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Šumperská knihovna 
je mezi oceněnými 
v celostátní soutěži

Zemřel někdejší
místostarosta 
Ivo Vykydal2 3 4

O víkendu rozhodli voliči 
o novém složení krajského 
zastupitelstva

Rekonstrukci bude 
připravovat kapacita 
mezi architekty 5

Za necelý měsíc „otestovalo“ AQUAcentrum na šest tisíc návštěvníků

Od úterý 1. září, kdy se AQUAcent-
rum po více než třech letech opět ote-
vřelo, do pondělí 28. září si nový bazén 
vyzkoušelo pět tisíc dvě stě šedesát 
plavců. Průměrná denní návštěvnost 
se tak zastavila na  čísle sto osmdesát 
osm lidí. „Rekordní návštěvnost jsme 
zaznamenali v  sobotu 26. září, kdy 
přišlo čtyři sta třiapadesát osob. O den 
později to pak bylo o jednoho návštěv-
níka méně,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Miroslav Pospíšil a  dodá-
vá, že nejméně lidí prošlo turnikety 
ve středu 2. září, bylo jich třiasedmde-
sát. „Návštěvnost se odvíjí od  počasí. 
Když je škaredě, lidé pochopitelně hle-
dají aktivity ve  vnitřních prostorách,“ 
domnívá se ředitel.

Do  nového wellness - saunového 
světa, jenž se nachází v  přízemí a  je 
přístupný samostatným vnitřním 
schodištěm z  prvního nadzemního 
podlaží, zamířilo ve  zmíněném ob-
dobí šest set třiadevadesát návštěvní-
ků. Průměrně tedy pětadvacet denně. 
„Tato čísla jsou z mého pohledu velmi 
uspokojivá. Souvisejí zřejmě i  s  tím, 
že šumperská veřejnost velmi dlouho 
čekala na  otevření krytého bazénu 
a těšila se na něj. Trochu se obávám, že 
nyní se bohužel do  návštěvnosti mo-
hou negativně promítnout vlivy koro-
navirové krize a epidemie,“ podotýká 
Pospíšil. 

Potěšitelné podle něj je, že lidé v prv-
ních dnech hodně využívali nabízenou 

Po více než třech letech se do krytého bazénu vrátili v rámci plaveckého výcviku také školáci a děti z „mateřinek“. Pro výuku 
plavání jsou od pondělí do pátku vyhrazeny dopolední hodiny.  Foto: P. Kvapil

Historická budova bývalého domini-
kánského kláštera dostala novou stře-
chu.    Strana 2

Řidiče čeká výrazné dopravní omezení 
v Jesenické ulici.    Strana 3

Chtěla bych se správně rozhodovat, 
říká nová tajemnice úřadu Helena 
Miterková.    Strana 4

Vládní opatření zasáhla do programu 
festivalu Město čte knihu.    Strana 6

Téměř šest tisíc lidí zamířilo během prvních osmadvaceti dní do nedávno ote-
vřeného zmodernizovaného AQUAcentra na Benátkách, kde se kromě krytého 
bazénu s vířivkou a tobogánem nachází i wellness - saunový svět. Podniky měs-
ta Šumperka, které zařízení provozují prostřednictvím své dceřiné společnosti 
Šumperské provozní areály, chystají pro návštěvníky další novinky.

tzv. elektronickou peněženku, tedy za-
koupení čipu na  vstup. „Čip lze nabít 
částkou pět set korun a výše a poté čer-
pat služby za každou minutu strávenou 
v areálu. Při každém vstupu se přitom 
z  čipu odečte minimální částka, která 
odpovídá pětačtyřicetiminutovému 
pobytu násobenému příslušnou minu-
tovou sazbou. Tímto krokem chceme 
eliminovat návštěvníky, kteří by se při-
šli jen osprchovat,“ vysvětluje ředitel 
PMŠ a  dodává, že ceník byl koncipo-
ván tak, aby umožnil návštěvu AQUA-
centra všem sociálním skupinám.  
„Domnívám se, že ceny nejsou ve srov-
nání s  ostatními areály na  severní  
Moravě nijak přemrštěné. Například 
oproti Jeseníku, kde mají městské za-
řízení saunového světa, jsou výrazně 
nižší, což platí i v porovnání s komer- 
čními saunami a  bazény. Vždy se ale 
najde zákazník, jenž nebude spokojen 
a nebude se mu něco líbit,“ soudí Po-
spíšil. Pokr. na str. 2
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Informace/Zpravodajství

Rekonstrukce střechy na historické budově bývalého dominikánského kláštera, jehož prostory využívá 
k výuce střední zdravotnická škola, finišuje. Opravy byly rozděleny do tří etap a městu, které objekt vlast-
ní, s jejich financováním pomohly dotace z programu regenerace městských památkových zón a rezervací. 
Celkem přišla investice na více než devět milionů korun.

Za necelý měsíc „otestovalo“ 
AQUAcentrum na šest tisíc návštěvníků

Někdejší klášter dostal novou střechu

  

  Výročí vzniku republiky 
připomene koncert 

Sté druhé výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu si šumperská veřejnost připomene 
během slavnostního koncertu Moravské filhar-
monie Olomouc, jež patří k předním a nejstarším 
symfonickým orchestrům v republice a která letos 
v  září zahájila již pětasedmdesátou koncertní se-
zonu. V programu zazní pod vedením šéfdirigenta 
Jakuba Kleckera skladby Antonína Dvořáka, Josefa 
Suka a Vítězslava Nováka. Slavnostní večer, jenž se 
uskuteční v pondělí 26. října od sedmé podvečerní 
ve velkém sále domu kultury, pořádá Olomoucký 
kraj a město Šumperk ve spolupráci s domem kul-
tury.  -zk-

  Šumperská knihovna je mezi 
oceněnými v celostátní soutěži 

Knihovna T. G. Masaryka uspěla v soutěži Městská 
knihovna roku 2020, kterou již pojedenácté vyhlá-
sil Svaz knihovníků a  informačních pracovníků 
ČR. Cílem soutěže, nad níž převzal záštitu Svaz 
měst a  obcí ČR, je ocenit nejlepší české knihov-
ny, které provozují či zřizují města, a motivovat je 
k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických 
a informačních služeb.
„V  srpnu nás navštívila hodnotící komise v  čele 
s  ředitelem Národní knihovny Vítem Richterem, 
aby si prohlédla náš provoz, seznámila se s  naší 
činností a získala data pro srovnání z hlediska sta-
tistiky s ostatními knihovnami. Před dvěma týdny 
jsem obdržela e-mail s  pozvánkou do  Zrcadlové 
kaple pražského Klementina na slavnostní předá-
ní ocenění třem nejúspěšnějším knihovnám,“ říká 
Kamila Šeligová, ředitelka šumperské Knihovny 
TGM. Ta se konečné umístění dozví až na zmíně-
ném slavnostním vyhlášení, jež by se mělo usku-
tečnit 26. listopadu. „Z  důvodu preventivních 
opatření kvůli covid–19 zde nebudou všechny zú-
častněné knihovny, jak tomu bylo dosud zvykem, 
ale jen ty, které jsou ‚na bedně‘. Samozřejmě dou-
fám, že budeme první, ale potěší nás i druhé nebo 
třetí místo. Ocitli jsme se totiž ve společnosti Jičí-
na a Vsetína, což jsou knihovny známé svou čin- 
ností,“ podotkla ředitelka knihovny, kterou 
do Prahy doprovodí i zástupce vedení města.  -zk-

Během rekonstrukce střechy na historické budově bývalého dominikánského kláštera musela dodavatelská firma 
využít i těžkou techniku.   Foto: -zk-

Šumperská knihovna nejenom půjčuje knihy, ale 
pořádá řadu akcí pro veřejnost, z nichž na mnohé 
zve známé osobnosti. Loni to byla například Olga 
Sommerová.  Foto: -pk-

  Pokr. ze str. 1
Jako jedno z mála podobných zařízení nabízí šum-

perské AQUAcentrum od  pondělí do  pátku ranní 
plavání mezi šestou a osmou hodinou. Této možnosti 
využívá stálá skupina asi dvacítky kondičních plavců. 
„Ostatní areály a bazény v okolí podobnou možnost 
standardně nenabízejí, a pokud ano, tak jen v určité 
dny. V rámci celé provozní doby nám ovšem toto pla-
vání generuje největší ztrátu, neboť bazén jede napl-
no, ale návštěvnost je velmi nízká. Zhruba po dvou 
měsících provozu vyhodnotíme výnosy tržeb a zjistí-
me, jak na tom reálně jsme a jakou částkou bude mu-
set město provoz bazénu dotovat. Vedení města poté 
rozhodne, zda se ranní plavání omezí, nebo ponechá 
v současné podobě. Zatím ho ale bereme jako určitý 
benefit pro Šumperany,“ zdůrazňuje ředitel.

Po více než třech letech se do krytého bazénu vráti-
li nejen členové plaveckého oddílu TJ Šumperk, kteří 
zde mají k dispozici i novou rozcvičovnu, ale v rámci 
plaveckého výcviku také školáci a děti z „mateřinek“. 
„Plavecký oddíl trénuje od pondělí do pátku v odpo-
ledních hodinách v různých drahách, dopoledne pak 
probíhá plavecký výcvik předškolních a školních dětí. 

Jsme rádi, že se nám podařilo získat zpět většinu škol 
a školek, jež v minulosti náš bazén navštěvovaly, ale 
v  době jeho uzavření musely dojíždět do  Zábřehu,“ 
říká Miroslav Pospíšil.

Návštěvníci AQUAcentra se v  nejbližší době do-
čkají i dalších novinek. Už nyní mohou na webových 
stránkách www.sumperksportuje.cz v  sekci AQUA-
centrum zjistit kromě nabídky vyžití, teploty vody 
v jednotlivých bazénech či cen za vstupy také aktuální 
vytíženost bazénu a saunového světa, takže si mohou 
naplánovat příchod. „V současnosti pracujeme na re-
zervačním systému, který bude součástí webových 
stránek a  umožní návštěvníkům saunového provozu 
rezervovat si den a  hodinu, kdy chtějí saunu navští-
vit,“ přibližuje novou možnost ředitel PMŠ. Vzápětí 
prozrazuje, že v nejbližší době najdou lidé ve vestibulu 
bazénu nový obchod s plaveckými pomůckami šum-
perské firmy Coqui World. „Navazujeme rovněž spo-
lupráci se společností MultiSport Benefit, jež nabízí 
karty MultiSport pro návštěvníky a pro zaměstnance 
větších firem na Šumpersku, jako jsou například TDK 
Electronics, Nemocnice Šumperk či Interna Zábřeh,“ 
uzavírá výčet novinek ředitel PMŠ. -zk-

Kromě odstranění původní a položení nové střešní 
krytiny, kterou je keramická bobrovka, prošly výmě-
nou i klempířské prvky, okapy, háky a svody, ale také 
komíny a  hromosvod. „Dodavatelská firma musela 
kromě jiného vyřezat část střešní vazby a  doplnit ji 
novými hranoly. Došlo rovněž k výměně střešních latí 
a  jejich naimpregnování. Na střeše jsou nově osaze-
ny zachytávače sněhu,“ uvedla Lenka Salcburgerová, 
vedoucí oddělení správy majetku šumperské radnice.

Uničovská firma DACH-IZOL s.r.o., která zvítězila 
v soutěži na dodavatele všech tří etap, se do výměny 
střešní krytiny pustila v polovině roku 2018 a zvládla 
ji do konce října. Loni pak zrealizovala etapu druhou 

a letos třetí. Hotové dílo by měla městu předat do kon-
ce října. Celkem si investice vyžádala 9,193 milionu 
korun, z nichž 2,9 milionu pokryly dotace z programu 
regenerace městských památkových zón a rezervací.

Péče restaurátora se hned v  prvním roce dočka-
ly rovněž pískovcové jehlany a  obloukový atikový 
štít někdejšího kláštera. Restaurování dvou obelisků 
a  lemu barokního štítu na východním rizalitu jižní-
ho křídla objektu je dílem pražského akademického 
sochaře René Tikala, který mimo jiné vytvořil i ko-
pie trojice soch, jež zdobí průčelí historické budovy 
radnice. Restaurátorské práce na  budově „zdravky“ 
přišly na dvě stě sedmdesát osm tisíc korun. -zk-
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Informace/Krajské volby

Výstavba nového autobusového nádraží a realizace protilehlého parkoviště 
si vyžádají výrazné dopravní omezení na hlavním silničním tahu ze Šumperka 
na  Jesenicko. Od  pondělí 12. do  pátku 16. října by měla být Jesenická ulice 
v úseku od světelné křižovatky u viaduktu po křižovatku s Lidickou ulicí uza-
vřena. Trasa objížďky povede po přilehlých místních komunikacích.

Vítězství hnutí ANO 2011, druhá na počet hlasů ODS, třetí Starostové, naprostý propad levice a účast 
voličů o více než tři procenta vyšší než před čtyřmi lety, tak by se daly stručně charakterizovat v pořadí 
šesté volby do krajských zastupitelstev, které se uskutečnily o uplynulém víkendu. Průměrná účast dosáhla 
37,95 procenta, v Olomouckém kraji využilo svého volebního práva 37,29 procenta voličů, což je ve srov-
nání s minulými volbami o 4,09 procenta více. V samotném Šumperku pak přišlo k urnám 36,09% občanů, 
tedy o 4,36 procenta více než v roce 2016. Volby provázela zvýšená hygienická opatření. Do volební míst-
nosti musel každý přijít v roušce a místnosti a jejich vybavení se pravidelně dezinfikovaly.

„Vzhledem k tomu, že jde o nejvytí-
ženější silnici ve městě, budou na při-
lehlých místních komunikacích hrozit 
zácpy. Vyzýváme proto především 
místní motoristy, aby se, pokud to bude 
jen trochu možné, této lokalitě vyhnu-
li,“ zdůraznil Radek Novotný, vedou-
cí odboru dopravy Městského úřadu 
Šumperk. „Hlavní komunikace se v do-
tčené části odfrézuje a dodavatelská fir-
ma bude pracovat na  jízdních pruzích 
a nájezdech směrem na nová parkoviš-
tě, na budovanou průsečnou křižovatku 
v Jesenické ulici a na připojení k Penny 
marketu. V části směrem k nádraží se 
pak ještě položí podzemní datové roz-
vody optické sítě a  rozvody nízkého 
napětí. Součástí bude také instalace 
veřejného osvětlení na  středovém ost-
růvku naproti Penny Marketu. Vše za-

vrší položení finální asfaltové vrstvy,“ 
upřesnil postup prací vedoucí oddělení 
investic šumperské radnice Oto Sedlář. 
Doplnil, že celý areál autobusového ná-
draží, včetně nově budované výpravní 
budovy a cyklověže na protější straně, 
je připravený na  připojení k  elektric-
ké distribuční síti, na  níž se pracuje, 
a nachystané jsou i sloupy pro veřejné 
osvětlení, pro informační tabule a pro 
světelná signalizační zařízení. 

V prostoru původního autobusové-
ho nádraží jsou konstrukčně komplet-
ně hotová dvě nástupiště a následovat 
bude zasklení přístřešků a  příprava 
pro zelené střechy. „Další nástupní 
ostrůvek je osazen pilíři a  hlavním 
podélným nosníkem a  nyní začína-
jí stavaři připravovat poslední čtvrté 
nástupiště,“ popsal vedoucí oddělení 

Nejvíce mandátů v pětapadesátičlenném zastupi-
telstvu Olomouckého kraje, osmnáct, získalo hnutí 
ANO 2011, jež díky 27,01 procenta hlasů bude mít 
dokonce o  dvě křesla více než dosud. Na  druhém 
místě se ziskem 19,51 procenta hlasů a třinácti křesel 
skončila kandidátka Pirátů se Starosty. Třetí příčku 
obsadila s  18,43 procenta hlasů a  s  dvanácti křes-
ly koalice Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj, 
kterou tvoří KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených 
a hnutí ProOlomouc. O dva mandáty oproti součas-
nosti si polepšila ODS (10,36%), jejíž zvolení kandi-
dáti usednou do sedmi křesel. „Na svém“, tedy s pěti 
mandáty, zůstala SPD (7,85% hlasů). Drtivě propadli 
sociální demokraté (4,82% hlasů), již neobhájili ani 
jeden z  dosavadních devíti mandátů, a  komunisté 
(4,71% hlasů), doposud zastoupení sedmi mandáty. 

Ze šumperských kandidátů usednou v  krajském 
zastupitelstvu jedenašedesátiletý lékař Radan Vol-
nohradský (ANO 2011), sedmatřicetiletá poradkyně 

pro snižování energetické náročnosti budov a  ně-
kdejší šumperská zastupitelka Zdeňka Dvořáková 
Kocourková (Piráti a  Starostové), devětatřicetiletý 
marketingový manažer a stávající krajský zastupitel 
Jan Šafařík (Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj) 
a osmašedesátiletý soudní znalec a šumperský zastu-
pitel Jaroslav Horák (SPD).

Procentuálně jen nepatrně odlišně by vypadala 
politická scéna na krajské úrovni podle názoru šum-
perských voličů. Nejsilnější zastoupení by mělo v za-
stupitelstvu hnutí ANO 2011, kterému dali svůj hlas 
2224 voliči - 29,5% (v r. 2016 1656 voličů - 24,15%), 
druhé místo by obsadili Piráti se Starosty (1637 vo-
ličů, 21,71%) a  třetí příčka by připadla Spojencům 
- Koalici pro Olomoucký kraj (989 hlasů, 13,12%). 
Oproti minulým volbám voliče v Šumperku daleko 
více oslovili občanští demokraté, jež volilo 926 ob-
čanů - 12,28% (v r. 2016 517 voličů, 7,54%). Zbýva-
jící mandáty by pak získala SPD (706 hlasů, 9,36%,  

Řidiče čeká výrazné dopravní omezení v Jesenické ulici

O víkendu rozhodli voliči o novém složení krajského zastupitelstva

Vzhledem k rozsahu prací na komunikaci v lokalitě u autobusového nádraží se musí 
Jesenická ulice v této části uzavřít.  Foto: P. Kvapil

Lidé v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění 
covid-19 mohli volit z  auta. Tzv. drive-in stanoviště 
pro šumperský okres bylo zřízeno v areálu Správy sil-
nic Olomouckého kraje ve Vikýřovicích.       Foto: -pk-

investic a  dodal, že pokračují práce 
na  dvoupodlažní výpravní budově 
ČSAD při Jesenické ulici, kde se nyní 
provádějí vnitřní úpravy, na něž navá-
že vnější opláštění objektu. 

Na  protilehlé straně pak doda-
vatelská firma Společnost Terminál 

Šumperk, sdružení brněnských firem 
IMOS Brno, a.s. a PSN DS a.s., finišu-
je s dlážděním plochy určené na par-
kování. Nový dopravní terminál by 
přitom měl být definitivně hotový do   
poloviny prosince s tím, že kolaudace 
proběhne začátkem ledna. -zk-

––
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v r. 2016 Koalice SPD a SPO 603 hlasy, 8,79%). Pod 
pětiprocentní hranicí zůstaly levicové strany - komu- 
nisty volilo 319 občanů - 4,23% (v r. 2016 815 hla- 
sů, 11,88%) a sociální demokraté získali pouze 285 
hlasů - 3,78% (v r. 2016 923 hlasy, 13,46%).

Zatímco před čtyřmi lety využilo v  Šumperku 
svého volebního práva 31,73% voličů, letos v  říjnu 
to bylo 36,09%. Do volebních místností tak zamířil 
7631 občan. „Volby v  Šumperku proběhly bez vět-
ších problémů, pouze členové jedné volební komise 
museli zavolat rychlou záchrannou službu, protože 
se jedné voličce udělalo ve  volební místnosti ne-
volno,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí šum-
perské radnice Petra Štefečková. Vzápětí dodala, že 
v domově důchodců, ve kterém sídlil volební okrsek 
č. 30, bylo třeba, vzhledem k  současné epidemio- 
logické situaci, dodržovat přísnější hygienická opat-
ření. „Rovněž členové komise, jež obcházela voliče, 
kteří požádali o možnost hlasování do přenosné hla-
sovací schránky, museli použít vedle roušek a ruka-
vic také ochranný oblek a obličejový štít,“ uzavřela 
Štefečková. Z. Kvapilová
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Rozhovor/Nekrolog

Ivo Vykydal vystudoval geodézii 
na technice v Brně. Po absolutoriu pra-
coval například na stavbě přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé stráně, ve fir-
mě GEODIS či IREA, působil i jako ex-
terní pedagog na Střední odborné škole 
památkové péče v Šumperku. 

Od  roku 1999 do  července 2009 
byl členem KDU-ČSL. Za  tuto stranu 
byl v  roce 2000 zvolen do  Zastupitel-
stva Olomouckého kraje, o  dva roky  
později se pak stal poslancem dol-
ní parlamentní komory a  byl členem 
sněmovního výboru pro evropskou 
integraci (později oficiálně výbor pro 
evropské záležitosti) a  výboru hospo-
dářského. Působil jako místopředseda 
poslaneckého klubu lidovců. 

V  roce 2009 odešel Ivo Vykydal 
z KDU-ČSL a stal se členem nově zalo-
žené formace TOP 09. V letech 2007 až 
2012 byl náměstkem ministra dopravy 
a  od  roku 2012 pracoval na  Státním 
fondu dopravní infrastruktury. 

Ivo Vykydal byl dlouhodobě aktiv-
ní i  v  místní politice. V  komunálních 
volbách roku 1998 byl zvolen do zastu-
pitelstva města a  stal se místostarostou 
odpovědným za rozvoj města, dopravu, 
životní prostředí, městský informační 
systém a  cestovní ruch. Do  zastupitel-
ského křesla usedl i  po  komunálních 
volbách v letech 2002, 2006 a 2010.

Dlouhé roky se angažoval v organiza-
cích podporujících osoby se zdravotním 
postižením, a to na úrovni Česka i Evro-

Zemřel někdejší místostarosta Ivo Vykydal
V  neděli 27. září ráno zemřel bývalý šumperský místostarosta, exposlanec 

za KDU-ČSL, bývalý náměstek ministra dopravy a zakladatel obecně prospěšné 
společnosti Pomněnka Ivo Vykydal. Odešel v necelých šestapadesáti letech.

V úvodu zářijového zasedání zastupitelstva města převzala Helena Miterková od sta-
rosty Tomáše Spurného jmenovací dekret tajemnice Městského úřadu Šumperk. 
 Foto: S. Singerová

Ivo Vykydal byl dlouhodobě aktivní 
i v místní politice.  Foto: archiv

  
  

  Město 
hledá vhodný 
vánoční strom 

Město pátrá po stromu, jenž bude le-
tos zdobit od adventu až do začátku 
nového roku náměstí Míru. Mělo by 
jít o vzrostlý souměrný smrk z měs-
ta a okolí, který je určen ke kácení, 
například je napaden kůrovcem. 
Tipy na možný vánoční strom mo-
hou lidé sdělovat do 15. října na tel. 
č. 583  388  559, 725  504  815 nebo 
na  e-mail: sarka@hofmannova@
sumperk.cz, při písemné komuni-
kaci je třeba uvést jméno a tel. číslo 
kontaktní osoby. 
Loni zdobil náměstí u  radnice 
smrk pocházející ze Šumperka. Stál  
původně v  místě, kde jeho koře-
ny způsobovaly havárie kanalizace 
a vodovodu, navíc byl napaden ků-
rovcem. -ger-

Pro město Šumperk jste začala 
pracovat v  roce 2012, byla jste jme-
nována do  funkce vedoucí odboru 
školství, kultury a  vnějších vztahů. 
Po osmi letech měníte pozici, jaký byl 
hlavní důvod této změny? Bylo těžké 
vaše rozhodování?

Rozhodování bylo velmi těžké. Dou-
fala jsem, že se do  výběrového řízení 
na  funkci tajemníka přihlásí někdo 
z  mých služebně starších kolegyň či 
kolegů. Proto jsem se do prvního výbě-
rového řízení nepřihlásila a také v tom 
druhém jsem dlouho váhala. V  pozici 
vedoucí odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů jsem byla maximálně spo-
kojená a neměla jsem potřebu přemýšlet 
o změně. Tu ve mně vzbudilo až naléhá-
ní kolegů, abych to zkusila, a  úřad tak 
měl mezi uchazeči o  funkci tajemníka 
svého zástupce. Samozřejmě, že v mém 
rozhodování měla vliv i možnost karié- 
rního postupu, ale to nebylo mou prio- 
ritou. Byla to spíš oblast personálního 
řízení, která mě vždy z toho spektra čin-
ností, jež jsem měla na starost, oslovo-
vala a byla mou největší motivací.

Na  váš bývalý post již proběhlo 
výběrové řízení, kdo se ujme funkce  
vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů? 

Výběrová komise doporučila Olgu 
Hajdukovou, která během výběrového 
řízení prokázala nejlepší znalosti jak 

odborné, tak i  jazykové, a  měla také 
nejucelenější představu budoucího 
rozvoje odboru i strategie města v ob-
lasti školství, kultury, řízení příspěvko-
vých organizací i vnějších vztahů.

Před vámi vedl bezmála třicet let 
úřad tajemník Petr Holub. Jak moc 
je pro vás těžké nastupovat do funkce 
po tak uznávané osobnosti?

Převzít funkci po Petru Holubovi je 
skutečně náročné. Bude mi nějakou 
dobu trvat, než zcela zvládnu pojmout 
tu obrovskou šíři agend, za  něž jsem 
převzala zodpovědnost. Zkušenosti 
Petra Holuba budu muset načerpat 
sama, stejně jako to oněch třicet let dě-
lal on. Jsem vděčná všem svým kolegy-
ním a kolegům z úřadu, že jsou vstřícní 
a v tom nelehkém adaptačním období 
mi pomáhají. Jsem také vděčná vedení 
města za  důvěru, které se mi dostává, 
a  samozřejmě své rodině za  trpělivost 
a podporu.

Do  funkce nastupujete v  nelehké 
„koronavirové“ době, jež přinesla 
nemalá úsporná opatření. Jaké úkoly 
vás čekají, jaké priority jste si určila?

„Koronavir“ ovlivnil rozhodování 
každého z nás a samozřejmě také veřej-
noprávních korporací, mezi něž patří 
i město Šumperk, které stejně jako řada 
jiných muselo přistoupit k systémovým 
úsporám. Omezily se investice, perso-

„Chtěla bych být spravedlivou vedoucí, která bude mít patřičnou autoritu, 
ale zároveň důvěru všech zaměstnanců a vedení města,“ říká Helena Miterko-
vá, která 12. září usedla do křesla tajemnice na šumperské radnici. Mezi její 
priority patří zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance 
a  klienty v  době pandemie i  mimo ni, zefektivnění činnosti úřadu, zlepšení 
komunikace uvnitř i navenek a koncepční přístup při zavádění nových postupů 
či technologií.

Nová tajemnice: Chtěla bych se správně rozhodovat

nální výdaje a výdaje na všechny postra-
datelné aktivity města obecně. Všichni 
ale věříme, že se jedná o  přechodné 
období, jež ve zdraví zvládneme a opět 
se vrátíme ke  svým běžným životům 
a k rozvíjení potenciálu tohoto města. 

Momentálně je však mojí prioritou 
zajistit bezpečné pracovní prostředí pro 
zaměstnance a  klienty a  samozřejmě 
bezproblémový chod úřadu.  Do  bu-
doucna bych chtěla pracovat na zefek-
tivnění činnosti úřadu, na  propagaci 
toho, co už dnes úřad nabízí a přícho-
zí klienti to často nevědí. Chci hledat 
způsoby, jak zlepšit komunikaci úřadu 
uvnitř i  navenek a  koncepční přístup 
při zavádění nových technologií.

Jakou chcete být tajemnicí?
To je velmi těžká otázka, protože 

něco jiného je chtít a  něco jiného je 
v soukolí všech vlivů, překážek a ome-
zení svá přání realizovat. Určitě bych 
chtěla být nápomocná každému smy-
sluplnému a  systémovému řešení či 
změně. Chtěla bych se vždy správně 
rozhodovat. Chtěla bych být spraved-
livou vedoucí, která bude mít patřič-
nou autoritu, ale zároveň důvěru všech 
zaměstnanců a  vedení města. Chtěla 
bych všechny kolem sebe motivovat 
k  lepším výkonům. Chtěla bych, aby 
byl úřad místem, kde se všem dobře 
pracuje, komunikuje, plánuje, realizuje, 
jedná, ale také vyřizuje, ověřuje, zjišťu-
je a projednává vše, co občané města či 
obyvatelé obce s rozšířenou působností 
potřebují.

 Děkuji za rozhovor,
 S. Singerová

py. Byl předsedou Společnosti pro pod-
poru lidí s  mentálním postižením, čle-
nem výboru Inclusion Europe, evropské 
asociace lidí s  mentálním postižením 
a jejich rodin, a v letech 2010-2011 jejím 
prezidentem. -red-
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Novou koncepci udílení cen města 
schválilo Zastupitelstvo města Šum-
perka na  svém zářijovém zasedání. 
Za  účelem nastavení nových pravidel 
a  způsobu hlasování vznikla pracov-
ní skupina, jejíž členové se rekrutovali 
z  řad zastupitelů. Pracovní skupina se 
zabývala obdobím oceňování, počty 
kategorií a oceněných, místem uskuteč-
nění slavnostního aktu předávání cen 
a  zejména pak způsobem hlasování. 
Nová koncepce bude platit pro Ceny 
města Šumperka za rok 2020, ty se bu-
dou udílet příští rok na jaře.

Výraznou změnou prošel způsob 
nominací a hlasování. „Hlavním cílem 
vytvoření nové koncepce bylo větší za-
pojení veřejnosti nejen ve fázi podávání 
nominací, ale také do fáze rozhodovací. 
Veřejnost může do  30. listopadu pro-
střednictvím elektronického formuláře 
na webových stránkách města nomino-
vat počiny a  osobnosti z  různých ob-
lastí života města. Všechny nominace 
pak projedná tzv. akademie složená ze 
zástupců politických stran a  uskupení 
v  městském zastupitelstvu. Ze všech 

nominací zvolí akademie jednu třetinu, 
z  níž následně bude veřejnost vybírat 
svého kandidáta na  udělení ceny. Pět 
kandidátů s největším počtem obdrže-
ných hlasů od veřejnosti bude navrženo 
k udělení Ceny města Šumperka, které 
na  svém zasedání zastupitelé potvrdí. 
Ti budou mít také právo udělit mimo 
rámec nominovaných Zvláštní cenu 
zastupitelstva, případně cenu neudělit,“ 
vysvětluje nový systém místostarostka 
Marta Novotná. 

Novinkou je absence přesně specifi-
kovaných kategorií, vítězové tak obdrží 
ocenění za  konkrétní počin, nebudou 
vázání předem danými kategoriemi. 
Slavnostní večer se na jaře příštího roku 
uskuteční v  obřadní síni šumperské 
radnice. Důvody, proč nastala změna 
místa slavnostního ceremoniálu, jsou 
ekonomické, ale pramení i ze současné 
situace související se šířením koronavi-
rového onemocnění. 

Veškeré informace, včetně elektro-
nického formuláře a pravidel hlasování, 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
města www.sumperk.cz.  -ger-

Návštěvník stránek si vybere ikonu 
v horní části stránky podle toho, co je 
důvodem jeho návštěvy webu města, 
další odkazy se mu pak zobrazí v pravé 
části. V horní části stránky jsou i s gra-
fickými symboly umístěny také odkazy 
například na kontakty, adresář podni-
katelů, ztráty a nálezy, informační cen-
trum či volná místa.

Dostupnější jsou rovněž aktuality, 
jejichž historii si návštěvník snadno 
a jedním kliknutím zobrazí. Nechybějí 
zde ani aktuální informace o současné 
epidemiologické situaci. Na  červené 
dlaždici pod aktualitami si zájemci také 

mohou „objednat“ zasílání novinek 
na e-mail. Pod aktualitami je umístěn 
kalendář akcí a  pozvánky, nechybějí 
zde videa z natáčení TV Morava či dů-
ležité odkazy. 

Od  září také město pracuje 
na  svých instagramových stránkách. 
Zájemci zde již nyní najdou spoustu 
nádherných záběrů přímo z  města, 
nejkrásnější stavby, památky i  třeba 
trochu historie. Prohlédnout si zde 
mohou například fotky z  natáčení 
filmu Krásno, historické pohlednice 
nebo snímky Šumperka z  ptačí per-
spektivy. -ger-

„Cílem ověřovací studie je získat 
koncept pro kvalitní architektonické 
řešení, které ověří možnosti a limity vy- 
užití domu kultury v  budoucnu. Sou-
částí studie bude také předběžný odhad 
investičních a  předpokládaných pro-
vozních nákladů,“ vysvětlil místosta-
rosta Jakub Jirgl.

Sdělil dále, že ověřovací studie by 
měla vydefinovat, jak by měl vypadat 
dům kultury nejen po  vizuální strán-
ce, ale i  po  provozní, a  samozřejmě 
rovněž odkryje budoucí ekonomiku 
celého areálu. „To, že jsme získali archi- 
tekta Petra Hájka, vnímám jako úspěch 
a průlom v problematice rekonstrukce 
domu kultury. Nechceme rekonstrukci 
uspěchat, na prvním místě stojí kvalitní 
nadčasový výsledek. Jsme si vědomi, že 
kulturní stánek bude lidem sloužit další 
desítky let,“ doplnil Jakub Jirgl. 

Zároveň přiznal, že při hledání řešení 
jej ani nenapadlo oslovit některého z vě-
hlasných českých architektů, a  to z  fi-
nančních důvodů. „Shodou šťastných 

náhod a díky ředitelce domu kultury se 
o  záměru pan profesor dozvěděl a  má 
o tuto práci sám eminentní zájem, pro-
to navrhl velice přátelskou cenu, jež se 
pohybuje na  zhruba třetině obvyklých 
nákladů. Dle smlouvy město za  studii 
zaplatí včetně DPH osm set dvacet tisíc 
korun,“ doplnil místostarosta. 

Na  spolupráci s  kapacitou z  oblas-
ti architektury se těší i  vedení domu 
kultury. „Schválení smlouvy je pro nás 
potěšující zprávou v této nelehké době. 
Petr Hájek například realizoval rekon-
strukci Arcidiecézního muzea Olo-
mouc, na svém kontě má i rekonstrukci 
Sovových mlýnů v Praze, Centrum pro 
současné umění DOX v Praze či terasy 
paláce Lucerna,“ sdělila ředitelka domu 
kultury Hana Písková. 

A kdy by mohla být rekonstrukce re-
alizována? „Domnívám se, že na samot-
nou rekonstrukci dojde zhruba za čtyři 
roky, protože je třeba počítat s  časem 
na projekční přípravu a soutěží na zho-
tovitele. Cenu rekonstrukce odhaduji 

Ceny města budou tentokrát trochu jinakMěsto má nové webové stránky

Rekonstrukci domu kultury připraví kapacita mezi architekty

Petr Hájek ve studii navrhne, jak by měl dům kultury, který byl otevřen v květnu 
roku 1980, vypadat nejen po vizuální stránce, ale i po provozní.  Foto: -zk-

Nové webové stránky vizuálně vycházejí z loga města a jsou přehlednější.

V  letošním roce schválilo zastupitelstvo města Šumperka novou koncepci 
způsobu hlasování a udílení Cen města Šumperka. Nová koncepce více zapo-
juje veřejnost nejen do  fáze podávání nominací, ale také do  fáze rozhodova-
cí. Změn dozná rovněž slavnostní večer spojený s udílením cen. Ten proběhne 
na jaře příštího roku v komornějším prostředí obřadní síně šumperské radnice. 
Veřejnost již nyní může své nominace zasílat prostřednictvím elektronického 
formuláře zveřejněného na webových stránkách města.

Nové, atraktivnější webové stránky má od  září město Šumperk. Vizuálně 
vycházejí z  loga města -červeného „M“, jsou přehlednější, v  záhlaví odkazují 
na facebookové a instagramové stránky města i na mobilní aplikaci.

Rekonstrukce domu kultury v  Šumperku se opět o  krok přiblížila. Rada 
města na posledním zasedání schválila uzavření smlouvy o dílo s uznávaným 
českým architektem profesorem Petrem Hájkem. Ten by měl přibližně do  tří 
měsíců od podpisu smlouvy zpracovat ověřovací architektonickou studii na re-
konstrukci domu kultury.

na dvě stě padesát milionů. Tato částka 
odráží zejména to, že jde o  poměrně 
rozsáhlý komplex, do kterého se praktic-
ky od jeho otevření neinvestovalo. Rádi  
bychom, aby studie odrážela všechny 
technologické potřeby, jež si zařízení to-
hoto druhu žádá,“ dodal Jirgl.

Přestože se velká rekonstrukce domu 
kultury chystá až za čtyři roky, potřeb-
né opravy, které směřují k větší bezpeč-
nosti návštěvníků, se realizují už nyní. 
Tím nejdůležitějším je zabezpečení 
obřích oken ve  velkém sále, jež nově 
jistí ochranné sítě. O prázdninách pak 

byla na  pódiu instalována nová roz-
vodná skříň, která zajistí větší komfort 
i  bezpečnost účinkujícím, nedávno se 
také proměnily chodby v jižním křídle, 
jež dostaly novou podlahovou krytinu 
a výmalbu stěn. „Z grantů Olomoucké-
ho kraje jsme získali devadesát tisíc ko-
run na mobilní pódium. Nyní hledáme 
sponzory, protože dotace tvoří sedmde-
sát procent z ceny pódia a my musíme 
třicet procent ještě sehnat. Doufám, že 
se nám to podaří a  peníze nebudeme 
muset kraji vracet,“ informovala ředi-
telka Hana Písková. -ger-
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Během festivalu se lidé začtou do Malého prince, nej-
proslulejšího díla francouzského spisovatele Antoina 
de Saint-Exupéryho.

  
  

  Bubnování se přesouvá 
do domu kultury

Africké relaxační bubnování pro dospělé 
a mládež od patnácti let se přesouvá z vily Do-
ris do  domu kultury. První lekce proběhnou 
ve  čtvrtek 8. října v  klubovně číslo 1. Zájemci 
z řad veřejnosti se mohou těšit na pravé africké 
bubny „djembe“ a „dunduny“, které jsou na lek-
cích volně k zapůjčení. Začátečníci si vyzkoušejí 
nejprve doprovodné rytmy k  písničkám a  po-
stupně se dostanou až ke hře rytmů ze západní 
Afriky a z celého světa. 
K africkému relaxačnímu bubnování není třeba 
hudební sluch, ani předchozí zkušenosti. Tato ak-
tivita má pozitivní vliv na krevní oběh a činnost 
srdce, propojuje spolupráci pravé a levé mozko-
vé hemisféry a především dává možnost vydech-
nout a zrelaxovat. Lektorem je místní hudebník 
a  pedagog Karel Cvrk. Rezervovat si lze místo 
ve  čtvrteční skupině začátečníků od  16.30 ho- 
din nebo pokročilých od  17.45 hodin, a  to na   
e-mail bubny.kurzy@gmail.com nebo telefonic-
ky či SMS na tel. č. 608 718 091. -ger-

„Příspěvky poskytované z  programu regenerace 
jsou účelové. Mohou být použity na  úhradu pra-
cí zabezpečujících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na  moderniza-
ci a  jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, 
ani na práce investiční povahy. Dotace je především 
určena na  zvýšené náklady spojené se zachováním 
a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní 
památky, jako jsou například obnova fasády, repase 
oken, oprava říms či oprava střechy,“ vysvětlila ve-
doucí oddělení strategického rozvoje Lenka Kroboto-
vá. Zdůraznila, že prostředky nelze použít na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním sta-
vu, jenž vylučuje jejich opravu, na  modernizaci by-
tového fondu a zřizování nových bytových jednotek, 
na technické zařízení budov, projektovou dokumen-
taci a na kopie sochařských děl.

V  Šumperku je prohlášena městská památková 

zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulicemi 
Langrovou, Okružní, Slovanskou a dále Hlavní třídu, 
Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu žadatelů o příspě-
vek na rok 2020 přijímá a také podává informace Len-
ka Krobotová na odboru strategického rozvoje, územ-
ního plánování a investic Městského úřadu Šumperk, 
Jesenická 31, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 355. Žá-
dost je třeba odeslat do pátku 30. října.

Žádost se píše volnou formou, nesmějí v ní chybět 
jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů a  dále 
musí obsahovat následující přílohy:

1) závazné stanovisko orgánu státní péče,
2) u  akcí obnovy s  celkovými ročními náklady  

1 mil. a  více korun doložení položkového propočtu 
nákladů (odborný odhad nákladů od  projektanta 
nebo stavební firmy).

 -ger-

„Za  přípravou festivalu je roční práce, takže jeho 
úplné zrušení by nás opravdu hodně bolelo. Přistou-
pili jsme proto k méně drastickému kroku a program 
seškrtali tak, abychom vyhověli platným opatřením 
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Pokud 
i příští týden budou možné akce s menším počtem se-
dících lidí, festival proběhne za dodržení všech dopo-
ručení tak, aby se návštěvníci na  jednotlivých akcích 
cítili bezpečně,“ zdůrazňuje ředitelka Knihovny TGM 
Kamila Šeligová. Právě knihovna spolu s  městem, 
„Doriskou“, kinem Oko, divadlem, muzeem, 
domem kultury, „ZUŠkou“ a  místními 
středními, základními a  mateřskými 
školami, festival pořádá. 

Oblíbenou akci odstartuje v  pon-
dělí 12. října v deset dopoledne v in-
formačním centru vernisáž výstavy 
obrázků z  výtvarné soutěže pro děti 
a  mládež. „Mottem letošní výtvarné 
a  literární soutěže je přátelství Malého 
prince s  liškou. Tématem tak bylo můj 
nejlepší kamarád -kamarádka. Byli jsme vel-
mi překvapeni, kolik nám přišlo prací, přestože školy 
od března prakticky nefungovaly. Literární práce nám 
dokonce posílali studenti z jiných měst, takže jsme se 
rozhodli, že vydáme i sborník,“ říká ředitelka knihov-
ny a dodává, že původně plánované vystoupení místní 
„ZUŠky“ během vernisáže bylo zrušeno. Změny do-
znalo rovněž pondělní první čtení v klášterním koste-
le. Nevystoupí na něm sbor Motýli, ale Olgu Kaštickou 
a Petra Krále zde od 17 hodin doprovodí na klavír Petr 
Vočka.

V  úterý 13. října se v  Klubu důchodců a  v  sídle 
SONS začtou do  Malého prince od  14 hodin herci 
šumperského divadla a v 17 hodin bude v Rytířském 
sále muzea otevřena výstava s názvem „Alice Dostá-
lová: Planetami Malého prince & Petr Horálek: Sedm 

perel astronomie“. Jejím hlavním motivem je podma-
nivé spojení tajů vesmíru, krásy skla a  pohádkové-
ho příběhu Antoina de Saint-Exupéryho. Umělecká 
sklářka Alice Dostálová představí na  výstavě figurky 
a  skleněné baňky. Druhá část výstavy nabídne sedm 
nejpůsobivějších astronomických úkazů, jaké může 
smrtelník vidět očima, tak, jak je zachytil fotograf, 
astronom a  cestovatel, nositel jedenadvaceti ocenění 
Astronomického snímku dne NASA Petr Horálek. Za-

mýšlená přednáška Martina Tylšara Astrofotografie 
deep-sky objektů, jež měla na  vernisáž vý-

stavy navázat, se ale neuskuteční. Vzhle-
dem k tomu, že výstava bude k vidění 
až do 26. listopadu, pořadatelé chtějí 
přednášku nabídnout v  nejbližším 
možném náhradním termínu. 

„Pro loňský velký úspěch jsme 
do  programu opět zařadili pásmo 

Základní umělecké školy. Pod ve-
dením Matěje Kašíka se ve středu její 

žáci představí ve  volném zpracování 
textu Malého prince,“ nahlíží do programu 

Šeligová. Dějištěm bude od  páté odpolední kon-
certní sál „ZUŠky“.

V  náhradním termínu proběhne rovněž literární 
seminář plánovaný na  čtvrtek 15. října a  zaměřený 
na Antoina de Saint-Exupéryho. „Po dohodě s Marií 
Brožovou uspořádáme seminář některý čtvrtek jako 
další vzdělávání určené učitelům, knihovníkům a dal-
ším literárním zájemcům,“ ujišťuje ředitelka knihovny. 

Ve čtvrtek 15. října nabídne festival Město čte kni-
hu loutkové představení. S  Malým princem přijede 
Víťa Marčík se svým divadlem Já to jsem. Odehraje se 
od 17 hodin ve velkém sále knihovny.

Vzhledem k vývoji situace zrušili pořadatelé páteční 
zábavný den na Komíně nazvaný Putování za Malým 
princem, jež chystala místní „Doriska“. V pátek 16. říj-

Vlastníci nemovité kulturní památky, která stojí na území městské památkové rezervace nebo v měst-
ské památkové zóně, mají šanci získat dotaci. Ministerstvo kultury České republiky každoročně připravuje 
Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. O příspěvek je nut-
né žádat prostřednictvím městského úřadu do pátku 30. října.

Příští týden se celý Šumperk začte do  Malého prince, nejproslulejšího díla francouzského spisovatele 
Antoina de Saint-Exupéryho. Od pondělí 12. do soboty 17. října je totiž naplánován už šestnáctý ročník 
oblíbeného festivalu Město čte knihu. Původně avizovaný program ovšem minulý týden doznal výrazných 
změn. Vlivem vládních opatření, mimo jiné i zákazu vystoupení, na nichž se zpívá, museli pořadatelé zrušit 
hned několik akcí.

Majitelé kulturních památek mají šanci na dotaci

Vládní opatření zasáhla do programu festivalu Město čte knihu

na tak proběhne jen podvečerní čtení na divadelním 
Hrádku. Nikoliv do Malého prince, ale do jiného díla 
tohoto francouzského spisovatele, letce, filozofa a hu-
manisty se začtou herci Studia D123.

Poslední festivalový den, kterým je sobota 17. říj-
na, odstartuje o půl desáté dopoledne předání cen ví-
tězům výtvarné a literární soutěže v knihovně. O půl 
hodiny později nabídne kino Oko pásmo pohádek pro 
děti. V 18 hodin se pak v divadle odehraje hlavní fes-
tivalový večer s herci šumperského divadla. „Zpívání 
před Hrádkem, jež mělo na slavnostní večer navázat, 
jsme bohužel museli zrušit. Věříme ale, že lidé zkrá-
cení programu pochopí a přijdou alespoň na setkání, 
která jsme mohli zachovat. S výjimkou sobotního ve-
čera v  divadle je vstup na  festivalové akce zdarma,“ 
uzavírá Kamila Šeligová. -zk-

Pozn. redakce: Vzhledem k  uzávěrce tohoto čís-
la, která byla 2. října, může dojít v  programu k  dal-
ším změnám. Aktuální informace jsou zveřejněny 
na www.mestocteknihu.cz.

Informace/Město čte knihu
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Zpravodajství/Odpady

  
  

  Nemocnice hledá brigádníky 
do běžného provozu

Šumperská nemocnice v  současnosti naléhavě 
hledá brigádníky na výpomoc. Kvůli boji s koro-
navirem jí totiž v běžném provoze citelně chybějí 
zaměstnanci, kteří místo běžné pracovní činnosti 
každý den odebírají vzorky v  odběrovém centru 
nebo se starají o nakažené pacienty na dočasném 
infekčním oddělení. 
„Koronavirová epidemie má bohužel dopad 
i na naši nemocnici. Před třemi týdny jsme posílili 
odběrové týmy a  minulý týden rozšířili provozní 
dobu odběrového centra. Navíc jsme otevřeli pro-
vizorní infekční oddělení pro nakažené pacienty 
s kapacitou dvaceti lůžek, které se postupně zapl-
ňuje. V důsledku toho nám ale citelně chybějí za-
městnanci v  běžném provozu,“ říká náměstkyně 
pro nelékařskou zdravotní péči Monika Žaitliková. 
Nemocnice hledá zdravotníky pracující mimo 
obor, ale také maminky na rodičovské nebo lékaře 
a sestry, kteří nedávno odešli do důchodu. Přivítá 
rovněž pomoc studentů všech zdravotnických obo-
rů i všeobecného lékařství. „Spolupráci nastavíme 
podle možností a preferencí. Kromě snížených pra-
covních úvazků nabízíme možnost sjednat si práci 
na  dohodu. Situace je velmi vážná, budeme rádi 
za každou nabídnutou pomoc,“ dodává Žaitliková. 
Nemocnice rozšířila provoz odběrového středis-
ka, protože počty lidí, jež musí denně otestovat, 
se doslova raketově zvýšily. Zdravotníci nyní tes-
tují každý den od pondělí do pátku vždy od 7 do  
15 hodin. Nadále platí, že se k  odběrům mohou 
dostavit pouze pacienti na  základě doporučení 
praktického lékaře nebo krajské hygieny. K odbě-
ru je potřeba se objednat předem.  -red-

„Jsem moc rád, že tento ročník vůbec mohl pro-
běhnout. Musel jsem doslova za  pochodu udělat 
množství změn, a  to především kvůli epidemio- 
logické a finanční situaci. I proto se nakonec původně 
plánované tři festivalové týdny protáhly na tři měsíce  
- první koncert proběhl 1. července a  poslední  
30. září. Jsem však moc rád, že i přes všechny nenadálé 
události diváci na koncerty přišli,“ popsal krátce právě 
skončený festival jeho organizátor Roman Janků.

Festival a  práci Romana Janků ocenilo i  město, 
jehož představitelé, starosta Tomáš Spurný a  mís-
tostarostka Marta Novotná, Romanovi Janků během 
závěrečného koncertu poděkovali. „Pořadatelé to ne-
měli vůbec lehké, ale pan Janků se s kovidovou situací 
vypořádal bravurně, za to mu patří velký dík. Na kon-
certy, jež v Šumperku a okolí lákají již přes dvacet let 
na  klasickou hudbu, dokázal přivézt špičkové inter-

prety. Navíc je dokázal dostat do  atraktivních míst 
krásných Jeseníků. Za to si zaslouží vyseknout velkou 
poklonu,“ uvedla Marta Novotná. -ger-

Seminář moderních dějin, jenž vede Tomáš Hlavsa, 
je naplánován na středu 21. října od 18 hodin ve vel-
kém sále knihovny. Jeho tématem bude dobývání 
vesmíru a vědecký pokrok ve 20. století. Po tématech 
z politických či válečných dějin se tak posluchačům 
otevře zdánlivě odpočinkové, ale přesto velmi důle-
žité téma. Svět je dnes naprosto jiný než před sto lety 
- a věda na tom má zásadní podíl.

Nový seminář „rozjela“ po  prázdninách Knihovna 
TGM. Nese název Osobní rozvoj a  provází jím Jana 
Kaněvová, lektorka a garantka vzdělávacích programů. 
Druhé ze setkání na téma „Pozitivní inteligence -jak být 
Tvůrcem svého života pro dnešek i zítřek“ by mělo pro-
běhnout ve čtvrtek 22. října od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny. Řeč bude nejen o  emoční ne/gramotnosti, 
o empatii i o empatickém zneužívání a vyčerpání. -kš-

Proč třídíme kovy?
Kovy jsou ceněnou surovinou pro recyklaci, a proto 
by neměly skončit bez užitku v popelnici a následně 
na  skládce, ale měly by být tříděny odděleně, stejně 
jako další využitelné složky odpadu. A že toho kovu 
není zase tolik? Zkuste třeba jen týden poctivě odklá-
dat stranou všechny plechovky od nápojů, konzervy 
od  paštik, konzervy od  krmiva pro vaše mazlíčky, 
víčka od jogurtů, zátky od piva a další kovové drob-
nosti a  uvidíte, že to není úplně zanedbatelné. A  to 
je hromádka jen za  jeden týden, jak by asi vyrostla 
za měsíc, za rok?

Jak poznáme kovové obaly?
Hlavními pomocníky jsou recyklační symboly, které 
se nacházejí na většině obalů.

40 FE -obaly ze železa
41 ALU -obaly z hliníku
čísla 42–49 -ostatní kovy

Ale třeba na víčkách od jogurtů je nenajdeme.
Tady pomůže jednoduchý test. Pokud je víčko z hli-
níku, tak se dá snadno roztrhnout a  při zmačkání 
do kuličky drží svůj tvar. Pokud je z pokoveného plas-
tu, špatně se trhá a po zmačkání tvar nedrží.

Kam odkládat vytříděné kovy?
Nejjednodušším řešením jsou šedé kontejnery 

na kovy, jež jsou rozmístěny v ulicích města. V sou-
časné době je v  Šumperku rozmístěných sedmnáct 
kontejnerů na kov na těchto stanovištích:
Alšova 1,
Anglická ul. 
(u kotelny),
B. Němcové 13,
Bohdíkovská 7,
Čičákova 1,
ČSA 24,
Gen. Svobody 25,
Husovo náměstí,
J. z Poděbrad 33,
Jeremenkova 19,
Langrova 23,
Lidická 41,
Masarykovo 
náměstí 10,
Prievidzská 9,
Reissova 4,
Šumavská 12,
Temenická 9.

Do  kontejneru na  kov odkládejte prázdné plechov-
ky od  nápojů, prázdné konzervy, kovové (šroubo-
vací) uzávěry, víčka, alobal, hliníková víčka (ideálně 
zmuchlaná dohromady), prázdné hliníkové obaly 
od potravin a ostatní kovové předměty z domácnosti. 
Naopak do nich nevhazujte pokovený plast, pokove-

ný papír (obaly od másla - po zmačkání nedrží tvar), 
plechovky se zbytky potravin a  nápojů, plechovky 
znečištěné od barev, laků a  jiných nebezpečných lá-
tek, nebo těžké a toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť. 
Do kontejnerů na kov nepatří ani baterie a  elektro-
spotřebiče, které jsou tvořeny z více materiálů a po-
třebují jiný způsob recyklace.
Pokud máte větší množství kovového opadu, nebo 
objemnější kovový odpad (trubky, roury, plechy, hrn-
ce, vany, kola), odevzdávejte je přímo ve  sběrných 
dvorech, případně do sběrných surovin.

Co se děje s vytříděným kovem dále?
Nejprve se dotřídí a  pak se dále zpracovává v  hu-
tích, kde  se  přidává k  dalším surovinám na  výrobu 
kovů a  při  vysoké teplotě se  roztaví. Roztavený kov 
se lije do forem, čímž se vytvoří nový tvar a připraví 
se  tak  pro  další použití. Z  recyklovaného materiálu 
se poté vyrábějí odlitky, slitiny kovů, původní výrob-
ky, dráty a další.
Výroba kovů z kovového odpadu je mnohem ekono-
mičtější než jeho výroba z  primárních zdrojů, které 
se navíc mohou bezohledným těžením poměrně brzy 
vyčerpat. Recyklovaný kov šetří oproti surovému 
kovu energii, nerostné suroviny, vodu a snižuje nega-
tivní dopad na životní prostředí.
Děkujeme, že třídíte.

P. Matušů, odbor životního 
prostředí MěÚ Šumperk

Poslední zářijový den byl zároveň závěrečným dnem Klášterních hudebních slavností, které zvaly na kon-
certy špičkových hudebníků, jako jsou například Pavel Šporcl, Štěpán Rak či Jaroslav Svěcený. Tečku za fes-
tivalem udělala ve středu 30. září patronka festivalu, harfistka Jana Boušková.

Dva zajímavé semináře připravila na druhou polovinu října Knihovna TGM. Na své si přijdou zájemci 
o moderní dějiny i ti, kteří se chtějí osobně rozvíjet.

Slavnosti uzavřela harfistka Jana Boušková

Knihovna láká na zajímavé semináře

Říjnové odpadové téma: Třídíme kovy

V současné době je v Šumperku 
rozmístěných sedmnáct kontej-
nerů na kov.  Foto: P. Matušů

Zástupci vedeni města během závěrečného koncertu 
poděkovali Romanovi Janků za organizaci kulturních 
projektů ve městě.                            Foto: -ger-
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Informace/Personální inzerce

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

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

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

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

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

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

vedoucího oddělení kultury a vnějších vztahů odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) 
* věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), v  platném znění * 
znalost zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění * znalost zák. č. 84/1990 
Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění * znalost zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v  platném znění * znalost zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v  platném znění * znalost zák. č. 122/2004 Sb., 
o válečných hrobech a pietních místech, v platném znění * řídící a organizační schopnosti * znalost českého jazyka, 
kultura mluveného i psané projevu, stylistická úroveň * výborná znalost anglického nebo německého jazyka min. 
na úrovni B2 * znalosti v oblasti kultury, cestovního ruchu a PR města Šumperka a regionu * kultivované vystupování 
a schopnost aktivní komunikace s lidmi * kreativita, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * 
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, odborných znalostech * výpis z rejstříku 
trestů -originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * koncepci rozvoje oblasti 
kultury, cestovního ruchu a  PR města Śumperka -max. rozsah 5 stran formátu A4 * souhlas s  lustrací a  čestné 
prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců oddělení kultury a  vnějších vztahů * koordinace vedení agend 
v oblasti přestupků na úseku kultury, v oblasti práva shromažďovacího, pietních míst a válečných hrobů, v oblasti 
tiskového zákona a  poskytování informací na  základě zákona č. 106/1999 Sb., v  platném znění * zajišťování 
propagační a marketingové činnosti města v oblasti kultury, cestovního ruchu a PR města * organizace a koordinace 
městských kulturních akcí * realizace partnerských vztahů, organizační zajišťování společenských významných 
setkání a jednání * koncepční a metodická činnost v oblasti kultury, cestovního ruchu a PR
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 11. 2020 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději  
do  16. 10. 2020. Informace k  pozici podá Olga Hajduková, vedoucí odboru školství, kultury a  VV, nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 607.

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

vedoucího správního oddělení odboru správního a vnitřních věcí 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) 
* věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * negativní lustrační 
osvědčení * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, včetně platných prováděcích 
předpisů * znalost zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, včetně platných prováděcích předpisů 
* znalost zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, včetně platných prováděcích předpisů * znalost 
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění * orientace v zák.  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností 
při vedení evidence obyvatel a  vydávání občanských průkazů a  cestovních dokladů výhodou * řídící a  organizační 
schopnosti, flexibilita, schopnost samostatného rozhodování, komunikační dovednost, příjemné vystupování, výborný 
písemný projev a znalost českého jazyka * odpovědnost, pečlivost, systematičnost * výborná znalost práce na PC (MS 
Word, Excel, Outlook) * řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * 
místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU 
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: strukturovaný životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 
a  dovednostech týkajících se správních činností * výpis z  rejstříku trestů -originál (ne starší než 3 měsíce) * 
ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zák.  
č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců správního oddělení odboru správního a  vnitřních věcí * výkon 
agendy na úseku evidence obyvatel, včetně vedení správního řízení * metodické vedení výkonu správních činností 
obecních úřadů ve správním obvodu * organizačně-technické zabezpečení voleb a referend, vedení seznamů voličů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 1. 2021 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději  
do 31. 10. 2020. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 603.

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

referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném 
znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální 
patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění * 
znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální 
oblasti * praxe na úseku sociálně -právní ochrany vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti 
vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * 
místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU 
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech * výpis z rejstříku 
trestů -originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za MD a RD, 11. 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. 1. 2021 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději  
do 31. 10. 2020. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
ŠUMPERK

STUDENTI a RODIČE POZOR!
zájemci o studium uměleckých oborů 

82-41-M/04 82-41-M/05

Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk, www.vsps-su.cz, tel.: 583 326 240

Průmyslový design Grafický design

Aktuální informace najdete 

na www stránkách školy. 

Informace Vám podá: 

Mgr. art. Jiří Janda

janda@vsps-su.cz sledujte termín odevzdání přihlášek
a talentové zkoušky

www.ajak-sumperk.cz

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

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

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

Mezinárodní jazykové zkoušky z ANGLIČTINY 

 

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

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

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

zpravodaj_102020_tisk.indd   1zpravodaj_102020_tisk.indd   1 01.10.2020   19:5201.10.2020   19:52
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EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o. 
se sídlem v Šumperku 
přijme nové zaměstnance

• SVÁŘEČ TIG
základní mzda 29.000 – 32.000Kč 
+ výkonové prémie

• VŠEOBECNÝ ZÁMEČNÍK
základní mzda 29.000 – 32.000Kč 
+ výkonové prémie

EVT STAVBY s.r.o. 
se sídlem ve Svitavách 
přijme nové zaměstnance

• STAVBYVEDOUCÍ
• ŘIDIČ SKUPINY C
• STROJNÍK STAV. STROJŮ
• MONTÉR VODOVODŮ

A KANALIZACÍ

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o., Zábřežská 596/40, Šumperk
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: 777 125 507, www.evttechnology.cz

EVT STAVBY s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: +420 777 125 507, www.evt.cz

+Benefity:
roční odměna, 

příplatky, 
25 dní dovolené, 

doprava na pracoviště

+Benefity:
roční odměna, 

příplatky, 
25 dní dovolené, 

doprava na pracoviště, 
služební automobil

Inzerce EVT_Svitavy_vyska 104x140mm_sep1.indd   1Inzerce EVT_Svitavy_vyska 104x140mm_sep1.indd   1 30.09.2020   12:27:3330.09.2020   12:27:33

HLEDÁTE HLEDÁTE 
ZAMĚSTNÁNÍ?ZAMĚSTNÁNÍ?

JEDNOTA, SD Zábřeh právě nabízí práci na pozici:

Vedoucí Vedoucí 
prodejnyprodejny

Šumperk – Hlavní třídaŠumperk – Hlavní třída,
Šumperk – Zábřežská ulice

Zástupce Zástupce 
vedoucí prodejnyvedoucí prodejny

Stručné životopisy mužete zasílat na: becanova@jednota-zabreh.cz nebo volat na:  727 865 237  
Více na našich webových stránkách: www.jednota-zabreh.cz

Šumperk – Hlavní třída,
Šumperk – Zábřežská ulice

Pracovník Pracovník 
obchodního provozuobchodního provozu

• SUBSTRÁTY A HNOJIVApropěstovánípokojovýchazahradních rostlin
• PŘÍPRAVKYNAOCHRANUROSTLIN
• KRMIVA pro domácí a hospodářská zvířata
• ALGINIT – přírodníminerální ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

SADBOVÝ ČESNEK
KONZUMNÍ BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE

•GLIOREX

•CLONOPLUS

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 | 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz | info@agritec.cz

POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY S FUNGICIDNÍMI
ÚČINKY

www.agritec.cz • facebook.com/agritec • krmiva@agritec.cz
Otevřeno i po dobu rekonstrukce skleníku!

Do PRÁCE a do ŠKOLY 
            s NOVÝMI 
               BRÝLEMI

*při nákupu 2ks brýlových obrub 
  1 pár skel ZDARMA1+1 ZDARMA

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

Více informací v OPTICE
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Ahoj zimo. Těšíme se!
Zimní servis Volkswagen

Váš servisní partner

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, Tel. +420 583 301 515, asistentka.autosalon@fortex-ags.cz, www.fortex-ags.cz

Servisní prohlídka 
vozu 299 Kč

Zdravíme Tě, zimo. Počítáme s Tebou, a proto jsme pro naše zákazníky připravili pestrou nabídku zimních pneumatik s bezplatnou PneuGarancí, 
výhodné servisní úkony s Originálními díly Volkswagen®, široký sortiment Originálního příslušenství Volkswagen® a zimní servisní prohlídku vozu 
v našem autorizovaném servisu. Nabídka platí do 31. 12. 2020. Tak ahoj, zimo. Jsme připraveni a těšíme se!

SOUKROMÁ AMBULANCE FONIATRIE přijme 
ZAMĚSTNANCE NA RECEPCI 

zdravotnického zařízení.
  Požadujeme minimálně SŠ vzdělání 

  s maturitou, ideálně zdravotnického zaměření.  
Možno zpočátku na zkrácený úvazek.  

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

RYTECTVÍ

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

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás


