestu 
si k nám kromě čtenářů knihovny na-
šli i studenti ze sousedního gymnázia, 
učitelé tu doučují děti, pravidelně se 
zde scházejí skupinky známých. Jsme 
rádi, že se u nás cítí dobře. Už je nám 
po nich opravdu smutno,“ přiznává ve-
doucí kavárny.

Po „starých dobrých“ časech se stýs-
ká rovněž ředitelce knihovny Kamile 
Šeligové, jež věří, že se knihovna bude 
moci v  dohledné době opět otevřít. 
„Rádi bychom současně zpřístupnili 
i kavárnu, i když by v ní zpočátku lidé 
nemohli posedět. Považujeme ji za ta-
kovou výstavní síň Pomněnky, která 
tu prodává nejen své ‚dobroty‘, ale na-
příklad i výrobky z chráněné šicí díl-
ny,“ zdůrazňuje Šeligová. Spolupráci 
s Centrem sociálních služeb Pomněn-
ka, jež kavárnu od počátku provozuje, 
si nemůže vynachválit. „Během více 
než dvouletého fungování se nabídka 
kavárny ‚vyladila‘, obsluhuje tu skvělý 
tým a  na  atmosféře to je znát. Navíc 
bez problémů zajišťuje občerstvení 
na  všechny venkovní akce, které po-
řádáme, a doufám, že co nejdřív zase 
budeme pořádat,“ vyzdvihuje přínos 
podniku ředitelka knihovny. Právě 
díky kavárně se podle ní knihovna 
stala opravdovým místem setkávání.
 -zk-

S bojem proti covidu pomáhají v nemocnici přístroje na dezinfekci prostor a povrchů

Chybí mi kolegyně a všechny známé tváře, které do kavárny chodí, říká Nikola Kotinská

Nové přístroje využije nemocnice při dezinfekci pokojů i pracoviště ARIP. 
 Foto: H. Hanke, Nemocnice Šumperk

Nikole Kotinské (vlevo) a Sabině Horvátové práce v Literární kavárně opravdu chy-
bí, doufají, že by se kavárna mohla spolu s knihovnou v dohledné době otevřít. 
 Foto: Z. Kvapilová

Jsou malé, nenápadné, váží asi šest kilogramů a vzhledem připomínají vysa-
vač. Přesto dokáží velmi účinně pomáhat v  boji proti bakteriím a  virům. Řeč 
je o dvou nových speciálních přístrojích pro dezinfekci prostor a povrchů, jež 
fungují na bázi peroxidu vodíku a komplexu iontů stříbra. V nemocnici pomo-
hou například při závěrečné dezinfekci prostor po propuštění pacienta, včetně 
jednotek intenzivní péče.

Šumperská městská knihovna není jen místem, kde se půjčují knihy a časopisy, v posledních letech se stala i centrem komunitním. Lidé se tu setkávají u přednášek 
či vzdělávacích programů, prostor zde dostávají aktivní lidé, umělci…  Bez nadsázky lze říct, že se knihovna stala „ostrůvkem“ pohody, k níž nemalou měrou při-
spívá i tamní Literární kavárna, kterou provozuje jako tréninkové pracoviště pro osoby se zdravotním postižením Centrum sociálních služeb Pomněnka. Oblíbená 
je nejen pro „dobroty“, jež tu nabízejí, ale především pro příjemnou atmosféru, kterou vytváří její obsluha. Členkou týmu je i šestadvacetiletá Nikola Kotinská, jež 
svou zdánlivě obyčejnou prací doslova žije. Současné, více než tříměsíční uzavření kavárny kvůli epidemii nemoci covid-19 na mladou ženu, která má poruchu au-
tistického spektra, velmi doléhá a podepisuje se na její psychice.

a  jednotek intenzivní péče, ale také 
laboratoří a  interiérů sanitních vozů,“ 
přibližuje další využití Muroňová a po-
dotýká, že přestože je potřeba se pří-

mému kontaktu se zapnutým přístro-
jem vyhnout, dezinfekce nepoškozuje 
elektroniku, nábytek ani jiné povrchy.        
 -hh, kv-
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Informace/Personální inzerce

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

zaměstnance oddělení komunálních služeb 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 
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
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 * znalost zák. č. 13/1997 Sb., o  pozemních 
komunikacích, v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a  morální 
bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zkušenosti 
v oboru stavebnictví nebo dopravě vítány
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: zajišťování realizace provozu, správy a  údržby majetku města (komunikace) * 
kontrola provádění správy majetku * odpovědnost za  správnost fakturace * vyřizování stížností, podnětů, 
připomínek a  oznámení v  rozsahu působnosti technika oddělení komunálních služeb MJP * vyřizování došlé 
korespondence na oddělení komunálních služeb MJP v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, parkovacích 
automatů, světelných křižovatek, městského informačního systému a dalších oblastí správy majetku města dle 
aktuální potřeby * zajištění fyzických výběrů parkovacích automatů, včetně administrativní přípravy na předání 
vybrané hotovosti bezpečnostní agentuře včetně základního servisu parkovacích automatů (např. výměna lístků, 
odstraňování provozních závad atd.) * zabezpečení dodavatele služeb el. energie k provozování veřejného osvětlení 
a veřejných pohřebišť města a kooperace s oddělením správy majetku v rámci energetického hospodářství * v plné 
rozsahu zástup technika „komunikací“ v jeho nepřítomnosti (jarní čistota komunikací, zimní údržba komunikací, 
řešení závad na  komunikacích ve  vlastnictví města apod.) * vyhotovování objednávek dle potřeby oddělení 
komunálních služeb * zabezpečení dodavatele pitné vody do pítek na území města
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 5. 2021 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do  16. dubna 2021. Informace k  pozici podá Milan Šubrt, vedoucí odboru majetkoprávního, nám. 
Míru 1, tel. č. 583 388 518 nebo Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního,  
nám. Míru 1, tel. č. 583 388 510. 

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

referenta oddělení státní památkové péče odboru výstavby 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního zaměření, popř. 
historie, dějiny umění 

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. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na  úseku 
památkové péče vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: agenda památkové péče - výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů * agenda přestupků na úseku památkové 
péče * administrativní činnosti

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 5. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte  
na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 16. dubna 2021. Informace 
k pozici podá Monika Paulová, vedoucí oddělení státní památkové péče, Jesenická 31, tel. č. 583 388 204.

Základní umělecká škola Šumperk, 
jež sídlí v  Žerotínově ulici 11, chystá 
na červen talentovou zkoušku k ověření 
předpokladů ke  vzdělávání pro 1. kolo 
přijímacího řízení do  přijetí ke  studiu 
v  I. a  II. stupni hudebního, tanečního, 
výtvarného a  literárně dramatické-
ho oboru pro školní rok 2021/2022. 
Zkouška se uskuteční v týdnu od 7. do  
11. června vždy od 14 do 18 hodin. Čas 
bude jednotlivým uchazečům stanoven. 
Ke studiu je možné přijmout děti, které 
dovrší nejpozději 1. září 2021 věku pěti 
let.

K  přijímacímu řízení se žáci přihla-
šují závaznou písemnou přihláškou 
na předepsaném tiskopise, nebo odeslá-
ním předběžné elektronické přihlášky, 
která je od  začátku dubna zveřejněna 
na  webu školy www.zus-sumperk.cz. 
Po  odeslání přihlášky je nutné přijít 

s dítětem do kanceláře školy a k talento-
vé zkoušce v termínu vyhlášeném ředi-
telem školy. Bližší informace lze získat 
na telefonních číslech 583 214 361 nebo 
602 807 998 a  také na stránkách školy.
 -red-

„ZUŠka“ chystá talentové zkoušky, 
přihlásit se lze elektronicky

Základní umělecká škola sídlí v Žerotí-
nově ulici.  Foto: archiv
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz
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E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

SELECT SYSTEM, s.r.o. | Gen. Svobody 17/2, Šumperk | www.selectsystem.cz

OD SELECT SYSTEM
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

 bezdrátové hotspoty

televizi ve full hd

cena včetně DPH 21 %

více informací 

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

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

až 1 Gbit/s, nízké pingy

10 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

až

odZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

wifi

1000 Mbit/s
303 Kč

IDEÁLNÍ PRO

    DISTANČNÍ 

      VÝUKU 

A HOMEOFFICE

JIŽ 37 
HOTSPOTŮ

T ELEFONI NTERNET T ELEVIZE

zpravodaj_042021_1.indd   1zpravodaj_042021_1.indd   1 31.03.21   22:1631.03.21   22:16

Čeká vás příležitost ve stabilní společnosti s celou řadou 
zaměstnaneckých výhod a náborový příspěvek 20.000 Kč.

Neváhejte a dejte nám o sobě vědět!

SEŘIZOVAČ
S PRAXÍ I BEZ

www.pracevtdk.cz

TDK Electronics s.r.o.

800 777 000

PRODEJ
PRONÁJEM
TRŽNÍ ODHAD
FINANCOVÁNÍ
VÝKUP NEMOVITOSTI
Naše kancelář je pro vás sice uzavřena, ale dále poskytujeme 
všechny realitní služby v terénu, nebo on-line.

. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

D
R. E. BEN

EŠE 12, ŠU
M

PERK

dumsnu_letak_sumperk_noviny_o.indd   1dumsnu_letak_sumperk_noviny_o.indd   1 04.03.2021   13:2304.03.2021   13:23
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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

- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

Elektrokola
ČESKÝCH ZNAČEK CRUSSIS A 4EVER
Prodej kol, záruční a pozáruční servis, repasy baterií

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.4: 16,8–17,7 kWh / 100 km, 0 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Od 1.3.2021 
PRÁVNÍ POMOC, zejména 

ve věcech majetkových,
dědických a rodinných

Šumperk, Slovanská 3
Tel: 583 212 499

e-mail: kancelar@augustynova.cz

ADVOKÁT
JUDr. Jarmila Augustýnová

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu  a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST oceníte
a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po - So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 hod. OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE INTERIÉRU VOZIDLA BIOOZONEM - účinně zneškodní viry i COVID-19

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

Zde přijímáme také platby:www.automyckasumperk.czVyužijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.


