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Folklorní slavnost lákala na tanec i na guláš

Právě Roztančené kotlíky slavnost 
odstartovaly. „Soutěžilo celkem šest 
týmů a  musím říct, že všechny kotlí-
kové guláše byly opravdu skvělé a bylo 
velmi těžké vybrat vítěze,“ uvedla 
místostarostka Marta Novotná, která 
usedla v gulášové porotě. První místo 
si odnesl ostřílený tým Senioři pod 
vedením Jiřího Gondy. „Letos jsme 
při vaření vsadili na česnek, jenž chuť 
našeho uměleckého díla krásně pod-
maloval,“ prozradil novinku ve  svém 
osvědčeném receptu Gonda. Na  dru-
hém místě skončil K-tým, který hájil 
barvy města Šumperka. Cenu diváků 
si pak odnesli mistři kuchaři Dobís 
z Horních Studének.

V  programu folklorních slavností 

nechyběly ani roztančená ulice, po-
sezení u  cimbálu či hlavní přehlídka, 
na  níž se představily všechny zúčast-
něné soubory. Návštěvníci mohli 
sledovat tance a  zvyky v  podání mo-
ravských souborů Hanačka Litovel, 
Kordulka Starý Poddvorov, Beskyd 
Zubří, Rabussa Přerov a domácích Se-
niorů a  Markovice. „Krásnou tečkou 
byla ohňová show v  podání skupiny 
Postrpoi z  Postřelmova. Všem účast-
níkům a  organizátorům akce bych 
chtěla moc poděkovat a těším se na to, 
že příští rok se sejdeme na  přehlíd-
ce souborů z  celého světa a  společně 
oslavíme třicáté výročí mezinárod-
ního folklorního festivalu,“ doplnila 
místostarostka. -ger-

V programu folklorních slavností nechyběla ani roztančená ulice, své umění tu předvedl kromě jiných i soubor Beskyd ze Zubří. 
 Foto: S. Singerová

Nejlepší kotlíkový guláš letos uvařil 
ostřílený tým Senioři pod vedením Ji-
řího Gondy.                              Foto: -ger-

Šumperané třídí gastroodpad, mohou 
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Geschaderův dům pokryje do  konce 
září nový šindel.    Strana 3

V  září se poběží třetí závod Šumpe-
RUNu.    Strana 4 Folklorní slavnost, jež letos nahradila prestižní mezinárodní folklorní festival, představila v sobotu 14. srpna přede-

vším moravský folklor. Velkým lákadlem byla i ochutnávka soutěžních gulášů.
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Vážení a milí čtenáři,
léto pomalu končí a před námi je měsíc září, 
který se zatím nese, z hlediska koronaviru, 
ve znamení rozvolnění. Poběží se Šumpe-
RUN, v rámci ART.bloku se představí mladé 
umělecké naděje z regionu, Dny evropského 
dědictví otevřou památky a výstavy zdarma, 
v knihovně uvítají novou publikaci, muzeum 
chystá dvě nové výstavy a také Šumperského 
hafana. Příznivci blues se mohou těšit na 
Blues Aperitiv, vyznavači „vážné“ hudby pak 
na klavírní recitál Lukáše Vondráčka, na kon-
cert nadějné klavíristky Nory Lubbadové či na 
závěrečný koncert Klášterních hudebních slav-
ností v podání souboru Musica Florea. Divadlo 
chystá premiéru Strýčka Váni a knihovna vzpo-
mínkový večer na Jaroslava Mosteckého. Zá-
věr září se ponese ve znamení Svatováclavské 
slavnosti a pochod Po šumperském psaníčku 
připomene pětadvacáté výročí otevření obno-
vené rozhledny na Háji. Přeji krásný zbytek 
léta.                           Z. Kvapilová, redaktorka
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Od 2. srpna začaly úřady vydávat nový typ občanského průkazu, jenž obsahuje biometrické údaje. Ty jsou 
uložené ve vysoce zabezpečeném bezkontaktním čipu. Ztíží se tak možnost „občanky“ padělat či zneužívat.

Více než dvanáct tun gastroodpadu vytřídili Šumperané od letošního května do konce července. Město 
začalo s tříděním této komodity jako první v republice. Za tento počin si vysloužilo nominaci na Cenu Olo-
mouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí.

Od srpna obsahují nové „občanky“ biometrické údaje

Šumperané třídí gastroodpad, mohou za to získat cenu

  

 Radnice zve veřejnost
na projednání strategického 
plánu rozvoje města

Město Šumperk pracuje na  novém Strategickém 
plánu rozvoje města na období s výhledem do roku 
2030. Jeho veřejné projednání se uskuteční ve stře-
du 22. září od 15.30 hodin ve velkém sále Městské 
knihovny T. G. Masaryka. 
Na jednání proběhne moderovaná debata s občany 
nad vybranými tématy a poté společná diskuze nad 
vizí a budoucím směřováním města. „Diskutovat 
se bude o konkrétních projektech a návrzích ob-
čanů města, jimž chci poděkovat za to, že se spolu 
s námi podílejí na rozvoji Šumperka,“ zdůraznila 
Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického 
rozvoje odboru RUI. Upřesnila, že více informací 
o zpracování strategického plánu lze najít na webu 
města www.sumperk.cz. -zk-

 Šachista Vít Valenta 
je mistr České republiky

Další úspěch si na své konto zapsal šumperský ša-
chista Vít Václav Valenta. V červenci získal na ša-
chovém turnaji v  Pardubicích titul mistr České 
republiky ve Fischerových šachách.  -ger-

 Podzimní úklid se blíží, 
město rozestaví kontejnery 
na objemný odpad

Lidé budou moci v  září odložit objemný odpad 
nedaleko svých domovů. Pravidelný podzimní 
svoz objemného komunálního odpadu bude le-
tos probíhat od pondělí 13. do pátku 24. září. V té 
době budou postupně do jednotlivých lokalit při-
stavovány velkoobjemové kontejnery, do nichž lze 
ukládat nábytek, kuchyňské linky, sedací soupravy, 
matrace, koberce, linolea, dveře, WC, umyvadla, 
jízdní kola, kočárky, dětské autosedačky, peřiny 
a další obdobné věci. V žádném případě do nich 
nepatří vyřazená elektrozařízení a stavební odpad. 
Ty je třeba odvézt do  sběrných dvorů, případně 
na  rapotínskou skládku. Mapa svozu je součástí 
tohoto zpravodaje a je zveřejněna na webu města 
www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Ko-
munální služby a Komunální odpad. -zk-

Součástí biometrických údajů jsou obličej držite-
le průkazu a dva otisky prstů. Průkaz totožnosti teď 
bude zabezpečenější a  lidé s  ním budou moci stále 
cestovat po Evropě bez nutnosti mít u sebe pas. 

Žádost o vydání občanského průkazu se nevyplňu-
je, fotografie pro účely vyhotovení elektronického ob-
čanského průkazu není nutná. Zpracovaná žádost se 
vytiskne s digitalizovanou podobou občana a s  jeho 
podpisem.

Lhůta pro vyhotovení nového občanského průkazu 
je třicet kalendářních dnů ode dne podání žádosti. 
Pokud někdo bude potřebovat nový občanský průkaz 
v kratší lhůtě, bude si muset připlatit. Průkaz zhoto-
vený do 24 hodin přijde až na tisíc korun, za „občan-
ku“ vystavenou do pěti pracovních dnů zaplatí pět set 
korun.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji a  s  kontaktním elektronickým čipem obča-

nu mladšímu 15 let přijde na 100 Kč, 200 Kč zaplatí 
za průkaz občan starší 15 let, který nemá trvalý pobyt 
na  území České republiky. Nová „občanka“, jež na-
hradí průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, 
zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití nebo prů-
kaz obsahující neoprávněně provedené zápisy lidí, 
přijde na  dvě stě korun. Stejnou částku zaplatí také 
občané, kteří zažádají o průkaz z jiného osobního dů-
vodu v době delší než půl roku před uplynutím plat-
nosti dosavadního občanského průkazu. Kromě výše 
jmenovaných případů se za občanský průkaz neplatí.

Lidé si nemusejí kvůli nově vzniklé povinnosti za-
vedení biometrických údajů svůj platný průkaz mě-
nit. Stávající doklad má přesně takovou platnost, jaká 
je na  něm uvedena. Výměnu tak jeho majitel může 
provést ideálně jeden až dva měsíce před jejím vypr-
šením.

Povinnost zavedení biometrických údajů do  ob-
čanského průkazu vychází z  evropského nařízení. 
Cílem je zvýšení bezpečnosti a  zjednodušení výko-
nu práva na volný pohyb občanů EU a jejich rodin-
ných příslušníků. Pokud by biometrické údaje nebyly 
do  občanských průkazů zavedeny, byly by průkazy 
použitelné pouze na území Česka a nebylo by na ně 
možné cestovat do  zahraničí. Nařízení počítá také 
s  postupnou obměnou. Dosavadní „občanky“ bu-
dou platit do  skončení jejich platnosti, nejdéle do   
3. srpna 2031. Podrobné informace jsou v aktualitách 
na webových stránkách města. -ger-

S myšlenkou, že by se v Šumperku mohl třídit gastro- 
odpad, přišel místostarosta Jakub Jirgl, v jehož gesci je 
životní prostředí. „Při prezentaci na bioplynové stani-
ci v Rapotíně v říjnu 2019 jsem se dozvěděl, že zbytky 
z kuchyně nemusejí nutně končit na skládce, ale že se 
dají smysluplně využít,“ uvedl Jakub Jirgl. Projekt třídě-
ní gastroodpadu pak ladil s kolegy z odboru životního 
prostředí a s vedením rapotínské „bioplynky“, která je 
součástí společnosti Energy financial group (EFG).

Ta v  rámci svého projektu „Třídím gastro“ (www.
tridimgastro.cz) v pondělí 3. května poprvé rozvezla 
po městě nádoby na gastroodpad. Jeho svoz probíhá 
každý týden v pondělí vždy mezi osmou a jedenáctou 
hodinou. Během května lidé odevzdali k dalšímu vy-
užití 2697 kilogramů „zbytků z kuchyně“, v červenci 
to již byl více než dvojnásobek, přesně 5417 kilogra-
mů. Za první tři měsíce fungování projektu se celko-
vé množství suroviny vyšplhalo na 12 348 kilogramů 
a sběr má stále vzrůstající tendenci.

Tento odpad se v  Rapotíně mění v  bioplyn. Část 
z  něj pohání kogenerační jednotku vyrábějící elek-
třinu a teplo, další část bioplynu se vyčistí na biome-
tan (BioCNG), jenž je vtlačen do plynové distribuční 
soustavy a  slouží jako pokročilé palivo pro vozidla 
na zemní plyn (CNG). Proti tradičnímu zemnímu ply-
nu má nicméně ekologičtější BioCNG až o 63 % větší 
úsporu emisí. Zbytky z fermentace, tedy energetické-
ho zpracování bioodpadů, pak slouží jako hnojivo, 
které v tekuté formě doplňuje vláhu do půdy a zároveň 
jí vrací tolik potřebné organické látky.

Jen pro představu - z  dvanácti tun gastroodpadu, 

jejž Šumperané do  nádob nastřádají, je vyrobeno ta-
kové množství CNG, jež stačí osobnímu vozu na ujetí 
tří tisíc kilometrů. „Lidé, kteří se do projektu zapoji-
li a  objednali si nádobu na  gastroodpad, tam dávali 
přesně to, co měli. Prakticky vše bylo v mikrotenových 
sáčcích nebo v pytlech na odpad. Nikde nebyl kolem 
nádob nepořádek. Jsem rád, že občany pilotní projekt 
oslovil a musím je pochválit, jak k němu přistupují. To, 
že má třídění stále vzrůstající tendenci, je pouze jejich 
zásluha,“ poděkoval Šumperanům Jakub Jirgl.

V Šumperku již mohou lidé třídit celkem devět ko-
modit - papír, sklo, bioodpad, kov, drobné elektro za-
řízení, karton, textil, jedlé tuky a oleje a  jako poslední 
gastroodpad. Město se nyní zaměří na  to, jak modifi-
kovat systém svozu a optimalizovat proces odpadového 
hospodářství. Vše by mělo směřovat k tomu, aby se od-
vážely jen plné nádoby s odpadem, dalším cílem je, aby 
na skládku mířilo co nejméně směsného odpadu.  -ger-

Místostarosta Jakub Jirgl u sběrného „hnízda“ s nádo-
bou na gastroodpad.                                        Foto: -ger-

Vít Václav Valenta si z Pardubic přivezl mistrovský 
titul ve Fischerových šachách.  Foto: archiv

Součástí biometrických údajů jsou obličej držitele 
průkazu a dva otisky prstů.  Ilustrační foto
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Informace/Rekonstrukce

Geschaderův dům, jeden z nejstarších a architektonicky nejcennějších domů v Šumperku, dostává novou krytinu ze 
smrkového šindele. Vyměněny budou i všechny navazující klempířské prvky a osazeny nové hromosvody. Na opravu obdr-
želo město dotaci z programu regenerace městských památkových zón a také od Olomouckého kraje.

Nový objekt se zázemím pro provoz mobilní hospicové péče šumperské Charity, která sídlí v Rooseveltově ulici, je do-
končen. Slavnostní otevření je naplánováno na druhý zářijový čtvrtek. Opravou v současnosti prochází kamenný plot, jenž 
byl ve velmi špatném stavu. Na investici přispěla Charitě stopadesátitisícovou dotací místní radnice.

„Poslední celková rekonstrukce bu-
dovy, na níž se mimo města a  státu fi-
nančně podílely také Německo a sbírky 
od  občanů obou zemí, proběhla v  le-
tech 1994 - 1995. V  roce 2016 prošly 
částečnou opravou krovy a  nyní jsme 
přistoupili k výměně šindelů, které byly 
již ve  špatném stavu a  vlivem zatéká-
ní by mohlo dojít k  poškození krovů,“ 
vysvětlila důvody rekonstrukce Lenka 
Salcburgerová, vedoucí oddělení správy 
domovního majetku města. Krovy jsou 
podle vedoucí oddělení státní památ-
kové péče Moniky Paulové v  dobrém 
stavu. „Před pěti lety se řešily krovy 
zejména v  úžlabí směrem do  Radniční 
ulice, kde zatékalo. Hrozilo zde rovněž 
opět riziko rozšíření dřevomorky, takže 
se v  této části poškozené prvky vymě-
nily a  zbývající se ošetřily působením 
mikrovlnné energie. V  části směrem 
ke  klášternímu kostelu se pak vyměnil 
poškozený vazný trám a části přiléhající 
vazby,“ uvedla Monika Paulová.

Jaroslav Lakomý, jenž nabídl ve  vý-
běrovém řízení nejnižší cenu, 5,319 mi- 
lionu korun, se v  červenci pustil do   
demontáže stávající dřevěné krytiny, 
včetně laťování. „Po  sejmutí krytiny 
bylo zjištěno, že krov je v pořádku a pro-
vedení výměn není nutné,“ podotkl 
Jaroslav Lakomý. Ten nyní postupně 
pokládá na  nové latě ručně štípaný 
smrkový šindel, vyrobený v Beskydech. 
Na střechu o ploše zhruba sedm set me-
trů čtverečních ho přitom „padne“ té-

měř padesát tisíc kusů. Šindel je, stejně 
jako laťování, impregnován proti hnilo-
bě a dřevokazným houbám. 

Po pokládce pak bude střecha opat-
řena finálním konzervačním nátěrem, 
prostředkem Karbolineum, ve  dvou 
vrstvách. „Po  pěti letech by se měl 
nátěr obnovit a  poté znovu aplikovat 
vždy po  třech až pěti letech. Pravidel-
ná údržba může životnost nové střechy 
prodloužit až na  padesát let,“ zdůraz-
nila vedoucí oddělení státní památko-
vé péče. Upřesnila, že původní šindele 
se natíraly pouze dvakrát a  na  střeše 
„vydržely“ šestadvacet let. „Navíc byly 
přeložené přes sebe pouze jednou, nyní 
se překládají na  třech místech, což by 

mělo být zárukou, že vydrží podstatně 
déle,“ dodala Paulová. 

Součástí zakázky je i  výměna všech 
klempířských prvků souvisejících 
s  konstrukcí střechy, pískovcové hlavy 
komínů se mechanicky očistí a  poté 
ošetří hydrofobním nátěrem, jenž od-
puzuje vodu, a na střechu budou rovněž 
osazeny nové hromosvody. Vše by mělo 
být hotovo letos v září.

Na  investici získala místní radnice 
dvousettisícovou dotaci od Olomoucké-
ho kraje a především peníze z Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací a zón ministerstva kultury, kon-
krétně 1,123 milionu korun. Zbývající 
čtyři miliony půjdou z městské kasy. -zk-

„Nová budova byla 27. července  
zkolaudována a  nyní se postupně stě-
hujeme a  zařizujeme,“ říká ředitelka 
Charity Šumperk Jana Bieliková. Pro-
zrazuje, že v  přízemí bude mimo jiné 
půjčovna rehabilitačních a  kompen-
začních pomůcek, první patro pak 
bude sloužit především jako zázemí 
pro multidisciplinární tým mobilní 
hospicové péče, který zajišťuje vysoce 
profesionální péči o  umírající v  jejich 
domácím prostředí čtyřiadvacet hodin 
denně, sedm dní v týdnu. Slavností ote-
vření nového zázemí, během něhož ob-
jekt požehná arcibiskup Jan Graubner, 
proběhne ve čtvrtek 9. září.

Úpravou letos prošel také vnitřní  
areál, který byl nově vydlážděn. A opra-
vou prochází i  kamenný plot, jenž se 
rozpadal. „Původně jsme rekonstruk-
ci neměli v plánu, plot byl ale v hava-
rijním stavu. Vzhledem k  omezeným  

financím jsme se rozhodli požádat 
město o dotaci. Zastupitelé ji v červnu 
schválili, za což jim patří velké poděko-

vání,“ zdůrazňuje ředitelka a  dodává, 
že oprava by měla skončit během pod-
zimu. -zk-

Geschaderův dům pokryje do konce září nový šindel

Novému objektu Charity požehná arcibiskup

Nový objekt se zázemím pro provoz mobilní hospicové péče šumperské Charity je 
dokončen. Opravou v současnosti prochází kamenný plot.  Foto: -pk-

Jaroslav Lakomý již pokládá na nové latě ručně štípaný smrkový šindel. Rukama mu 
přitom projde téměř padesát tisíc kusů šindele.  Foto: P. Kvapil

  

 Město slavnostně 
předá čestná občanství

V  první polovině letošního roku 
udělilo zastupitelstvo města dvě 
čestná občanství - někdejšímu mís-
tostarostovi Igoru Kroupovi in me-
moriam a sbormistru a pedagogovi 
Tomáši Motýlovi. Slavnostní předá-
ní titulů čestného občana proběhne 
v  sobotu 25. září v  klášterním kos-
tele. Při této jedinečné příležitosti 
vystoupí Šumperský dětský sbor 
Motýli. -red-

 Cyklotoulky měly 
zastávku v Šumperku

Po  Čarodějnické stezce se vydaly 
Cyklotoulky České televize. Štáb 
na  vlastní kůži procestoval na  kole 
více než osmdesátikilometrovou 
trasu ze Šumperka do Jeseníku. Mezi 
hosty pořadu se objevila i  šumper-
ská místostarostka Marta Novotná 
a vedoucí oddělení kultury Bohuslav 
Vondruška. Cyklotoulky z  Jeseníků 
můžete zhlédnout na  https://1url.
cz/@cyklotoulky_Jeseniky. -ger-

 Knihovna 
bude hostit 
Den pěstounství

Zvažujete, že se stanete pěstouny? 
Chcete zjistit, co tato problematika 
přináší? Všechny informace na toto 
téma se můžete dozvědět na  Dni 
pěstounství, který se uskuteční 
ve středu 8. září v Městské knihovně 
TGM v Šumperku. 
Na  programu, jenž je plánován od   
15 do 18 hodin, jsou videoprojekce, 
beseda s odborníky na pěstounskou 
péči, osobní setkání s  dlouhodobý-
mi pěstouny i  s  pěstouny na  pře-
chodnou dobu. Zájemci budou mít 
také možnost individuální konzul-
tace s odborníky.
Vstup na akci, kterou pořádá Měst-
ský úřad v Šumperku, oddělení so- 
ciálně-právní ochrany dětí a  pre-
vence se sídlem v  Lautnerově ulici, 
je zdarma. -ger-

Mezi hosty Cyklotoulek se objevila 
i  šumperská místostarostka Marta 
Novotná.  Foto: -ger-
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Informace/ŠumpeRUN

Třetí ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN v centru města, jehož součástí budou závody dětí od nejmen-
ších po největší i závody týmových štafet, se uskuteční v neděli 12. září. Start a cíl budou stejně jako loni 
na náměstí Míru u radnice.

Ocenění nejvyšší z krajského kola soutěže Zlatý erb si odvezli zástupci města Šumperk. V kategorii Smart 
City a nejlepší elektronická služba převzali místostarosta Jakub Jirgl a vedoucí oddělení informatiky Pavel 
Kouřil ocenění za první místo.

V září se poběží třetí ŠumpeRUN

Šumperk má nejlepší „smart“ službu

  

 Farmáři nabídnou 
produkty na trzích

Již popáté budou mít Šumperané a  lidé z  okolí 
možnost nakupovat potraviny a  další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 3. září obsadí prodej-
ci stánky rozeseté v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a  hotelem Grand. V  rámci 
farmářských trhů, které připravuje místní Okresní 
agrární komora ve spolupráci s městem, si budou 
moci příchozí nakoupit od  osmé ranní do  čtvrté 
odpolední.  -zk-

 Dušan Ščambura 
přivezl z Pardubic 
dvě medaile i „osobák“

Zlatou a  stříbrnou medaili si na  krk pověsil při 
nedávné Velké ceně Pardubic šumperský sporto-
vec, vozíčkář a  zároveň radní Dušan Ščambura. 
Rozšířil tak opět svou bohatou sbírku atletických 
úspěchů. V  hodu diskem si o  celých sto čtyřicet  
centimetrů vylepšil dosavadní osobní rekord 
a díky výkonu 24,62 metru nakonec bral prvenství. 
Oštěp následně poslal do vzdálenosti 22,98 metru, 
což mu vyneslo stříbro.  -ger-

 Na „strojárnu“ 
v Šumperku lze podat 
přihlášku do 12. září 

Vysoká škola báňská - fakulta strojní prodloužila 
podávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení 
k bakalářskému studiu v programu „Strojírenství“, 
který lze studovat v  prezenční i  kombinované 
formě v Centru bakalářských studií v Šumperku. 
Zájemci o technické obory, jejichž studium zvyšu-
je šance dobře se uplatnit na  trhu práce, mohou 
zasílat elektronické přihlášky do  neděle 12. září. 
S  vypsáním 3. kola fakulta nepočítá, proto nevá-
hejte a podejte si elektronickou přihlášku již nyní. 
Více informací naleznete na webových stránkách 
https://www.fs.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rize-
ni/ nebo na Facebooku fakulty: https://www.face-
book.com/fsostrava. -ger-

Dějištěm závodu bude městská památková zóna 
v Šumperku. Závodníci poběží třikrát 3,33 km dlouhý 
okruh, který podobně jako loni povede kolem nejvý-
znamnějších šumperských památek a dobře známých 
staveb. „Pro diváky bude nejatraktivnější část tratě 
na náměstí Míru, ale také na Hlavní třídě a v sadech 
1. máje, kde bude nejvíce místa a  příležitostí fandit 
svým favoritům. Věříme, že podobně jako v minulých 
letech diváci vytvoří skvělou atmosféru všem závod-
níkům,“ říká Bohuslav Vondruška z  pořadatelského 
týmu. 

Součástí hlavního závodu na deset kilometrů jsou 
týmové štafety. „Tříčlenná mužská, ženská i smíšená 
družstva poběží v rámci hlavního závodu, každý člen 
štafety vždy jedno kolo, a  zatímco startovní listina 
jednotlivců je již beznadějně zaplněná, do  štafet se 
pořád lze přihlásit,“ podotýká další z  organizátorů 
Jan Kostecký. 

Nedílnou součástí akce jsou závody dětí, které 
budou stejně jako dospělí rozděleny do různých vě-
kových kategorií. Ti nejmenší poběží krátký závod 
na sto metrů, větší zaběhnou více než půl kilometru 
a nejstarší trať dlouhou téměř půldruhého kilometru. 

Přihlášky do závodů dětí budou probíhat v den závodu.
Zázemí ŠumpeRUNu bude stejně jako loni umístě-

no na radnici, kde bude probíhat prezentace závodní-
ků již v sobotu 12. září od 16 do 18 hodin. „Vyzvedávat 
si svá startovní čísla bude samozřejmě možné i v den 
závodu, prezentace začínají v  8 hodin a  končí vždy 
hodinu před startem závodu v dané kategorii,“ upřes-
ňuje pořadatel Antonín Linet. Vzhledem k aktuálním 
opatřením bude nezbytné se u  prezentace prokázat 
platným certifikátem o  negativním testu, očkování, 
nebo prodělané nemoci covid-19 v platných lhůtách. 
Startovní čísla budou obsahovat elektronický čip pro 
měření času a po závodě zůstávají závodníkům. 

Průvodcem celého dne bude moderátor Lukáš 
Kobza. Na náměstí u radnice přitom závodníci i di-
váci najdou několik lákadel. „Hlavní partner závodu, 
Nemocnice Šumperk, bude mít prezentační stanovi-
ště s  měřením krevních skupin, nutriční poradnou 
a dalšími ukázky činnosti. Chybět nebude také občer-
stvení a  společnost NEXT Reality nachystá pro děti 
skákací hrad,“ prozrazuje Linet. 

Veškeré informace o závodu a možnost registrace 
nabízejí buď internetové stránky www.sumperun.cz 
nebo facebooková stránka Šumperun. S  pořádáním 
závodu v ulicích města budou spojená také dopravní 
omezení. „Předem děkujeme všem dotčeným obyva-
telům města za vstřícnost a trpělivost během závodu, 
kdy nebude možné zaparkovat svá auta, nebo nebu-
de možné projet určitými ulicemi,“ říká Vondruška 
a dodává, že případní zájemci o zapojení se do reali-
zace akce jsou stále vítáni. Přihlášky najdou na www.
sumperun.cz/dobrovolnici. -red-

Město Šumperk si vítězství vysloužilo za  nejlep-
ší elektronickou službu, která lidem nabízí možnost 
elektronického zápisu do  základních a  mateřských 
škol. Autorem programu je Jaroslav Matušů z odděle-
ní informatiky městského úřadu.

V  kategorii webové stránky bodovaly mezi měs-
ty Zlaté Hory a  mezi vesnicemi Vikýřovice. Všichni 
krajští vítězové třiadvacátého ročníku soutěže Zlatý 
erb postupují do  celostátního kola. To se uskuteční 
letos na podzim.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá v detailním srovnání 
webů měst a obcí v České republice či v motivaci o do-
sažení co nejlepšího výsledku. Webmasterům a provo-
zovatelům webů místních samospráv také poskytuje 
často nový pohled na podobu a úlohu webových strá-
nek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšo-
vání. Soutěž pořádá spolek Český zavináč. -ger-

Ocenění převzali místostarosta Jakub Jirgl a vedoucí 
oddělení informatiky Pavel Kouřil. 
 Foto: Olomoucký kraj

Dušan Ščambura rozšířil svoji bohatou sbírku me-
dailí.                                                                Foto: -ger-

Závod se opět poběží v  historickém centru města. 
 Foto: -pk-

Startovní listina závodu je stále otevřená
Registrujte se na www.sumperun.cz.

Veřejné proběhnutí tratě s organizátory 
závodu s výkladem 

neděle 5. září, 10.00 hod., nám. Míru u radnice
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Ohlédnutí

V roce 2020 se na zahradě domova pro seniory podařilo postavit dřevěný altán, jenž 
je ze všech stran bezbariérový.  Foto: -ger-

Ztráta sociálního kontaktu s  blízkými, samota, zvýšené hygienické nároky, 
změna logistických systémů a k tomu desítky nemocných v řadách klientů a per-
sonálu - taková byla doba kovidová v Sociálních službách pro seniory Šumperk. 
„Toto náročné období nám však přineslo i pozitiva. Když přišla ta nejkritičtější 
doba, tak náš tým dokázal táhnout za jeden provaz a lidé si začali více vážit jeden 
druhého. Pro vedení sociálních služeb to byla také obrovská lekce z logistiky,“ 
říká ředitel Sociálních služeb pro seniory Jiří Gonda.

Za to, jak se Sociální služby Šumperk 
vzorně staraly o  obyvatele Šumperka 
a  okolí, poděkovala Jiřímu Gondovi 
na  radnici místostarostka Marta No-
votná, která má na  starost mimo jiné 
i  sociální oblast. „Chci vás ujistit, že 
si město vaší nelehké práce váží, všem 
patří obrovský dík. I když jste krajským 
zařízením, jsme připraveni vám vždy 
podat pomocnou ruku,“ uvedla Marta 
Novotná.

Když loni na  jaře odstartovala prv-
ní kovidová vlna, nikdo nevěděl, co 
to bude obnášet, a  hlavně nikdo ne-
počítal s  několikaměsíční uzávěrou. 
„Na počátku jsem se obrátil se žádostí 
na personál, zda by byl ochotný jít spo-
lu s našimi klienty do dobrovolné šesti-
týdenní izolace. Byl jsem překvapený, 
kolik zaměstnanců mi řeklo, že do toho 
půjde,“ přiblížil kovidové začátky Jiří 
Gonda. 

Šest týdnů však pominulo a  uká-
zalo se, že dobrovolná izolace není ta 
správná cesta. Vedení sociálních služeb 
muselo přemýšlet, co bude dál, protože 
začínalo být jasné, že půjde o  dlouho-
dobější záležitost, než se původně zdálo. 

Dalším krokem k co největší ochra-
ně obyvatel areálu U  sanatoria byla 
snaha vytvořit izolované patro pro 
kovidové pacienty. „Ukázalo se ale, že 
koronavirus nelze udržet na  jednom 
podlaží. Nákaza nám propukla praktic-
ky všude,“ vzpomíná ředitel. Nakonec 
se osvědčila jako nejúčinnější izolace 
jednotlivých pokojů a podlaží. Ta byla 
hermeticky uzavřena a pokoje na nich 
byly rozděleny na  kovidové a  nekovi-
dové. Byly také zrušeny hromadné akce 
a provoz centrální jídelny, strava se po-
dávala přímo na pokojích. 

„Tato cesta se nakonec osvědčila.  
Logistika ale byla náročná, protože 
personál z  různých pater se nemohl 
potkávat, navíc jsme museli od  sebe 
izolovat zaměstnance, kteří se stara-
li o  kovidové a  nekovidové obyvatele. 
Od  ostatního světa jsme odřízli ku-
chyň, jedním výtahem putovala strava, 
druhým špinavé nádobí. Naučili jsme 
se komunikovat doslova přes zavřené 
okno. Důležité bylo, že jsme nehýba-
li s  klienty a  snažili se je maximálně 
uchránit,“ vzpomíná Jiří Gonda, jenž 
se ocitl na hraně s personálem, proto-

že kovidem postupně onemocnělo asi 
sedm desítek zaměstnanců. „I  toto se 
nám podařilo ustát a udržet naše čtyři 
služby bez pomoci zvenčí. Obrovskou 
posilou v  tomto období pro nás byli 
dobrovolníci,“ říká ředitel. 

Potvrdil, že organizace dlouhodobě 
pracuje s dobrovolníky, kteří jsou z řad 
studentů, svou pomoc nabízejí také 
příbuzní obyvatel domova nebo jeho 
příznivci. „A  právě v  těch nejtěžších 
chvílích se ukázalo, že se nám syste-
matická práce s  dobrovolníky začíná 
vracet. Pomáhali s pomocnými prace-
mi a hlavně dělali společnost klientům, 
kterým obrovsky chyběl sociální kon-
takt,“ vyjmenoval Jiří Gonda. Potvrdil, 
že dobrovolníků není nikdy dost, stále 
se proto mohou hlásit, přihlášky při-
jímá sociální pracovnice a  koordiná-
torka dobrovolníků Andrea Jenčková 
(jenckova@socsluzby.cz). 

„Dobrovolníky využíváme při čin-
nostech, jež zvládnou a  zároveň tím 
uvolní ruce kvalifikovanému personá-
lu. Máme s  nimi jen ty nejlepší zku-
šenosti. Pravidelně za  klienty dochází 
například paní Slávka, která klientům 
hraje na kytaru a zpívá, další jim čtou, 
chodí s  nimi na  procházku, vodí je 
na společenské či sportovní akce nebo 
si s našimi obyvateli povídají a  zabaví 
je,“ sdělil ředitel Gonda.

Podotkl, že obyvatelé domova 
v době kovidové uzávěry hodně trpěli 
steskem, protože byli odříznuti od kon-
taktu se svými blízkými. „I  to se nám 
však podařilo alespoň trochu vykom-
penzovat. Od  jedné nadace z  Prahy 
jsme dostali osm tabletů, jejichž pro-
střednictvím mohli rodinní příslušníci 
své blízké vidět a promluvit si s nimi,“ 
řekl Gonda. Uvedl, že tablety jsou 
v permanenci stále, využívají je napří-
klad příbuzní, kteří jsou na  dovolené, 
na pracovní cestě, nebo ti, kteří nemo-
hou kvůli zdravotním problémům své 
blízké navštívit. 

Vedle tabletů organizace získala 
i  další dary, například kávovar, prač-
ku a  sušičku. „Každý praktický dárek 

Ředitel Jiří Gonda: Kovidová doba nás vyučila v logistice 

byl pro nás obrovskou pomocí,“ dodal 
ředitel, jenž doteď vzpomíná na obrov-
skou vlnu solidarity, kterou doba kovi-
dová vyvolala. „Hned na začátku nám 
například obrovsky pomohli lidé, jež 
pro nás šili roušky,“ vzpomíná ředitel.

Kovid podle něj změnil chování za-
městnanců i klientů. „Začali mít strach 
jeden o druhého a  ten strach všechny 
hodně změnil. U  zaměstnanců jsem 
vysledoval daleko větší zodpovědnost 
a ostražitost, byli také ochotni pracovat 
téměř bez přestávky i v těch nejtěžších 
podmínkách. Nestalo se nám, že by 
někdo odmítl přijít. Úžasné zjištění 
pro mne bylo, že se tým stmelil a táhl 
za jeden provaz. Personál nás v té těžké 
době opravdu podržel, za to všem patří 
obrovský dík,“ zdůraznil ředitel. 

I  když kovidová pandemie domov 
pro seniory uzavřela, investice se ne-
zastavily. V  roce 2020 se na  zahradě 
domova podařilo postavit dřevěný al-
tán, jenž je ze všech stran bezbariérový. 
Klienti také hojně využívají tři nové 
vyvýšené záhony. 

„Rádi bychom ještě investovali 
do  oblasti bezpečnosti našich klientů, 
přesněji do evakuačních podložek. Jde 
o  kluznou podložku, která se nastálo 
vloží pod matraci klienta a  v  případě 
kritické situace urychlí evakuaci. Loni 
jsme investovali do projektu nové po-
žární signalizace a  kluzné podložky 
jsou dalším logickým krokem v oblasti 
bezpečnosti,“ doplnil Jiří Gonda, jehož 

snem je podložkami vybavit minimál-
ně pokoje, kde jsou ubytováni ležící 
klienti. 

Vzhledem k  tomu, že roste poptáv-
ka po  službách především domova se 
zvláštním režimem, začínají se rodit 
plány na  rozšíření areálu U  sanato-
ria. „Město vlastní doslova pod okny 
domova pro seniory stavební parcely 
a mým snem je postavit zde nový pavi-
lon, který by se se současným areálem 
propojil koridorem. Máme dostateč-
nou kapacitu kuchyně, jež by zvládla 
obsloužit ještě dalších 120 lůžek,“ pro-
zradil Gonda.

Zřizovatelem Sociálních služeb pro 
seniory Šumperk, p.  o. je Olomoucký 
kraj. Organizace působí na Šumpersku 
a patří k největším poskytovatelům so-
ciálních služeb v regionu. Cílovou sku-
pinou jsou převážně senioři. Poskytuje 
čtyři různé sociální služby - domov 
pro seniory, což je celoroční pobytová 
služba pro osoby starší 60 let, domov se 
zvláštním režimem, ve kterém jsou ce-
loročně umístěny osoby s chronickým 
duševním onemocněním a  stařeckou 
demencí, chráněné bydlení pro osoby 
starší 50 let s  chronickým onemocně-
ním nebo tělesným postižením a terén-
ní pečovatelskou službu. Zaměstnanci 
šumperských sociálních služeb tak pe-
čují zhruba o čtyři stovky klientů. 

„V  našich pobytových službách se 
snažíme v maximální možné míře vy-
cházet z individuálních potřeb klientů. 
Služby poskytujeme v co nejvyšší mož-
né kvalitě. Přitom se snažíme našim 
uživatelům vytvořit příjemné, bezpeč-
né a rodinné prostředí,“ zdůraznil Jiří 
Gonda.  -ger-

Kovid změnil práci 
zaměstnanců

Dobrovolníků 
není nikdy dost

Tablety zprostředkovaly 
návštěvu blízkých

Lidé si začali vážit 
jeden druhého 

Novinky a plány

Čtyři sociální služby



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kotlíkové dotace/Informace

Zákon o  ochraně ovzduší stanovuje povinnost 
ukončit provoz teplovodních kotlů na  pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, 
které nesplňují  minimálně 3. emisní třídu  dle EN 
303-5, nejpozději do 31. 8. 2022, jedná se např. o kotle 
Viadrus U26, VSB I, VSB IV., EMKA, Viadrus U22…

Žádost mohou podat pouze ti žadatelé, kteří již vý-
měnu původního zdroje zrealizovali nebo ji zrealizují 
nejpozději v den elektronické evidence žádosti o do-
taci. To musí být doloženo relevantními dokumenty 
(doklad o uvedení nového zdroje do provozu a foto-
dokumentace nově instalovaného zdroje tepla).
Postup: 1. Žadatel se musí nejprve zaregistrovat do por-
tálu Komunikace pro občany. Ten je dostupný na webu 
https://udeska.olkraj.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/.
2. Po registraci žadatel vyplní elektronický formulář 
žádosti a  odešle jej do  databáze. Žádost se doporu-
čuje vyplnit do  zahájení evidence žádostí, tzn. do   
30. 8. 2021. Okamžik vyplnění žádosti a jejího odeslá-
ní nemá vliv na výsledné pořadí žádosti.  
3. Žadatel obdrží e-mail s odkazem, prostřednictvím 
kterého zaeviduje svoji žádost. Elektronická evidence 
žádosti bude spuštěna 30. 8. 2021 v 10.00 hod. na ad-
rese https://evid.olkraj.cz. Touto evidencí získá každá 
žádost pořadové číslo, které je určující pro to, v jakém 
pořadí budou jednotlivé žádosti administrovány. 
4. Žadatel následně obdrží potvrzení o zaevidování žá-
dosti spolu s upozorněním, že musí žádost vytisknout, 
podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými 
přílohami doručit na Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady 
od začátku roku 2022. 

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinné-

ho nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale 
obývaného rekreačního objektu), kdy průměrný čistý 
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší 
než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy 
členů domácnosti - osob bydlících společně se žada-
telem - jsou průměrovány, sledovány budou jen běžné 
příjmy za rok 2020 - zdanitelné příjmy, důchody a vy-
brané typy dávek.

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobíra-
jících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stup-
ně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky 
způsobilí pro dotaci. U  nezletilých dětí a  studentů 
do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.
Na co lze dotaci čerpat

Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 
4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Typy podporovaných zdrojů tepla: kotel na  bio-
masu (min. energetická třída A+ a parametry podle 
nařízení komise č. 2015/1189) * elektrická a plynová 
tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a para-
metry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) * 
plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A  
a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).
Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na  krajském úřadě. 
Podpora bude poskytována na  instalace realizova-
né od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů 
s  následujícími limity: plynový kondenzační kotel 
100 000 Kč, kotel na biomasu s ruční dodávkou pali-
va, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou 
paliva 130 000 Kč, tepelné čerpadlo 130 000 Kč.

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky 
a služby související s realizací, včetně úpravy spalino-
vé cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulač-
ní nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy 
na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

           

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespa-
dají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít 
kotlíkovou dotaci z programu Nová zelená úsporám. 
Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat 
i o další podporu, jako třeba na zateplení nebo využití 
dešťové vody. Žádosti bude možné zasílat od podzi-
mu 2021 přes www.novazelenausporam.cz a  dotace 
bude činit až 50 % způsobilých výdajů. Vyřizuje Státní 
fond životního prostředí.
Kdo může o dotaci žádat

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodin-
ného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného 
rekreačního objektu).
Na co lze dotaci čerpat
Na  výměnu kotle na  pevná paliva nesplňujícího  
3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj * na vý-
měnu lokálních topidel * na výměnu elektr. vytápění 
za systém s tepelným čerpadlem s elektr. pohonem.
Podporované typy zdrojů: kotle na  biomasu s  ruč-
ním/automatickým přikládáním paliva (min. energ. 
tř. A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná in-
stalace akumulační nádrže) * tepelná čerpadla s elek-
tr. pohonem a  napojením na  teplovodní otopnou 
soustavu (min. energ. tř. A+) * plynové kondenzační 
kotle (min. energ. tř. A) * tepelná čerpadla vzduch-
-vzduch (min. energ. tř. v  režimu vytápění A++) 
* tepelná čerpadla s  plyn. pohonem a  napojením 
na teplovodní otopnou soustavu (min. energ. tř. A++) 
* napojení na  soustavu zásobování teplem * lokální 
zdroje na  biomasu * kombinovaná výroba elektřiny  
a tepla - pouze pro bytové domy.
Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná oso-
ba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elek-
tronicky na  www.novazelenausporam.cz. Pro kon-
zultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu 
životního prostředí ČR, popř. bezplatnou infolinku 
800 260 500.

R. Křížová, vedoucí oddělení odpadu a ovzduší 
odboru životního prostředí MěÚ Šumperk

Ještě zhruba rok mají domácnosti na to, aby vyměnily svůj starý kotel na uhlí nebo dřevo, nedosahuje-
-li alespoň 3. emisní třídy. Tu splňují zpravidla kotle vyrobené po roce 2012. Pokud tak neučiní, bude jim 
hrozit pokuta až padesát tisíc korun. Stát nyní nově nabízí další dotace na výměnu. Vybrané skupiny do-
mácností mohou dostat až pětadevadesát procent nákladů na pořízení nového kotle. Jde přitom o poslední 
šanci získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

Startuje poslední vlna kotlíkových dotací

Kotlíkové dotace 
v Olomouckém kraji III. - výzva 02

Kotlíkové dotace 
- domácnosti s nižšími příjmy

Kotlíkové dotace - ostatní domácnosti 

Odkaz: https://www.kr-olomoucky.cz/
kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii

-vyzva-02-cl-5308.html.

  

 Klub čtenářů 
se sejde opět v září

Klub čtenářů, který působí při Knihovně TGM, se 
po prázdninách sejde v pondělí 6. září v 17.30 ho- 
din v klubovně v suterénu knihovny. Jeho členové 
se budou zamýšlet nad knihou Pavla Kohouta Kde 
je zakopán pes. Vítáni jsou noví zájemci, ti mohou 
psát na e-mail halmichova@knihovnaspk.cz nebo 
seligova@knihovnaspk.cz. Členství je zdarma. -zk-

 Armáda spásy přichází 
s projektem Vracíme 
barvy Přístavu

Centrum sociálních služeb Armády spásy pořádá 
v rámci projektu Vracíme barvy Přístavu finanční 
a věcnou sbírku. Cílem je zapojení všech uživatelů, 
bez ohledu na handicap a omezení, do výtvarných 
a jinak kreativních činností.
„Také v  Přístavu jsou znát problémy způsobené 
celkovou izolací a odloučením v době koronaviro-
vé pandemie. Naši uživatelé mají tendence upadat 
do depresí, vracet se k dávným závislostem a jejich 
zdravotní stav se horší. Jako zaměstnanci se snaží-
me dělat maximum, ale ne vždy je to jednoduché. 
I  proto vznikl projekt na  podporu aktivizačních 
činností. Jeho cílem je navrácení barev do běžné-
ho života v domově. Doslova i přeneseně. Dobrá 
nálada a nové nápady totiž přinášejí do života uži-
vatelů sociální pobytové služby pocit klidu, smy- 
slu a pohody,“ říká vedoucí sociální služby Tomáš 
Orehek. Připomíná, že Centrum sociálních služeb 
Armády spásy v Šumperku poskytuje krom jiného 
i  sociální pobytovou službu Domov se zvláštním 
režimem - Domov Přístav. Služba je určena oso-
bám bez domova starším šestadvaceti let, jejichž 
zdravotní a  sociální stav vyžaduje podporu nebo 
pomoc druhé osoby. Uživatelům poskytuje pod-
mínky pro důstojný a kvalitní život na základě je-
jich individuálních potřeb.
Do  projektu se mohou zájemci zapojit do  konce 
září přispěním jakékoliv finanční částky: https://
www.darujme.cz/projekt/1204847. Za  získané fi-
nanční prostředky pořídí Domov Přístav nejen 
výtvarné potřeby, ale i společenské hry, senzorické 
pomůcky a  podobně. Další možností je zapojení 
se do věcné sbírky výtvarných potřeb. Vítané jsou 
například i použité společenské hry, které již doma 
neslouží. V  případě zájmu o  zapojení do  věcné 
sbírky můžete kontaktovat vedoucího Domova 
Přístav: 420  773  770  493, e-mail: tomas.orehek@
armadaspasy.cz. -red-

V Domově Přístav se snaží zapojovat uživatele, bez 
ohledu na handicap a omezení, do výtvarných a ji-
nak kreativních činností.  Foto: archiv
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Příloha s mapou svozu Odpady

CO PŘINESE NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Papír, sklo, bioodpad, kov, drobné elektro zařízení, 

karton, textil, jedlé tuky a oleje a jako poslední gastro- 
odpad – to jsou komodity, jež třídí občané Šumper-
ka. „Více komodit zatím třídit nedokážeme, pokud 
budeme chtít snižovat množství odpadu, které míří 
na skládku, musíme řešení hledat jinde,“ říká 
místostarosta Jakub Jirgl, pod nějž na rad-
nici spadá odpadové hospodářství.

Město se podle něj nyní zaměří na 
to, jak modifikovat systém svozu a op-
timalizovat proces odpadového hospo-
dářství. Vše by mělo směřovat k tomu, 
aby se odvážely jen plné nádoby s odpa-
dem a aby na skládku mířilo co nejméně 
směsného odpadu.

V loňském roce vyprodukoval každý občan 
Šumperka 430 kg odpadu, z toho 228 kg zamířilo na 
skládku. Pokud by byl v letošním roce objem odpadu 
určený ke skládkování stejný jako loni, město by za-
platilo za prvních 200 kg na občana sazbu 500 Kč za 
tunu, a za všechno, co je navíc, pak 800 Kč za tunu. 

Kvůli překročení limitu by tak město zaplatilo ze své 
pokladny o 217 tisíc korun více. „Čísla letošního roku 
však naznačují, že zákonem daný limit dvě stě kilo-
gramů na občana překročíme ještě více než v loňském 
roce. Město to tak bude stát navíc statisíce korun, což 

může znamenat další zdražování,“ upozornil 
místostarosta.

Podle nové legislativy však bude 
postupně růst jak základní, tak zvýše-
ná sazba za skládkování. V roce 2029 
město místo pětistovky za tunu zaplatí 
základní sazbu 700 Kč, zvýšená saz-
ba poroste rychleji, a to na 1850 Kč za 
tunu. Navíc se také bude snižovat vždy 

o deset kilo objem odpadu na občana, za 
který bude město platit nižší sazbu. Od letoš-

ních 200 kg tento limit klesne v roce 2029 na 120 kg. 
Pokud by občané vyprodukovali v roce 2029 stejné 
množství odpadu jako loni, za skládkování by město 
mohlo zaplatit ve srovnání s loňským rokem třikrát 
víc. -ger-

množství jednotlivých druhů komunálních odpadů na obyvatele

kg/obyvatel
papír 28,0
plast 16,0
sklo 15,0
nápojový karton 1,0
kovy 0,5
textil 5,0
bio 78,0
objemný 70,0
směsný 158,0
stavební 53,0
ostatní 3,0

427,5

papír
plast

sklo

nápojový 
karton

kovy
textil

bio

objemný

směsný

stavební

ostatní

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

papír
plast
sklo

nápojový karton
kovy
textil

bio
objemný

směsný
stavební

ostatní

Složení komunálního odpadu 
v Šumperku v roce 2020 

SBĚRNÝ DVŮR ANGLICKÁ 1, telefon: 583 214 319
Provozní doba:
Po–Pá  8.00–12.00 13.00–17.00
So   8.00–12.00  
Ne   zavřeno  
státní svátky zavřeno  

Odpady, které lze odevzdat v tomto sběrném dvoře:
 Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce…)
 Nebezpečný odpad 
 Biologicky rozložitelný odpad 
 Kovy, papír, plast, sklo 
 Elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počítače, varné desky, 
 sekačky, bojlery i drobné elektrospotřebiče)  
 Baterie a akumulátory 
 Světelné zdroje (žárovky, zářivky, úsporné žárovky)
 Textil 
 Jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových lahvích)
 Stavební odpad z domácností (omezené množství 200 kg/občan/měsíc)
 Pneumatiky (Přednostně odevzdávejte pneumatiky na místa zpětného odbě-

ru, jimiž jsou autoservisy, pneuservisy a jiná místa prodeje pneumatik - více 
na www.eltma.cz. Sběrné dvory se bohužel nemohou zapojit do systému míst 
zpětného odběru a za likvidaci pneumatik tak musíme zbytečně platit.)

SBĚRNÝ DVŮR PŘÍČNÁ 30, telefon: 724 804 869
Provozní doba:
Po– Pá  8.00–11.00 12.00–17.00
So–Ne  8.00–12.00  
státní svátky zavřeno  

Odpady, které lze odevzdat v tomto sběrném dvoře:
 Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce...)
 Nebezpečný odpad 
 Biologicky rozložitelný odpad 
 Kovy, papír, plast, sklo 
 Elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počítače, varné desky, 
 sekačky, bojlery i drobné elektrospotřebiče)  
 Baterie a akumulátory 
 Světelné zdroje (žárovky, zářivky, úsporné žárovky)
 Textil 
 Jedlé oleje a tuky (v uzavřených plastových lahvích)
 Stavební odpad z domácností (omezené množství 200 kg/občan/měsíc)
 Stavební odpad s obsahem azbestu (omezené množství 200 kg/občan/měsíc)
 Pneumatiky (Přednostně odevzdávejte pneumatiky na místa zpětného odbě-

ru, jimiž jsou autoservisy, pneuservisy a jiná místa prodeje pneumatik - více 
na www.eltma.cz . Sběrné dvory se bohužel nemohou zapojit do systému míst 
zpětného odběru a za likvidaci pneumatik tak musíme zbytečně platit.)

Občané města Šumperka mají možnost celoročně a zdarma odevzdávat odpady ve sběrných dvorech. 

Sběrné dvory



DATUM OBJEMNÝ ODPAD 
ZÁŘÍ 2021

13.9.

Finská parkoviště
Evaldova parkoviště
Šumavská parkoviště
Prievidzská 

14.9.

Alšova
Masarykovo nám. 
B. Václavka
Rooseveltova 

15.9.

Okružní 
Žižkova
Gen. Svobody 31A
Pod Senovou x Sluneční

16.9.

Čičákova 
Gen. Svobody u FÚ
Revoluční
Belgická 

17.9.

Žerotínova zahr.
Bludovská 
Polní 
Pod Vyhlídkou 

20.9.

Nerudova
Hrubínova 
Panorama 
Fibichova

21.9.

Jugoslávská parkoviště
Gen. Krátkého parkoviště
Langrova parkoviště
Temenická

22.9.

Svatováclavská
Lidická x 8. května
Bohdíkovská 37 
Reissova

23.9.

Tylova u koupaliště
U tenisu
Bohdíkovská lom 
8. května

24.9.

Vikýřovická u přejezdu 
Uničovská zahr. U Splavu
Javoříčko zahrádky
Bohdíkovská konečná 

SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 13. - 24. 9. 2021
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Příloha s mapou svozu 

   CO JE OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD?

Je to odpad z domácností, který kvůli nadměrným 
rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běž-
ných sběrných nádob.

Objemný komunální odpad můžete bezplatně ode-
vzdávat po celý rok ve sběrných dvorech v Šumperku.

Sběrný dvůr, Anglická 1, tel.:  583 214 319  

Provozní doba: Po–Pá   8–12 a 13–17
                            So   8–12

Sběrný dvůr, Příčná 23, tel.:  724 804 869

Provozní doba: Po–Pá   8–11 a 12–17
                            So, Ne    8–12     

Další možností odložení objemného komunálního 
odpadu jsou velkoobjemové kontejnery, které jsou  
2x ročně (na jaře a na podzim) rozmisťovány na cel-
kem 162 stanovištích dle přiložené mapy.

Do velkoobjemových kontejnerů můžete od-
kládat:

nábytek, kuchyňské linky, sedací soupravy, matra-
ce, koberce, linolea, dveře, WC, umyvadla, jízdní kola, 
kočárky, dětské autosedačky, peřiny a podobně.

Do  kontejnerů na  objemný odpad je zakázáno 
odkládat: 

 ELEKTROSPOTŘEBIČE – kompletní elektrospo-
třebiče můžete zdarma odevzdat v místech zpětného 
odběru, jimiž jsou prodejci elektrospotřebičů a sběrné 
dvory.  Jejich aktuální seznam je dostupný na  www.
asekol.cz a na  www.elektrowin.cz. Drobnější elekt-
rospotřebiče můžete vložit do  červených kontejnerů 
společností ASEKOL a ELEKTROWIN rozmístěných 
po městě. 

PNEUMATIKY – můžete zdarma odevzdat v mís-
tech zpětného odběru, kterými jsou autoservisy 
a pneuservisy. Aktuální seznam těchto míst je dostup-
ný na www.eltma.cz.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – můžete odevzdávat 
pouze ve  sběrných dvorech. Jedná se o  upotřebené 
motorové oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, pesticidy 
a podobně, včetně nádob jimi znečištěných.

STAVEBNÍ ODPAD – ten můžete zdarma ode-
vzdat ve sběrných dvorech pouze v omezeném množ-
ství (tzn. 200 kg/osoba/měsíc). Ve větším množství 
ho musíte odevzdat jiné oprávněné osobě dle zákona  
č. 451/2020 Sb. o odpadech.

Dále do těchto kontejnerů neodkládejte další tří-
děné složky odpadu – papír, plast, sklo, nápojové kar-
tony, kovy, textil, bioodpad – ty patří do speciálních 
nádob rozmístěných ve městě nebo do sběrných dvorů.

OBJEMNÝ ODPAD

Váš objemný odpad by rozhodně neměl končit odložený takto. Odložením odpadu mimo vy-
hrazená místa se dopouštíte přestupkového jednání, za které může být v následném správ-
ním řízení uložena pokuta až do výše 50 000 Kč (§117 odst. 1 písm. t) zákona č. 541/2020 Sb.  
o odpadech)
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Odpady

Odpady pod drobnohledem:  Co je objemný komunální odpad?
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Informace/Zpravodajství

  

 Dům kultury oznámil 
programové změny, 
Katapult ruší celé turné

Frontman skupiny Katapult Olda Říha zrušil 
všechny koncerty dlouho připravovaného a od-
kládaného turné Katapult Nostalgia Tour. Tím 
pádem o koncert přijdou i jeho šumperští fanouš-
ci. Katapult měl do města přijet v pátek 17. září. 
Jako omluvu uvádí Olda Říha především důvody 
umělecké, lidské a zdůrazňuje svoji osobní odpo-
vědnost. 
„Protože má dům kultury s Katapultem i jeho 
frontmanem dlouholeté výborné vztahy a zkuše-
nosti, rozhodnutí kapely respektujeme,“ uvedla 
jednatelka instituce Hana Písková. Vstupenky na 
koncert je podle ní možné vrátit v pokladně domu 
kultury. 
Dům kultury musel změnit i termíny dalších dvou 
koncertů. Michal Pavlíček s triem nově zavítají do 
Šumperka v pondělí 20. září. Přesunuto je rovněž 
vystoupení Kapitána Demo, ten pro šumperské 
publikum zahraje 25. února příštího roku. Již za-
koupené vstupenky na obě akce zůstávají v plat-
nosti.  -red-

 V knihovně představí 
své práce žáci 
Dany Vilišové

Na - Dany žáci je název výstavy, která bude zahá-
jena vernisáží ve čtvrtek 2. září v 17 hodin v půj-
čovně pro mládež v Knihovně TGM. Soubor prací 
žáků Dany Vilišové tu bude k vidění do 7. října.
Výstava je zajímavá tím, že jde o setkání generací. 
Bývalá učitelka výtvarného oboru místní základ-
ní umělecké školy Dana Vilišová pokračuje ve své 
práci a učí nejen děti, ale i skupinu seniorů v Pon-
tisu. „Měla jsem pocit, že práce jsou tak pěkné, že 
je škoda, aby je veřejnost neviděla, takže jsem oslo-
vila knihovnu, zda by je bylo možné prezentovat. 
Všichni moji žáci jsou z této příležitosti nadšení. 
Nejsou profesionálové, ale tvoří se zaujetím a umě-
lecké vyjadřování je baví. Myslím, že na obrázcích 
je vidět, že vznikají s láskou,“ říká Dana Vilišová. 
 -red-

 Psi všech ras se „utkají“ 
o Šumperského hafana 

Šumperský hafan zve již řadu let všechny milov-
níky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé kamarády  
k přátelskému soutěžení o stejnojmenný hrdý titul.  
O ten budou letos „bojovat“ v neděli 12. září od jed-
né odpolední již tradičně v areálu Pavlínina dvora 
v místním muzeu, které akci ve spolupráci se spol-
kem Adopce psů bez hranic pořádá. Soutěže se mo-
hou zúčastnit psi všech ras, bez ohledu na průkaz 
původu a věk. Podmínkou je pouze předložení oč-
kovacího průkazu s platným očkováním vztekliny.
Soutěžit se bude nejen o titul Šumperský hafan 
2021, ale také o psa šikulu a o nejlepšího mladého 
vystavovatele. Zlatým hřebem bude tradiční sou-
těž o nejlepší kostým a významná část programu 
bude zaměřena na dětského návštěvníka. Na akci 
se představí i neziskové organizace, které se zabý-
vají záchranou psů, a regionální útulky, jež opět 
přivedou i své čtyřnohé svěřence.  -red-

Výstava živých hub v šumperském Vlastivědném muzeu letos proběhne od čtvrtku 9. do soboty 11. září. 
Dvaadvacátý ročník oblíbené akce je věnován dlouholeté zaměstnankyni muzea, botaničce a  bryoložce 
Magdě Zmrhalové. Právě díky jejímu úsilí se v Šumperku od roku 1999 mykologická výstava pořádá.

Mezinárodní hudební festival Blues Alive, který proběhne od 11. do 13. listopadu, přidává do programu 
letošního dvacátého pátého ročníku další zajímavá zahraniční jména. Se sedmnácti nominacemi na pres-
tižní Blues Music Awards přijede do Šumperka jedna z klíčových kapel chicagského blues posledních více 
než třiceti let Lil´ Ed & The Blues Imperials. Největším lákadlem české části programu Blues Alive se stane 
samostatný koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy složený z písní Boba Dylana, jehož speciálním hostem 
bude americký bubeník Winston Watson, bývalý člen Dylanovy kapely z let 1992-1996. Pořadatelé festivalu 
po za deset dnů vyprodané první vlně vstupenek navíc dají 1. září do prodeje v síti GoOut další, opět velmi 
omezenou část vstupenek.

Výstava nazvaná Kulturní dědictví UNESCO 2021 na konci srpna doputuje do Šumperka. Expozice je vě-
nována Rakousku a představí historické a kulturní dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, 
reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva a program Paměť světa UNESCO.

Muzeum chystá oblíbenou výstavu hub

Na Blues Alive přijede legenda chicagského blues Lil´ Ed

Šumperané se seznámí s památkami Rakouska a Běloruska

Otevřena bude opět mykologická poradna, vedená 
T. Tejklovou, L. Zíbarovou a  D. Dvořákem. Návštěv-
níci si budou moci nechat své houby odborně určit 
a mohou také poskytnout své nálezy k vystavení. „Aby 
byla zajištěna pestrá škála exponátů, prosíme širokou 
veřejnost o  podporu výstavy, a  to sběrem hub k  vy-
stavení. Uvítáme jakékoliv čerstvé druhy hub. Lidé je 
mohou odevzdávat v  pokladně muzea během středy 
8. září, nebo je mohou donést přímo na výstavu,“ říká 
tisková mluvčí muzea Eva Šebestíková. Vzápětí zdů-
razňuje, že determinaci hub pomůže, budou-li houby 
neočištěné a  neokrájené, ideálně doplněné údajem 
o  lokalitě a  biotopu či okolo rostoucích dřevinách. 
„Prosíme také o uvedení jmen sběratelů, neboť vzácné 
či méně běžné druhy hub budou po skončení výstavy 
zaherbářovány,“ podotýká Šebestíková. 

Samotná výstava proběhne v  předsálí Rytířského 
sálu. Protože budou vystaveny živé houby, je její ko-
nání časově omezeno na  pouhé tři dny. Ve  čtvrtek 

a v pátek bude otevřena od 9 do 17 hodin, v sobotu od  
9 do 12 hodin.

V  rámci doprovodného programu proběhne také 
přednáška mykoložky Terezy Tejklové nazvaná Houby 
jedlé a jim podobné jedovaté. Uskuteční se ve čtvrtek 
9. září v 17 hodin v přednáškovém sále muzea. -red-

„Velmi nás těší důvěra fanoušků, kteří za  deset 
dnů vykoupili první část vstupenek. Jsme pevně roz-
hodnuti Blues Alive, samozřejmě za dodržení všech 
protikoronavirových opatření, uspořádat a  připra-
vit našim divákům neopakovatelný zážitek. Protože 
nám neustále píší i  volají další zájemci, na  které se 
nedostalo, dáme 1. září do prodeje další, opět velmi 
omezený počet vstupenek,” říká dlouholetý ředitel 
festivalu Blues Alive Vladimír Rybička. Připomí-
ná, že k  již dříve oznámeným zahraničním jménům 
na  letošním ročníku Blues Alive patří jedna z  nej-
větších harmonikářských hvězd historie Rick Estrin 

s kapelou The Nightcats a legenda chicagského blues, 
zpěvák a kytarista John Primer. Oba získali ocenění 
Blues Music Awards i  při posledním ročníku cen - 
Rick Estrin & The Nightcats byli vyhlášeni Kapelou 
roku a John Primer Umělcem roku v tradičním blues. 
Vedle nich v  Šumperku zahrají například americký 
kytarista Kirk Fletcher, britský zpěvák Pat Fulgoni 
s formací Blues Experience, americký pianista Bruce 
Katz s britským harmonikářem a zpěvákem Gilesem 
Robsonem a holandský zpěvák a kytarista Hans The- 
essink. Více informací o účinkujících najdou zájemci 
na www.bluesalive.cz. -red-

Součástí výstavy bude i  faksimile tzv. Peutingerovy 
mapy, což je sedm metrů dlouhá a pouhých čtyřicet cen-
timetrů široká mapa silniční sítě z Hispánie až do Indie. 
Její původ sahá až do dob Římské říše a kopie ze 13. sto-
letí se nachází v muzeu ve Vídni. Návštěvníci se mohou 
těšit také na množství artefaktů k doplnění výstavy, ne-
budou chybět lidové předměty a faksimile knih. 

Přímo před informačním centrem bude navíc 
umístěna druhá výstava nesoucí název Slavní „čeští“ 
Rakušané. Na  padesáti panelech se představí nejvý-
znamnější rakouské osobnosti českého původu anebo 
s významným vztahem k naší kultuře. Z Olomoucké-
ho kraje je v kolekci celkem jedenáct osobností, mezi 
nimi i věhlasný operní tenorista a šumperský rodák 
Leo Slezak. 

V  současné době je výstava k  vidění v  prostějov-

ském centru Zlatá brána, kam byl na vernisáž pozván 
i šumperský starosta Tomáš Spurný. V sobotu 28. srp- 
na se expozice stěhuje do  informačního centra 
a na Hlavní třídu v Šumperku. Vernisáž začíná v 18 ho- 
din. Lidé si budou moci panely s památkami zapsa-
nými na seznam UNESCO prohlédnout do 12. září.

Další díl výstavy pak zamíří do šumperské Masa-
rykovy knihovny. Panely, které zde budou vystaveny 
od 2. října do 2. listopadu, představí památky Bělo-
ruska. „Šumperané se mohou těšit na velmi zajíma-
vou výstavu, která byla v  pondělí 9. srpna zahájena 
za účasti honorárního konzula Rakouska Georga Sto-
egera v  Prostějově. Na  vernisáž jsem dorazil, abych 
podpořil našeho slavného rodáka Leo Slezaka a také 
abych potvrdil převzetí výstavy v Šumperku,“ pozval 
na expozici Tomáš Spurný. -ger-

Výstava hub je mezi veřejností velmi oblíbená, láká 
i malé návštěvníky.  Foto: VM Šumperk
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Informace/Personální inzerce

Čtyři obecní byty nabízí k  proná-
jmu šumperská radnice. První byt 
č. 14 se nachází v  domě v  ulici ČSA 
455/22 ve  4. NP a  sestává ze tří po-
kojů, kuchyně, předsíně, koupelny 
a  WC. Celková plocha činí 62,70 m², 
součástí je sklep o  výměře 1.63 m² 
a 3 balkóny o ploše 12.43 m². Vytápění 
a ohřev vody je ústřední. Měs. nájemné je 
3.708 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, výtah, 
STA, úklid) na 1 osobu činí asi 1.740 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Platby do-
davatelům za  elektrickou energii a  plyn 
jsou hrazeny nájemcem samostatně. 
Pro dům Čsl. armády 445/22, byl zpra-
cován průkaz energetické náročnosti  
budovy, budova patří do energetické tří-
dy D, měrná roční spotřeba energie je  
129 MWH/(m²-rok). Předpokládaný 
počátek nájmu: listopad 2021.

Druhý byt č. 15 se nachází v  domě 
v ulici ČSA 455/22 ve 4. NP a sestává ze 
tří pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny 
a  WC. Celková plocha činí 59,90 m², 
součástí je sklep o  výměře 1,59 m²  
a 3 balkóny o ploše 12.43 m². Vytápění 
a ohřev vody je ústřední. Měs. nájemné je 

3.550 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, výtah, 
STA, úklid) na 1 osobu činí asi 1.740 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Plat-
by dodavatelům za  elektrickou energii 
a  plyn jsou hrazeny nájemcem samo-
statně. Pro dům Čsl. armády 445/22, byl 
zpracován průkaz energetické náročnos-
ti budovy, budova patří do  energetické 
třídy D, měrná roční spotřeba energie 
je 129 MWH/(m²-rok). Předpokládaný 
počátek nájmu: listopad 2021.

Třetí byt č. 26 se nachází v domě v uli-
ci ČSA 455/22 v 7. NP a sestává ze dvou 
pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny 
a  WC. Celková plocha činí 53,97 m², 
součástí je sklep o  výměře 2,01 m² 
a  2 balkóny o  ploše 8,00 m². Vytápění 
a ohřev vody je ústřední. Měs. nájemné je 
3.162 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, výtah, 
STA, úklid) na 1 osobu činí asi 1.740 Kč  
(každá další osoba asi 600 Kč). Plat-
by dodavatelům za  elektrickou energii 
a  plyn jsou hrazeny nájemcem samo-
statně. Pro dům Čsl. armády 445/22, byl 

zpracován průkaz energetické náročnos-
ti budovy, budova patří do  energetické 
třídy D, měrná roční spotřeba energie je  
129 MWH/(m²-rok). Předpokládaný 
počátek nájmu: listopad 2021.

Čtvrtý byt č. 4 se nachází v  domě 
v Banskobystrické ulici 1275/43 v 1. NP 
a  sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plo-
cha činí 38,45 m², půdu lze pronajmout 
po dohodě. Vytápění je plynové lokální, 
ohřev vody - elektrický ohřívač. Měs. 
nájemné je 2.153 Kč + měs. nájemné 
za zařiz. předměty asi 329 Kč a měs. zá-
lohy na služby spojené s užíváním bytu 
(vodné/stočné, společná elektřina, STA, 
vývoz nádob na  odpad před dům) na   
1 osobu činí asi 350 Kč (každá další 
osoba asi 300 Kč). Platby dodavatelům 
za  elektrickou energii a  plyn jsou hra-
zeny nájemcem samostatně. Pro dům 
Banskobystrická 1275/43 byl zpra-
cován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do  energetické 
třídy F, měrná roční spotřeba energie je  
304 MWh/(m²-rok). Předpokládaný 
počátek nájmu: listopad 2021.

Byty č. 14, 15 a 26 v ulici ČSA 445/22 si 
lze prohlédnout v pondělí 6. září od 15.30 
hod. (po stanoveném termínu bude hlav-

ní vchod do domu uzamčen). Byt v Ban-
skobystrické ulici 1275/43 si lze pro-
hlédnout ve středu 1. září od 15.30 hod. 
(po  stanoveném termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen). 

Žádosti o  přidělení bytů je třeba po-
dat na  předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na www.sumperk.cz a na ma-
jetkoprávním odboru MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v  přízemí. 
Na  toto oddělení se žádosti rovněž po-
dávají osobně v pracovních dnech s vý-
jimkou pátků do  středy 15. září a  zde 
také získají zájemci zmíněnou žádost 
a rovněž bližší informace (K. Bezdíčko-
vá, referent oddělení správy domovního 
majetku, tel. 583 388 410, e-mail: kateri-
na.bezdickova@sumperk.cz). Podat lze 
pouze jednu žádost na zveřejněné byty 
v daném období! Žadatel musí doložit 
potvrzení o  bezdlužnosti vůči městu 
Šumperk - povinné!

Podmínky pro přidělování bytů v ma-
jetku města Šumperka se řídí platným 
„Opatřením“ (k dispozici na stránkách 
www.sumperk). Město Šumperk si vy-
hrazuje právo neuzavřít nájemní smlou-
vu se žádným ze žadatelů o přidělení 
bytu.  -red-

Šumperská radnice pronajme čtyři obecní byty

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

774 424 239, objednání je 
možné Po - Pá od 7 do 13 hod., 
odvoz je třeba zamluvit 
nejméně 24 hodin před jízdou 

Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

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

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

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

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

SELECT SYSTEM
VYSOKORYCHLOSTNÍ OPTICKÝ KABEL

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

cena včetně DPH 21 %

více informací 

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

až 1 Gbit/s, nízké pingy

100 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

až

od

1000 Mbit/s

303 Kč

selectsystem.cz/ve-vesmiru

letíme
ke hvězdám

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

více na:

zpravodaj_082021_2.indd   1zpravodaj_082021_2.indd   1 19.08.21   21:1019.08.21   21:10

FESTIVAL MEDU
- letní gastro zážitek

areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk
Program od 9 hodin:

Český svaz včelařů a Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 3 vás zvou na

V SOBOTU 11.9.2021 Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!

  Prodej a ochutnávka medů, 
medovin

  Medová stezka pro děti
  Medobraní
  Ukázka lidových řemesel

  Přednáška PharmDr. Margit 
Slimákové

  Zahrají Holátka a Helena 
 a La Idea

- 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

Autoservis.indd   2Autoservis.indd   2 04.06.2021   6:43:5804.06.2021   6:43:58Elektrokola
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

Elektrokola.indd   2Elektrokola.indd   2 04.06.2021   6:37:5904.06.2021   6:37:59
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MARGIT SLIMÁKOVÁ
v rámci Festivalu medu

areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk

 MARGIT SLIMÁKOVÁ
Přednáška v rámci Festivalu medu 
na téma „VÝŽIVA V POHODĚ“

Český svaz včelařů a Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3 
vás zvou na

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!
V SOBOTU 11.9.2021 
OD10.00 HODIN

FORTEX – AGS, a.s. 
divize AUTO
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

AUTOLAKÝRNÍK – junior
Hledáme nového kolegu do nově 
vybudované moderní autolakovny 
- seznámíme, zaškolíme, naučíme
Náplň práce po zaučení:
příprava dílů pro lakování, příprava laků,  
lakování osobních a užitkových automobilů
Požadujeme:
- ochota pracovat, odpovědný přístup k práci
- řidičský průkaz sk. B

AUTOKLEMPÍŘ
AUTOMECHANIK
Požadujeme:
- vyučen v oboru nebo praxe 
   v autoopravárenství
- řidičský průkaz sk. B

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015

  Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí za nejvýhodnější cenu
  ZDARMA nemovitost prověříme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
  ZDARMA poskytneme kompletní poradenský servis v oblasti � nancování koupě nemovitosti
  ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
  ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších 

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy � nančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu
ZDARMA zprostředkujeme odborné � nanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření

  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním 
potřebám každého klienta! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.
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Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

www.fortexreality.cz
Renáta Venclová
makléřka

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

www.fortexreality.cz
Renáta Venclová
makléřka

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

www.fortexreality.cz
Renáta Venclová
makléřka

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

www.fortexreality.czwww.fortexreality.cz

602 531 103 733 734 435602 531 103602 531 103602 531 103

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

www.fortexreality.cz
Renáta Venclová
makléřka

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

www.fortexreality.cz
Renáta Venclová
makléřka

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

www.fortexreality.cz
Renáta Venclová
makléřka

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši
nemovitost

www.fortexreality.czwww.fortexreality.cz

602 531 103 733 734 435

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
w w w.fortexreality.cz

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      
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Co všechno má pod palcem takový vedou-
cí veřejné části lékárny?
Pokud to shrnu, dohlížím nad fungováním 

celého lékárenského týmu a  také na  dodr-
žování platné legislativy, protože lékárenství 
je dnes s  legislativou hodně svázáno. Což je 
vlastně dobře, protože tím zároveň ručíme 
za  kvalitu léčivých přípravků. Takže jako lé-
kárna musíme dodržovat spoustu legislativ-
ních norem a  já ze své pozice dohlížím nad 
dodržováním zákona o  léčivech a  zákona 
o  zdravotní péči. Tyhle dvě normy jsou pro 
mě zásadní a  podle nich musím „kočírovat“ 
běh naší lékárny.

Takže odpovídáte i  za  to, že se v  lékárně 
neobjeví žádný lék, jenž by nebyl legisla-
tivně schválen?
Určitě, na  začátku roku 2019 začala v  Česku 

platit legislativa, která se týká padělků. Proce-
sy v distribučním řetězci, jenž začíná u výrob-
ce a  končí u  spotřebitele, jsou ošetřeny tak, 
aby se maximálně eliminovala možnost, že by 
se do  lékárny dostal nějaký padělek. Myslím, 
že v  rámci České republiky to máme velmi 
dobře ošetřeno. 

Setkal jste se někdy v  lékárně s  nějakým 
takovým „padělkem“?
Ne. Během své praxe jsem se s tím nikdy ne-

setkal. Ale například v zahraničí, kde na to má 
velký vliv distribuce léčivých přípravků přes 
internet, se to občas objevuje. Samozřejmě 
pokud jsou objednávána léčiva prostřed-
nictvím internetu, z  nějakých neověřených 
zdrojů, může se to stát i u nás. Ale co se týče 
lékárenských sítí, tam jsem se nikdy s padělky 
nesetkal. 

Prozradíte, co se děje v neveřejné části lé-
kárny?
Naše neveřejná část lékárny se stará o  kom-

pletní zásobování léky lůžkových oddělení 
naší nemocnice. Ale to není její jediná funkce. 

Lidé se dnes mnohem víc soustředí 
na prevenci, říká Petr Luknár NEMOCNICE

ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

V  naší lékárně máme i  takzvanou galenickou 
část, ve které chystáme individuálně připravo-
vané léčivé přípravky. To znamená, když vám 
lékař předepíše nikoliv krabičku, ale dostanete 
předpis, kde je lékařem dáno složení, tak my 
ho v  lékárně klientovi připravíme. Denně jde 
až o třicet takových receptů. 

Stává se, že vám k přípravě takového léku 
chybí nějaká surovina?
Ano, občas se to stane. Naší velkou výhodou 

ale je, že jsme v  nemocnici všichni na  jedné 
lodi a můžeme ty věci konzultovat s lékaři na-
přímo a najít třeba vhodnou alternativu. 

Po čem je teď v lékárně nejvyšší poptávka?
Aktuálně po  rouškách, respirátorech a  tes-

tech. Je to dáno bohužel současnou situací, 
ale naštěstí i tato poptávka začíná pomalu kle-
sat. Pravdou ale je, že poslední půlrok neustá-
le čelíme dotazům „Máte roušky? Máte testy? 
Máte respirátory?“. Tohle pro nás bylo zároveň 
velkou výzvou, protože byla období, kdy byla 
dostupnost roušek, respirátorů i testů na trhu 
velmi omezena. 

Zlobili se na vás lidé za to, když se v tom ná-
ročném období roušky a respirátory vypro-
daly? Vy jste byli prakticky první na ráně…
Byl to člověk od člověka. Byli klienti, kteří byli 

chápaví, ale byli i takoví, kteří si tu zlost vylé-
vali na nás. Ty negativní emoce jsme bohužel 
občas odnesli.

A co v lékárně „letí“, když není covid?
Záleží na  aktuální sezonní situaci. Zda je 

léto, nebo podzim. Obecně bych ale řekl, že 
se dnes lidé mnohem více soustředí na pre-
venci. Dříve k nám klienti chodili až v situaci, 
kdy měli problém. Dnes je to opravdu hodně 
i o prevenci. Vidíme to ve zvýšeném prodeji 
přípravků, jež podporují imunitní systém. Na-
příklad když se blíží konec léta, spoustu rodi-
čů přichází do lékárny a ještě před nástupem 

do školy chtějí pro své děti laktobacily nebo 
nějaké přípravky, které stimulují imunitní 
systém. Ale není to jenom o  tomhle. Celá 
řada sportovců kupuje kloubní výživy, proto-
že nechtějí dospět k  tomu, že je začne brzy 
trápit artróza. Takže bych řekl, že dneska je 
to i o prevenci, dříve to bylo hlavně o řešení 
problémů. 

A  co vy a  užívání léků? Jak se k  nim jako 
vedoucí lékárny stavíte?
No, já jsem taková ta kovářova kobyla (smích). 

Záleží samozřejmě na situaci. Pokud mám ho-
rečku, tak určitě po něčem na snížení teploty 
stáhnu. Ale pokud mě trápí jen nějaké nachla-
zení, uchyluji se spíše k čajům. 

Když jsme ještě u léků, co s léčivem, jemuž 
vypršela platnost? Předpokládám, že tyto 
léky už bychom užívat neměli…
Určitě doporučuji tyto léky neužívat. Léči-

va jsou obecně testována a  jejich expirace je 
stanovena právě na  základě těchto testů. Já 
osobně bych určitě neužíval léčiva po vyprše-
ní jejich platnosti.

A co s těmi léčivy tedy udělat?
Ideálně je přinést do jakékoliv lékárny, odkud 

směřují k odborné likvidaci. 

Jeho tvář vám může být povědomá. Petr Luknár totiž pracuje jako vedoucí veřejné čás-
ti Lékárny Nemocnice Šumperk. V rozhovoru prozradil, jak se v posledních letech mění 
nákupní chování klientů, co se děje v  neveřejné části lékárny a  řeč přišla i  na  to, proč 
neužívat léky po vypršení expirace.

Setkal se někdy Petr Luknár s  nějakým bizarním požadavkem? Kdo jsou to „vějíčkáři“ 
a co by nám nemělo chybět v domácí lékárničce? Petr Luknár byl hostem nemocničního 
podcastu DALŠÍ PROSÍM. Úplně celý rozhovor si tak můžete poslechnout už nyní na webu 
nemocnice, ale i v podcastových aplikacích Apple Podcasts a Spotify.

PODCAST NEMOCNICE ŠUMPERK je hlavně ze světa medicíny. Mapujeme v něm ZAJÍMAVÁ 
TÉMATA a  zveme si OSOBNOSTI ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Partnerem podcastu je 
skupina MAPO Group. Všechny dosavadní díly našeho podcastu DALŠÍ PROSÍM najdete 
na webu www.nemocnicesumperk.cz. 
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Neváhejte!

Nejlepší čas
na prodej
nemovitosti

2008

2013
Paní Smutná prodala tady

Pan Šťastný prodal zde

T

Elite Reality

733 644 669

2021

Gen. Svobody 98/15, 787 01 Šumperk
www.re-max.cz/elitereality

RE/MAX Elite Reality

• 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

SOUKROMÁ AMBULANCE FONIATRIE přijme 
 UKLÍZEČKU NA ÚKLID 

ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ.
  Práce na DPP, 1 hodina denně odpoledne, 

4 – 5 dní v týdnu.
Požadujeme pracovitost a pečlivost.

  
  

Kontakt zasílejte na e-mail: veprkova@foniatrika.cz
FONIATRIKA LK, s.r.o., M.R.Štefánika 3, Šumperk  

www.dormerpramet.com

www.pracujtepronejlepsi.cz
583 381 261

34 500 Kč měsíčně 
po zaučení

HLEDÁME
SEŘIZOVAČE
CNC STROJŮ
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