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Pokládku povrchu v Jesenické ulici zkomplikovalo počasí

„Pro pokládku horní vrstvy živičné-
ho povrchu je potřeba dodržet techno-
logické postupy, které bohužel minulý 
týden zkomplikovalo deštivé počasí. 
Uzavření části Jesenické ulice tak mu-
selo být prodlouženo,“ uvedl v  době 
uzávěrky tohoto čísla minulý pátek 
vedoucí oddělení investic šumperské 
radnice Oto Sedlář. Položení koneč-
né podkladní obrusné vrstvy v  pro-
storu nástupišť tak bylo naplánováno 
na pondělí a pokládka finální asfaltové 
vrstvy v  Jesenické ulici na  včerejšek. 
„Všem motoristům chceme poděkovat 
za trpělivost během uzavírky Jesenické 
ulice,“ zdůraznil šumperský místosta-
rosta Jakub Jirgl. Pokr. na str. 2

V souvislosti s výstavbou nového autobusového nádraží byla více než týden uzavřena část hlavního silničního tahu ze Šumperka 
na Jesenicko.  Foto: P. Kvapil

Stavbaři vybudovali nájezdy směrem na nová parkoviště, na budovanou průsečnou 
křižovatku v Jesenické ulici a na připojení k Penny marketu.  Foto: -pk-

Hradby nad Okružní ulicí letos prošly 
renovací.    Strana 2

Plánovaná přístavba se šatnami po-
skytne hokejistům odpovídající záze-
mí.    Strana 3

Knihovna je stále otevřená, „točí“ čte-
ní z Malého prince.    Strana 6

Uzavření Jesenické ulice v úseku od světelné křižovatky u viaduktu po křižovatku s ulicí Lidickou, jež si vyžádala vý-
stavba nového autobusového nádraží, se vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám prodloužilo. V době vydání 
tohoto čísla by však již hlavní silniční tah ze Šumperka na Jesenicko měl být opět plně průjezdný.

Vzhledem k  přijatým opatřením 
v  souvislosti se šířením koronavi-
rové nákazy, která zatím platí do   
3. listopadu, není součástí tohoto 
čísla zpravodaje příloha Šumperk 
- Živá brána Jeseníků, jež měla 
obsahovat nabídku kulturních, 
sportovních a  společenských akcí 
na  měsíc listopad. Příloha bude 
součástí příštího čísla, které vyjde 
ve středu 4. listopadu.
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Za přísných hygienických opatření se ve čtvrtek 29. října sejdou zastupitelé. Zasedání se uskuteční od  
15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici.

Renovací letos prošel úsek městských hradeb při ulici Okružní. Jde přitom o první etapu obnovy z pláno-
vaných deseti, které chce místní radnice zrealizovat postupně v dalších letech.

Pokládku povrchu v Jesenické ulici zkomplikovalo počasí

Ve čtvrtek 29. října se sejdou zastupitelé

Hradby nad Okružní prošly renovací

  Krizový štáb upravil 
otvírací dobu úřadu

Vzhledem k novým skutečnostem a zhoršující se 
epidemiologické situaci v České republice i v na-
šem regionu rozhodl Krizový štáb ORP Šumperk 
od  pondělí 19. října do  odvolání o  změně úřed-
ních hodin ve  všech budovách Městského úřadu 
v Šumperku. Pro veřejnost jsou úřadovny otevřeny 
v pondělí a ve středu vždy od 8 do 11 hodin a od 13 
do  15 hodin. Dle telefonické domluvy s  daným 
úředníkem si lze dohodnout individuální schůzku. 
Stejnou provozní dobu krizový štáb stanovil také 
pro veřejné toalety v  historické budově radnice. 
Informační centrum na  Hlavní třídě je otevřeno 
pouze ve  všední dny od  8 do  15 hodin. Místní 
radnice současně prosí návštěvníky, aby přicházeli 
do všech vnitřních prostor s rouškou, dezinfikovali 
si ruce a dodržovali dvoumetrové rozestupy. -ger-

  O říjnovém svátku slouží 
lékárenská pohotovost

Lékárenskou pohotovostní službu zajistí v  Šum-
perku ve sváteční den 28. října Krajinská lékárna 
v Komenského ulici 4, naproti divadlu. Otevřena 
bude od 9 do 13 hodin.  -red-

  Domov důchodců vyhlásil 
zákaz návštěv

Domov důchodců u Sanatoria vyhlásil od 1. října 
do odvolání zákaz návštěv ve všech areálech sociál- 
ního centra. Toto opatření se nevztahuje na opa-
trovníky a  blízké uživatelů služeb v  terminálním 
stádiu. Pro ně však platí povinnost rezervovat si 
návštěvy, a to telefonicky na čísle 583 215 518 nebo 
603 588 994.
„Mrzí nás, že jsme museli do  odvolání zakázat 
návštěvy. Rádi bychom blízkým našich uživatelů 
nabídli možnost uskutečnění videohovorů přes 
aplikaci Skype,“ uvedl ředitel domova Jiří Gonda. 
Doplnil, že v případě zájmu se lze obrátit na pra-
covny jednotlivých oddělení domova pro seniory 
a domova se zvláštním režimem v čase od 13 do   
15 hodin, tel. č. 583 215 518 nebo 603 588 994.
V  souladu s  usnesením vlády č. 413/2020 navíc 
byl od 14. října všem uživatelům pobytových slu-
žeb nařízen zákaz vycházení z areálu domova, a to 
do skončení vyhlášeného nouzového stavu. -ger- Renovaci hradebního pásu nad Okružní ulicí provedla firma HaServices z Huštěnovic. Šlo o první etapu obnovy 

hradeb z plánovaných deseti.  Foto: S. Singerová

  Pokr. ze str. 1
V současnosti jsou hotové nájezdy směrem na nová 

parkoviště, na budovanou průsečnou křižovatku v Je-
senické ulici a na připojení k Penny Marketu. Vyměně-
né a zapojené jsou rovněž sloupy veřejného osvětlení 
na středovém ostrůvku naproti Penny Marketu.

V prostoru původního autobusového nádraží jsou 
konstrukčně kompletně hotová nástupiště, na  pří-
střešky nyní zámečníci pokládají trapézové plechy 
a po napojení elektřiny a hromosvodů v konstrukcích 
přijde na  řadu izolace přístřešků a  příprava podloží 
pro zelené střechy. 

Na  protilehlé straně dodavatelská firma Společ-
nost Terminál Šumperk, sdružení brněnských firem 
IMOS Brno, a.s. a PSN DS a.s., dokončila pokládku 
podzemních datových rozvodů optické sítě a rozvo-
dů nízkého napětí. „Po zasypání a realizaci podklad-
ních vrstev se dodláždí plocha v místech, kde stávala 
vozidla taxi,“ podotkl Oto Sedlář a dodal, že dláždit 
se začínají i  nástupní ostrůvky na  autobusovém ná-
draží. Pokračují rovněž práce na vnitřních úpravách 
a opláštění nové výpravní budovy. Dopravní terminál 
by měl být definitivně hotový do  poloviny prosince 
s tím, že kolaudace proběhne začátkem ledna. -zk-

Zastupitelé se budou mimo jiné zabývat plánem 
zimní údržby, schválit by měli vyhlášení dotačních 
programů města na  rok 2021, na  programu budou 
nová obecně závazná vyhláška o omezení provozová-
ní hazardních her na území města a rovněž finanční 
a majetkoprávní záležitosti.

Vzhledem k  tomu, že přítomní budou muset do-
držovat dvoumetrové rozestupy, bude omezen počet 
míst pro návštěvníky. Radnice proto prosí veřejnost, 
aby dala přednost sledování zasedání on-line. Odkaz 
na přenos bude zveřejněn na webových a facebooko-
vých stránkách města.  -ger-

„Začali jsme úsekem hradeb, jenž byl v nejhorším 
stavu. Pokud budeme mít potřebné finance, rádi by-
chom v příštích devíti letech v opravách pokračovali,“ 
uvedla vedoucí oddělení komunálních služeb šumper-
ské radnice Eva Nádeníčková. Renovaci hradebního 
pásu nad Okružní ulicí zrealizovalo město ve své režii. 
Náklady představují sedm set sedmdesát osm tisíc ko-
run, což byla nejnižší cena, kterou nabídla ve výběro-
vém řízení firma HaServices s.r.o. z Huštěnovic.

Letošní první etapa ošetření zahrnovala opravu lí-
cové plochy zdi a  kaverny zdiva, vložení kameniva, 
opravu horní hrany konce opěrné zdi a  stabilizaci 
vnitřních líců stěn stávajících podzemních prostor. 
„Větší trhliny byly vyplněny kameny a  provázány 
do stávajícího zdiva tak, aby úprava byla co nejméně 
znatelná,“ podotkla Eva Nádeníčková.

Dnešní zbytky šumperského městského opevnění 
pocházejí z počátku 16. století. Tehdy byly po niči-
vém požáru v  roce 1513 vystavěny až pětimetrové 
a půldruhého metru silné hradby, doplněné dvěma 
branami a  pěti baštami. Vně obepínal hradby ši-
roký vodní příkop, napájený Bratrušovským poto-
kem. Za třicetileté války bylo opevnění poškozeno  
a  v  19. století byly některé části zcela odstraně-
ny, postupně byl zasypán příkop a  zmizelo rovněž 
všech pět bašt. V  roce 1860 pak město odkoupilo 
obě brány, jež byly postupně během tří let zbou-
rány. Do  dnešní doby se tak zachovaly tři úse-
ky hradebních pásů, jeden mezi Langrovou ulicí 
a  ulicí Na  Hradbách s  parkovou úpravou, druhý 
při Okružní ulici pod Kostelním náměstím a  třetí 
za Slovanskou ulicí. -zk-

Krizový štáb ORP Šumperk rozhodl mimo jiné 
o změně úředních hodin ve všech budovách měst-
ských úřadoven.                                              Foto: -ger-
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Zástupci Pirátů a Starostů, Spojenců a ODS podepsali koaliční spolupráci a povedou společně Olomouc-
ký kraj. Nová koalice má v krajském zastupitelstvu většinu, dvaatřicet z padesáti pěti křesel. Vítězné hnutí 
ANO míří do opozice.

Nové zázemí Škoda arény, jež budou moci využívat především mladí a profesionální hokejisté, ale také 
sportovci a sportovní kluby působící na šumperském Tyršově stadionu, je kompletně projektově připra-
veno. Podniky města Šumperka, které zimní stadion provozují prostřednictvím dceřiné společnosti Šum-
perské sportovní areály, nyní na realizaci shánějí potřebné finance. V maximální možné míře přitom chtějí 
využít dotační peníze.

Novým hejtmanem se stane Josef Suchánek, jehož 
kolegové z koalice Piráti a STAN obsadí ještě tři další 
místa v jedenáctičlenné krajské radě. Tu doplní čtyři 
zástupci Spojenců, kteří získali také pozici prvního 
náměstka hejtmana, a  tři členové ODS, mezi nimiž 
bude i druhý hejtmanův náměstek.

Uplynulé čtyři roky Olomouckému kraji vládla ko-
alice ANO, ODS a ČSSD. Sociální demokraté se ale 
nedostali přes potřebnou pětiprocentní hranici. 

Nejvíce zastupitelů v  novém krajském zastupi-
telstvu získalo ANO, obsadí osmnáct křesel. Piráti 
se STAN mají dohromady třináct mandátů. Třetí 
Spojenci, kteří zahrnují KDU-ČSL, Zelené, TOP 09 
a  hnutí ProOlomouc, disponují dvanácti zastupiteli. 
Čtvrtá ODS jich má sedm, za SPD usedne v krajském 
zastupitelstvu pět osob.

Rozdělení postů koaličních partnerů: Piráti a Sta-

„Na  projekt přístavby šaten u  zimního stadionu 
máme již stavební povolení, vše je majetkoprávně vypo-
řádáno a dokončena je projektová dokumentace. Jediné, 
co nám chybí, je finanční zajištění, neboť bez kofinan-
cování z nějakého dotačního titulu nebude možné tuto 
velkou investici realizovat,“ uvedl Miroslav Pospíšil, ře-
ditel Podniků města Šumperka. Nedávno tak proběhla 
jednání s Národní sportovní agenturou, jež se zaměřuje 
na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělo-
cvičných jednot a která se v nejbližší době chystá vypsat 
dotační tituly. „Jedním z nich by měl být titul regionál-
ní sportoviště, v jehož rámci bychom se mohli o pení-
ze ucházet. Maximální výše dotace je čtyřicet milionů 
korun, ale zatím neznáme pravidla jejího poskytování, 
takže částku nelze odhadnout. Roli budou hrát i uzna-
telné rozpočtované náklady,“ vysvětlil Pospíšil. 

Náklady vzešlé z  prováděcí projektové dokumenta-
ce činí bez DPH dvaačtyřicet milionů korun. Investice 
by přitom měla být kryta z  několika zdrojů s  tím, že 
Podniky města mají na tuto stavbu nachystáno patnáct 
milionů v  podobě výtěžku z  prodeje ubytovny Sport.  
„Město se zavázalo podpořit projekt sedmi či osmi mi- 
liony korun. A  na  dotační podporu v  obdobné výši 

máme závazný příslib Olomouckého kraje,“ doplnil ře-
ditele Podniků města šumperský starosta Tomáš Spurný.

Současné šatny jsou ve velmi nevyhovujícím stavu. 
Potřebám hokejistů neodpovídají prostorově, kapa-
citně ani z  hygienického hlediska. Přístavba vyroste 
na zelené ploše a bude navazovat na stávající severní 
obvodovou stěnu objektu. V  prostoru současné Ško-
da arény se vybuduje nová severní tribuna, pod níž 
vzniknou skladové prostory, sušárny, prádelny a  ko-
munikační prostory. V  dvoupodlažním objektu jsou 
vedle šaten naplánovány také posilovna, umývárny 
a toalety, učebny, sklady, klubovny, technické místnosti 
a wellness zóna. Ta by měla sloužit nejen Mladým Dra-
kům a profesionálním hokejistům, ale i všem sportov-
cům a sportovním klubům v areálu Tyršova stadionu. 
„V současnosti zde chybí zařízení, jež by poskytovalo 
onu neméně důležitou fázi regenerace a  odpočinku 
po tréninku či utkání,“ podotkl ředitel Podniků města. 

Právě vybudování zmíněné relaxační zóny se do od-
hadovaných nákladů mimo jiné promítlo. „Celkové 
náklady reflektují rovněž skutečnost, že jde o zařízení 
s  nejmodernějšími technologiemi, jako jsou nucené 
větrání nebo rekuperační jednotky. V  šatnách bude 

Kraj povede nová trojkoalice

Plánovaná přístavba se šatnami poskytne hokejistům odpovídající zázemí

Zástupci Pirátů a Starostů, Spojenců a ODS podepsali 
koaliční spolupráci a  společně povedou Olomoucký 
kraj.  Foto: -lb-

Přístavba vyroste na zelené ploše a bude navazovat na stávající severní obvodovou stěnu Škoda arény. 
 Vizualizace: M. Dvořáček, B & D Project

  
  

  
  

  Lidé mohou zasílat 
nominace na ceny města 
za rok 2020

V  letošním roce schválilo zastupitelstvo města 
Šumperka novou koncepci způsobu hlasování 
a  udílení Cen města Šumperka. Počiny a  osob-
nosti z  různých oblastí života města mohou lidé 
nominovat do  30. listopadu prostřednictvím  
elektronického formuláře na  webu města www.
sumperk.cz. Zde také najdou veškeré informace 
a pravidla hlasování. Všechny nominace projed-
ná tzv. akademie, složená ze zástupců politických 
stran a uskupení v  zastupitelstvu, a stanoví jednu 
třetinu, z níž bude veřejnost vybírat svého kandi-
dáta na  udělení ceny. Pět kandidátů s  největším 
počtem obdržených hlasů od  veřejnosti bude 
navrženo k udělení Ceny města Šumperka za rok 
2020, které na svém zasedání zastupitelé potvrdí. 
Novinkou je absence přesně specifikovaných ka-
tegorií, vítězové tak obdrží ocenění za konkrétní 
počin.  -ger-

  Přehled dosavadních etap 
modernizace zimního stadionu 

2016 - I. etapa (chlazení ledové plochy)
V  roce 2016 byla provedena 1. etapa spočívající 
v modernizaci technologie chlazení ledové plochy. 
Realizační náklady 1. etapy celkem 33 mil. Kč bez 
DPH, z toho dotace 19 mil. Kč od SFŽP, z vlastních 
zdrojů PMŠ 14 mil. Kč.
2017 - II. etapa 2a (střecha a vzduchotechnika)
V roce 2017 byla provedena druhá etapa (2a) spo-
čívající v  rekonstrukci ocelové konstrukce a  po-
ložení nové střešní krytiny, vč. izolace a instalace 
silnoproudých a  slaboproudých elektrických roz-
vodů a vzduchotechniky. Realizační náklady eta-
py 2a činily celkem 30 mil. Kč bez DPH, z  toho 
z vlastních zdrojů PMŠ 25 mil. Kč, vč. 20 mil. Kč 
z úvěru od České spořitelny a 5 mil. Kč z navýšení 
základního kapitálu na základě nově emitovaných 
akcií upsaných městem Šumperkem jako jediným 
akcionářem.
2018 - II. etapa 2b (zateplení obvodového pláště)
V roce 2018 proběhla další etapa 2b, v rámci kte-
ré došlo k  zazdění většiny prosklených prostupů 
ve fasádě. Dále byla osazena nová okna s izolační 
funkcí a vnější plášť zimního stadionu byl zateplen 
minerální vatou. Součástí zateplení byly i vyzdění 
a  částečná výměna okenních výplní ve  zbylých 
třech stěnách zimního stadionu a vnitřní výmalba 
stěn a  také rekonstrukce střešního pláště vchodů 
do objektu zimního stadionu, rozvodny NN a ša-
ten. Proběhla výměna výplní oken a  dveří v  zá-
padní stěně zimního stadionu, která je společná 
s objektem přilehlé ubytovny SPORT, za protipo-
žární tak, aby vznikly dva oddělené požární úseky. 
Náklady na tuto etapu činily 8 mil. Kč bez DPH.

rostové: hejtman + 3 radní * Spojenci: první náměstek  
+ 3 radní * ODS: druhý náměstek hejtmana + 2 radní.
 -ger-

permanentně čerstvý vzduch, což je to nejlepší řeše-
ní,“ zdůraznil Miroslav Pospíšil, který předpokládá, 
že by cenu mohla snížit veřejná soutěž. „Vypíšeme ji 
v okamžiku, kdy budeme mít zajištěné finance. Pokud 
se nám letos podaří dosáhnout na dotace, pustíme se 
do realizace v nejbližší době,“ uzavřel Pospíšil. -zk-
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Informace/Třídění odpadů

Hlídkovou činnost na  hřbitovech 
a  v  jejich okolí posílí rovněž státní 
policie. Svou pozornost zaměří nejen 
na dodržování veřejného pořádku, ale 
především na  zloděje a  vandaly, kteří 
se v okolí mohou pohybovat. „Policis-
té však nemohou být všude, žádáme 
proto všechny návštěvníky hřbitovů, 
aby věnovali pozornost řádnému za-
bezpečení svých vozidel, aby zkont-
rolovali jejich uzamčení a  nenechali 

na viditelných místech ve voze odlože-
né žádné cenné věci, jež by se mohly 
stát lákadlem pro zloděje,“ říká Jiřina 
Vybíhalová, tisková mluvčí olomouc-
kého krajského policejního ředitelství. 
Současně upozorňuje, že věci nemusejí 
být v bezpečí ani tehdy, pokud si je lidé 
vezmou s  sebou na  hřbitov. „Obratný 
zloděj dokáže využít i  chvilky nepo-
zornosti, aby si přisvojil například ka-
belku odloženou na náhrobku. Své věci 

by proto měli mít návštěvníci hřbitova 
vždy v  dosahu a  na  očích,“ nabádá 
k obezřetnosti policejní mluvčí.

Ze samotných hrobů podle ní mizí 
nejčastěji svíčky, věnce, sošky a různé 
dekorativní předměty. Tedy věci, které 
lze snadno a rychle zpeněžit. „V někte-
rých případech nedokáží poškození 
policistům popsat odcizené věci. Proto 
je dobré původní stav hrobu vyfotit,“ 
dodává Vybíhalová. -kv-

V  dopoledních hodinách se usku-
teční setkání u  pamětní desky pěšího 
pluku 13 na  náměstí Jana Zajíce, kde 
přítomní uctí památku obětí bitvy 
u  Moravské Chrastové v  roce 1938. 
Odpoledne vedení města položí květi-
ny u busty Tomáše Garrigue Masaryka 
v ul. 28. října, kde si připomene 102. vý-
ročí založení Československé republiky. 
Večerní koncert Moravské filharmonie 
Olomouc kvůli současné epidemiolo-
gické situaci nebude moci s  největší 
pravděpodobností proběhnout.

Co se stalo v  Moravské Chrastové? 
V  této obci žilo v  roce 1938 zhruba 
třináct set obyvatel, z  nichž bylo osm 
set Čechů a pět set Němců. Díky tomu 
Chrastová unikla zabrání Německem, 

protože podle Mnichovské dohody do-
cházelo k záboru obcí s více než polovi-
nou německého obyvatelstva. Na  tuto 

obec se tak zmíněné pravidlo nevzta-
hovalo. Členům Sudetoněmecké strany 
však vadilo, že Chrastová zůstala sou-
částí Československa, proto ji ozbroje-
ní sudetoněmečtí dobrovolníci v  noci 
z 30. na 31. října obsadili. Většina čes-
koslovenských jednotek v  Moravské 
Chrastové byla zajata. Kolem třetí ho-
diny ranní se o události dozvěděl velitel 
13. pluku plukovník Karel Čejka. K dis-
pozici měl pouze rotu doprovodných 
zbraní. Tyto jednotky vyrazily na místo 
incidentu kolem páté ranní. Nako-
nec se v  devět hodin ocitla Moravská 
Chrastová opět v  československých 
rukou. Na československé straně padli 
vojáci Antonín Černý, Bedřich Stuch-
lík, Alois Žatka a Tomáš Morávek. -ger-

Hřbitov bude o „dušičkách“ otevřen déle

Vedení města uctí koncem října hrdiny

Přelom října a listopadu se každoročně nese ve znamení „dušiček“, období, kdy uctíváme památku zesnulých a navště-
vujeme místa posledního odpočinku našich nejbližších. V této souvislosti budou oba šumperské hřbitovy od pondělí 
26. října do pondělí 2. listopadu přístupné déle. Otevřeny budou denně od sedmé ranní do osmé večerní. Ve zmíněných 
dnech navíc bude na přilehlá parkoviště u hřbitova a krematoria častěji zajíždět hlídka městské policie. Ta bude dohlížet 
i na to, aby se lidé, vzhledem k současné epidemiologické situaci, na hřbitově neshlukovali.

V Šumperku proběhnou v pondělí 26. října vzpomínkové akce k výročí vzniku samostatného Československa. Z důvo-
du aktuálních epidemiologických opatření se však musejí obejít bez přítomnosti veřejnosti.

Pamětní deska pěšího pluku 13 byla 
na budovu Pontisu na náměstí Jana Za-
jíce osazena před dvěma lety. Foto: -pk-

Zelené nádoby s oranžovým víkem bu-
dou umístěny na  čtyřech stanovištích 
tříděného odpadu.                   Foto: -pm-

  
  

  Informační centrum 
aktualizuje adresář 
podnikatelů a služeb

V  rámci zkvalitňování služeb in-
formačního centra prosíme podni-
katele a  živnostníky o  spolupráci. 
Jste-li provozovatelem gastronomic-
kého zařízení, poskytovatelem uby-
tovacích služeb nebo jinak podnikáte 
na území města Šumperka, nabízíme 
možnost se zdarma zaregistrovat 
do  adresáře podnikatelů a  služeb či 
adresáře ubytovatelů a  gastro zaří-
zení. Databáze adresářů je sdílená 
na  webových stránkách města a  in-
formačního centra.
Registrace je zdarma a na dobu ne- 
určitou. Dejte nám o sobě vědět na  
e-mailovou adresu ic@sumperk.cz, 
případně nás kontaktujte na  tele-
fonu 583  214  000, a  my vás rádi 
do  databáze přidáme. Pokud již 
profil firmy máte, jakékoli změny 
či doplnění můžete nahlásit na výše 
zmíněné e-mailové adrese. -ger-

  Strážníci 
pomohli zraněné 
ženě

Díky všímavosti a  zkušenostem 
šumperských strážníků byl dopaden 
pachatel závažného trestného činu. 
Strážníci na  konci září našli v  sa-
dech 1. máje na  lavičce ženu pora-
něnou v obličeji, jež měla také řezné 
rány na krku. Žena na dotaz stráž-
níků odpověděla, že zranění jí způ-
sobil její známý. Protože měla strach 
z  dalšího napadení, nevyhledala 
ošetření ani neohlásila napadení. 
Strážníci případ předali Policii ČR.
Během dalšího šetření vyšlo najevo, 
že o  dva dny dříve čtyřiačtyřiceti-
letý muž s o čtyři roky starší ženou 
popíjeli v  jednom vybydleném ob- 
jektu alkohol. Když zásoby došly, 
muž chtěl, aby žena šla do města se-
hnat peníze a donesla další alkohol. 
Když odmítala, muž svou známou 
fyzicky napadl. Domáhal se pohlav-
ního styku a  surově ji bil a pořezal 
na krku a hrudníku. 
Věc je nyní v šetření kriminalistů, kte-
ří po  prověření veškerých okolností 
případu muže obvinili ze spáchání 
zvlášť závažného zločinu těžkého 
ublížení na zdraví ve  stádiu pokusu, 
zločinu znásilnění, rovněž ve  stádiu 
pokusu, ale také z  přečinu vydírání. 
Trestní stíhání obviněného je vedeno 
vazebně. Muži hrozí v případě proká-
zání viny  až deset let vězení.
Strážníci se také před několika dny 
podíleli na zadržení dvou hledaných 
osob, jež objevili v  části Dolní Te-
menice, zadrželi i řidiče, který před 
jízdou pil alkohol. -ger-

Během letošního října budou ve spo-
lupráci s bioplynovou stanicí EFG Ra-
potín BPS v Šumperku rozmístěny čtyři 
sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje. Jde 
o  zkušební projekt nádobového sběru 
použitých jedlých tuků a  olejů z  do-
mácností, jímž chce město ověřit zájem 
ze strany občanů. V  případě kladné 
odezvy bude počet nádob navyšovat.

Zelené nádoby s  oranžovým víkem 
označené ke  sběru použitých tuků 
a olejů budou umístěny na  těchto sta-
novištích tříděného odpadu:

Čsl. armády 24,
Fibichova 15,

J. z Poděbrad 33,
Prievidzská 2.
Použité jedlé oleje a  tuky mohou 

obyvatelé města i  nadále odevzdávat 
ve sběrných dvorech.

Použité, dostatečně vychladlé jedlé 
oleje a tuky slévejte do plastových, dob-
ře uzavíratelných nádob (PET lahve), 
aby nemohlo dojít k vylití jejich obsa-
hu. Nepoužívejte skleněné lahve, neboť 
hrozí jejich rozbití a  rozlití obsahu. 
V žádném případě olej nevylévejte pří-
mo do sběrné nádoby!

Do nádoby patří pouze takzvaný ku-
chyňský olej, nikoliv například vyjeté 

Město rozmístí „na zkoušku“ čtyři nádoby na tuky a oleje

oleje z  automobilů či hydraulických 
zařízení!

Jako u  každého tříděného odpadu 
je do zvláštních sběrných nádob zaká-
záno ukládat jiné složky komunálních 
odpadů, než pro které jsou určeny.

Děkujeme, že třídíte.
P. Matušů, odbor 

životního prostředí MěÚ Šumperk

KROK 3KROK 2KROK 1
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Zpravodajství/Informace

„S ohledem na skutečnost, že i v našem regionu ros-
te počet nakažených, kteří vyžadují hospitalizaci, jsme 
museli na našem dočasném infekčním oddělení lůž-
kový fond rozšířit. Kapacita se ovšem rychle naplňuje, 
a  to nejen na standardním oddělení, ale také na od-
dělení ARO. V důsledku poměrně nepříznivé situace 
jsme také požádali kraj o přidělení mediků a studentů 
střední zdravotnické školy. Doufáme, že nám je při-
dělí co nejdříve, protože budeme brzy v  situaci, kdy 
se nám bude hodit každá pomoc. Zároveň jsme velmi 
uvítali nabídku ČVUT, kam jsme už odeslali žádost 
o plicní ventilátory,“ říká náměstek pro léčebnou péči 
Nemocnice Šumperk Josef Čikl.

Nemocnice zároveň stále hledá zdravotnické posily 
do svého běžného provozu. „Přestože postupně odklá-
dáme plánovanou operativu, stále poskytujeme akutní 
péči a provádíme akutní operace. Proto hledáme po-
sily do našeho běžného provozu,“ vysvětluje lékařský 
náměstek s  tím, že personální situace by se mohla 
alespoň částečně zlepšit ve chvíli, kdy do nemocnice 
nastoupí medici a studenti střední zdravotnické školy. 
„Nadále však platí, že bychom potřebovali nemocni-
ci personálně posílit o další sanitáře, praktické i vše- 
obecné sestry a plánujeme znovu oslovit také terénní 
specialisty,“ zdůrazňuje Josef Čikl a podotýká, že čes-

ké zdravotnictví čeká v  následujících týdnech jedna 
z nejtěžších zkoušek v její historii.

Podle lékařského náměstka je nezbytné, aby se počty 
pacientů v  šumperském regionu už nezvyšovaly, pro-
to je nutné, aby všichni dodržovali doporučená opat-
ření. Nemocnice se snaží i v tomto ohledu pacientům 
vycházet maximálně vstříc. Své prostory vybavila 

Služba funguje tak, že specializova-
ný tým zajíždí do domácností pacientů 
a zajišťuje péči v domácím prostředí jak 
pacientovi, tak pečujícím. Nutnou pod-
mínkou je stálá přítomnost pečujícího 
člena rodiny. „Principem péče je, aby 
nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, 
byla respektována jeho lidská důstoj-
nost a  nezůstal osamocen. Dnes jsou 
možnosti dochování blízkého člověka 
v  domácím prostředí opravdu veliké,“ 
uvedla ředitelka šumperské Charity 
Jana Bieliková.

Doplnila, že v  týmu, jenž se stará 
o  pacienta, je paliatr - odborný lékař, 
který přijímá pacienta do  péče a  pra-
videlně nebo dle potřeby ho navštěvu-
je. Jsou v něm i další lékaři, například 
praktický lékař či specialisté. Dále ho 
tvoří vrchní paliativní sestra, zdravot-
ní sestry pro specializovanou paliati-
vu, sociální pracovníci, poradci pro 
pozůstalé, psycholog i  duchovní, kteří 
pomáhají zvládnout toto těžké obdo-
bí umírajícímu a  jeho rodině. Samo-
zřejmostí je, v  případě zájmu rodiny,  
návaznost péče sociálních služeb, na-

příklad pomoc s  hygienou, převléká-
ním a podobně. 

Pacient, jemuž je poskytována vše- 
obecná paliativní péče, ještě nemusí 
mít ukončenou léčbu, ale už je zřejmé, 
že jeho život spěje ke konci třeba v řádu 
měsíců. Péče se zaměřuje na tišení bo-
lesti a  dalších nepříjemných projevů, 
využívá i  speciální zdravotnické po-
můcky. „Tento typ péče je pro jakou-
koliv organizaci velmi náročné zajistit, 
ale jsem ráda, že Charita Šumperk tuto 
možnost pomoci umírajícím má. Je 
třeba zdůraznit, že tato péče je bezplat-
ná. Lékař k pacientovi přijíždí většinou 
jednou za  týden, dle potřeby i  častěji, 
sestry každý den,“ popsala službu ředi-
telka Charity.

Zdůraznila, že ne každý tuto práci 
může vykonávat, je to fyzicky i  psy-
chicky velmi náročná služba. Personál 
je pravidelně proškolován, sestřičky 
absolvují speciální kurzy pro paliati-
vu. Nároky na vzdělání personálu jsou 
od  zdravotních pojišťoven opravdu 
vysoké, tak jako zajištění tohoto typu 
péče. „Několik zaměstnanců absolvo-

Nemocnice rozšiřuje infekční oddělení, odkládá plánované operace a hledá dárce plazmy

Šumperská Charita pomůže rodinám, jež se starají o umírající

Do Charity Šumperk mohla zavítat veřejnost ve středu 7. října. V sídle této nezisko-
vé organizace v Jeremenkově ulici 7 si mohli návštěvníci nechat změřit tlak či hla-
dinu cukru v krvi, pracovnice zájemcům podávaly informace o své práci a službách 
a provedli je po areálu. Mezi návštěvníky nechyběl starosta města Tomáš Spurný. 
 Foto: S. Singerová

Nemocnice Šumperk rozšířila lůžkový fond svého dočasného infekčního oddělení z dvaceti na čtyřicet lů-
žek. Už nyní je ale oddělení ze dvou třetin plné a nemocnice počítá, že nakažených pacientů, kteří vyžadují 
hospitalizaci, bude přibývat. Dalších deset lůžek vyčlenila nemocným pacientům také na oddělení ARO, 
jež je rovněž prakticky naplněno. Počty pacientů se však mění z hodiny na hodinu a nemocnice se tomu 
operativně každý den přizpůsobuje. V důsledku nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním 
covid-19 a úbytku personálu musí nemocnice začít odkládat plánovanou operativu a omezit provoz někte-
rých ambulancí.

Paliativní hospicová péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientova-
ná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokroči-
lém nebo terminálním stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní 
strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. 
A právě tuto službu poskytuje Charita Šumperk.

valo i  certifikovaný kurz Poradci pro 
pozůstalé se závěrečnou zkouškou. 
Pomáhají být nablízku těm, kteří prá-
vě ztratili blízkého člověka, jsou jim 
oporou, navštěvují je, organizují jejich  
setkání. Máme opravdu velmi dob-
ře proškolený tým lidí, jenž dělá vý-

bornou, nepostradatelnou službu 
a  na  který jsem moc pyšná,“ sdělila 
Jana Bieliková a dodala, že podrobnější 
informace o  této službě zjistí zájemci 
na webu www.sumperk.charita.cz nebo 
při osobním setkání přímo v sídle Cha-
rity v Jeremenkově ulici 7. -ger-

dostatečným množstvím dezinfekčních dávkovačů 
a na centrální příjem mimo jiné umístila také automat 
na roušky. „Mít správně nasazenou roušku, pravidelně 
si dezinfikovat ruce a dodržovat odstupy. To je přece to 
nejjednodušší, co můžeme všichni společně udělat pro 
to, aby se nákaza dál masivně nešířila,“ prosí veřejnost 
lékařský náměstek.

S  ohledem na  skutečnost, že má nemocnice in-
fekční oddělení i  ARO prakticky zaplněné pacienty 
s onemocněním covid-19, velmi urgentně rovněž hle-
dá dárce plazmy, kteří onemocnění v minulosti pro-
dělali. „Při koronavirové infekci se v těle nemocného 
vytvářejí specifické protilátky proti novému koronavi-
ru, jenž je původcem covid-19. Tyto protilátky v krvi 
vyléčeného zůstávají ještě dlouho po jeho uzdravení. 
Léčba aktuálně nakažených a  hospitalizovaných pa- 
cientů plazmou od  těch vyléčených je proto velmi 
účinná a dnes je běžně využívaná klinickými pracovi-
šti,“ vysvětluje primářka hematologicko-transfúzního 
oddělení Marie Urbánková. 

Obecnými předpoklady pro dárcovství plazmy je 
věk od osmnácti do šedesáti let a celkově dobrý zdra-
votní stav. „Podmínkou také je, že dárce v minulosti 
nepřijal krev či plazmu jiného dárce formou transfu-
ze. U žen není možné odebírat plazmu s protilátkami 
v případě, že již prodělaly graviditu a také pokud při-
jaly krev či plazmu formou transfuze,“ upřesňuje pri-
mářka Urbánková. Další podmínkou je, že z  infekce 
covid-19 musí být dárce zcela uzdraven. To znamená, 
že jeho uzdravení zdravotníci potvrdili dvěma vyšet-
řeními na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem. Toto vyšetření se standardně provádí 
u všech nemocných s covid-19.  -hh-

Nemocnice stále hledá zdravotnické posily do svého 
běžného provozu.  Foto: H. Hanke
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Přestože je v  současnosti šumperské muzeum  
zavřené, jeho zaměstnanci chystají v  Rytířském sále 
výstavu nazvanou Orchestrion a  jiné hrací skříň-
ky. Vernisáž je naplánována na  čtvrtek 5. listopadu 
na pátou odpolední, pokud to samozřejmě situace se 
šířením koronaviru dovolí.

Výstava představí orchestrion, který patří k  nej-
větším v  České republice a  jenž prošel náročným 
restaurováním, zaměřeným na jeho akustické a me-
chanické části. Právě během vernisáže se orchest- 
rionu téměř po padesáti letech opět vrátí zvuk a jeho 
obnovu přiblíží restaurátor Radek Janoušek. Při 

této příležitosti muzeum 
představí celou svou sbír-
ku mechanických hracích 
strojů - automatofonů, na-
zývaných také jako hrací 
skřínky a  skříně, flašinetů 
z  pekařovské dílny rodi-
ny Kolbů a  méně známých 
strojků polyfonu a  hero-
fonu. Výstava bude v  Ry-
tířském sále k  vidění do  
7. února. -red-

„Během úterý 13. října jsme oslovili zaměstnavatele 
klíčových profesí, například šumperskou nemocnici, 
Armádu spásy, Charitu a  další organizace, a  infor-
movali je o možnosti umístit děti jejich zaměstnanců 
do  krizové školy,“ uvedla Olga Hajduková, vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů.

Provoz krizové školy byl zahájen ve středu 14. října, 
dosud jsou přihlášeny zhruba dvě desítky dětí z celé-

ho ORP Šumperk. Jde převážně o děti zdravotníků, 
zaměstnanců složek IZS nebo i zaměstnanců Diako-
nie Sobotín.

Pro předškoláky ve věku od tří do šesti let byla kri-
zová mateřská škola také určena, a to pro případ, kdy-
by došlo k uzavření „kmenové“ MŠ dítěte, například 
z důvodu přijetí karanténních opatření.

 -ger-

„Knihovna je otevřená v  běžné vý-
půjční době. Návštěvníky obou půj-
čoven chceme ubezpečit, že jsme pro 
normální chod knihovny udělali maxi-
mum. V půjčovnách během dne řádně 
větráme a pracovnice úklidu několikrát 
za den otírají dotekové plochy. Pro ná-
vštěvníky je před půjčovnami samo-
zřejmě nachystaná dezinfekce na ruce,“ 
říká ředitelka knihovny Kamila Šeligo-
vá, podle níž zde k žádnému kumulo-
vání lidí nedochází a  díky rozlehlým 
prostorám mohou čtenáři dodržovat 
i  více než doporučené dvoumetro-
vé rozestupy. „V  půjčovnách jsme jen 
pozastavili službu veřejného internetu 
na  počítačových místech, kde je do-
držení všech hygienických požadavků 
nejsložitější. V prostorách knihovny je 
však stále dostupný internet prostřed-
nictvím wi-fi, návštěvníci se tak mo-
hou připojit prostřednictvím vlastních 
chytrých telefonů či notebooků,“ po-
dotýká ředitelka. 

Patnáct let po  sobě se na  podzim 
v Šumperku pravidelně četla vždy jedna 
kniha, letošní šestnáctý ročník festivalu 
Město čte knihu ale zhatila epidemiolo-
gická opatření zavedená kvůli šířící se 
koronavirové nákaze. Městská knihov-
na, která spolu s  městem, „Doriskou“, 
kinem Oko, divadlem, muzeem, do-
mem kultury, „ZUŠkou“ a  místními 

středními, základními a  mateřskými 
školami festival pořádá, se proto roz-
hodla, že příznivce festivalu potěší ales-
poň na sociálních sítích. Na Facebooku 
organizátorů budou postupně vždy 
ve  čtvrtek zveřejňována videa ze čtení 
nejen Malého prince francouzského 
spisovatele Antoina de Saint-Exupéry-
ho, jenž byl pro letošní ročník vybrán.

„První video ze čtení šumperských 
ochotníků Studia D123, které jsme 
natáčeli minulý pátek na  divadelním 
Hrádku, umístíme na  facebookové 
stránky ve  čtvrtek 22. října. Postupně 
pak budeme zveřejňovat čtení z Malého 

Město Šumperk zajistilo od středy 14. října péči pro děti ve věku od tří do deseti let pro zaměstnance inte-
grovaného záchranného systému a dalších klíčových profesí. V rámci obce s rozšířenou působností Šumperk 
byla pro děti těchto zaměstnanců určena jako krizová škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22.

Městská knihovna T. G. Masaryka v době nouzového stavu nijak neomezila 
otvírací hodiny, velký důraz ale klade na pečlivě nastavená hygienická opatření. 
Zrušit však musela letošní ročník festivalu Město čte knihu, jenž měl proběh-
nout minulý týden. Spolu s ostatními pořadateli se ale rozhodla, že příznivce 
festivalu potěší alespoň na sociálních sítích.

V muzeu představí největší orchestrion v republice

O děti zdravotníků se stará základní škola Vrchlického 

Knihovna je stále otevřená, „točí“ čtení z Malého prince
prince v podání Olgy Kaštické a Petra 
Komínka a v podání místních gymna-
zistů. Nabídneme rovněž reportáž z in-
stalace výstavy v  muzeu, jež proběhne 
tento týden,“ prozrazuje ředitelka 
knihovny. Právě výstavu v  Rytířském 
sále muzea, nazvanou „Alice Dostá-
lová: Planetami Malého prince & Petr 
Horálek: Sedm perel astronomie“, by si 
podle ní neměli lidé nechat ujít. Jejím 
hlavním motivem je podmanivé spojení 
tajů vesmíru, krásy skla a  pohádkové-
ho příběhu Antoina de Saint-Exupé-
ryho. „Jednáme o prodloužení výstavy 
do  konce letošního roku a  věříme, že 
veřejnost ji bude moci zhlédnout. Rádi 
bychom v  jejím rámci v  nejbližším 
možném náhradním termínu nabídli 
i  zrušenou přednášku Martina Tylšara 
Astrofotografie deep-sky objektů,“ dou-
fá Šeligová. 

V  půjčovně pro děti a  mládež jsou 
vystavené oceněné práce z  výtvarné 
soutěže pro děti a  mládež, vyhlášené 
u  příležitosti festivalu, jejímž tématem 
bylo můj nejlepší kamarád - kamarádka. 
Další výtvarné práce ze soutěže pak byly 
instalovány v minigalerii informačního 
centra na Hlavní třídě, která ale je nyní 
nepřístupná. „Byli jsme velmi překvape-
ni, kolik nám přišlo prací, přestože školy 
od března prakticky nefungovaly. Obdr-
želi jsme tři sta jedenaosmdesát výtvar-
ných a osmdesát literárních prací, takže 
jsme se rozhodli vydat i sborník, jenž už 
máme hotový a  dostanou ho ocenění 
autoři a také školy,“ podotýká ředitelka 
knihovny a  dodává, že diplomy a  ceny 
pro výherce má knihovna nachystané 
a  zaveze je do  jednotlivých škol nebo 
zašle poštou.

V  náhradním termínu proběhne 
rovněž literární seminář plánovaný 
na čtvrtek 15. října a zaměřený na An-
toina de Saint-Exupéryho. „Po dohodě 
s Marií Brožovou uspořádáme seminář 
některý čtvrtek jako další vzdělávání 
určené učitelům, knihovníkům a  dal-
ším literárním zájemcům,“ ujišťuje Ka-
mila Šeligová. V  náhradním termínu 
by se podle ní mohlo uskutečnit i lout-
kové představení Malého prince, se 
kterým se na šumperský festival chys-
tal Víťa Marčík se svým divadlem Já to 
jsem. „Za  přípravou festivalu je roční 
práce, takže jeho zrušení nás opravdu 
hodně mrzí. Alespoň část plánovaných 
akcí bychom chtěli, jakmile to bude 
možné, veřejnosti nabídnout,“ uzavírá 
ředitelka knihovny. -zk-

Informace/Knihovna

První video ze čtení ochotníků Studia D123 se natáčelo minulý pátek na divadelním 
Hrádku.  Foto: P. Kvapil

  Katarína Líšková vystaví
v knihovně Iránský seznam

Katarína Líšková, jež má na  svém kontě vítězství 
či účast ve finále v několika ročnících Slovak Press 
Photo, představí v šumperské knihovně fotografie, 
které pořídila během svých návštěv Iránu. Výstava 
nazvaná Iránský seznam je kompilace témat, jež 
Katarínu Líškovou zaujala při opakovaných návště-
vách této krajiny. Výstavu, která potrvá do 6. ledna, 
chtějí knihovnice otevřít vernisáží v půjčovně pro 
dospělé ve čtvrtek 5. listopadu v 17 hodin. Navá-
zat by na ni měla beseda s fotografkou. Zda se obě 
akce uskuteční, není v době uzávěrky tohoto čísla 
stoprocentně jisté. Aktuální informace budou zve-
řejněny na webu a Facebooku knihovny. -red-

 Foto: K. Líšková

Vystavený orchestrion 
patří k největším v re-
publice.  Foto: archiv
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Informace/Zpravodajství

Bazárek otevřela Armády spásy v prostorách někdejší optiky ve Starobranské ulici. 
 Foto: -ger-

ČEZ Energo investovalo do dvou nových kogeneračních jednotek šedesát milionů 
korun.  Foto: -ger-

„První podpora bazárku sem dopu-
tovala z misijní sbírky v Anglii, díky níž 
máme pokrytý roční nájem a provozní 
náklady,“ uvedl Aleš Malach ze šum-
perské pobočky Armády spásy. Lidé, 
kteří budou chtít věnovat užitečnou 
a  funkční věc, ji tak mohou do bazár-
ku přinést. Zde ji pracovníci Armády 
spásy ocení a za rozumnou cenu nabíd-
nou. „Chceme levně nabízet především 
oblečení, knihy, hračky, sportovní po-

třeby, drogerii nebo dětské pleny,“ po-
dotkl Aleš Malach.

Návštěvníci v  bazárku mohou rov-
něž koupit poukázku na kávu nebo čaj 
pro ty, jež na občerstvení nemají pení-
ze. Do  budoucna se počítá například 
i s prodejem nocleženek. „Jsem rád, že 
zde tato iniciativa vzniká. Každé tako-
vé místo, které pomůže potřebným, je 
pro město důležité,“ uvedl šumperský 
starosta Tomáš Spurný.  -ger-

„Je nám to moc líto, dlouho jsme 
doufali, že letošní ročník uspořádáme. 
Vymysleli jsme i novou podobu, která 
by festival za  restrikcí platných v  září 
umožnila. Bohužel se ale epidemiolo-
gická situace zhoršuje a  vládní opat-
ření se neustále zpřísňují. I když jsme 
plánovali veškerá možná hygienická 
opatření, cítíme, že by bylo nezodpo-
vědné nyní hazardovat se zdravím ná-
vštěvníků, účinkujících i  technického 
personálu,” vysvětlil ředitel Blues Alive 
Vladimír Rybička. Zdůraznil, že velkou 
roli sehrála také nejistota ohledně dél-
ky současného zákazu kulturních akcí, 
jež neumožnila připravit festival tak, 
aby splňoval přísná kritéria pořadatelů.

Jubilejní pětadvacátý ročník Blues 
Alive se tak uskuteční příští rok na pod-
zim, konkrétně od 11. do 13. listopadu. 
„Těšíme se, že naše výročí s  fanoušky 
oslavíme o  to více příští rok. Záro-
veň jim děkujeme za podporu i  zájem 
o vstupenky. Zaplacené vstupné dosta-
nou návštěvníci v plné výši zpět,” dodal 

Vladimír Rybička a zároveň upozornil, 
že letošní vstupenky příští rok nebudou 
platit, je nutné je vrátit. To se týká lístků 
koupených v  pokladně domu kultury. 
Těm, kteří si lístky koupili prostřed-
nictvím prodejní sítě GoOut, bude 
vstupné vráceno automaticky a  není 
třeba o vrácení žádat. V případě úhrady 
platební kartou bude vstupné vráceno 
na bankovní účet. 

Blues Alive je největší mezinárodní 
festival svého žánru ve  střední Evro-
pě, jenž se za čtvrt století své existence 
propracoval k pozici světově uznávané 
přehlídky. Loni obdržel od  americké 
The Blues Foundation nejvýznamnější 
ocenění, které může nehudebník zís-
kat, Keeping The Blues Alive Award. 
Zástupci organizátorů festivalu je 
osobně převzali v americkém Memphi-
su. Blues Alive od svého začátku v roce 
1996 představuje nejen legendy blues 
a  jeho současné hvězdy, ale zároveň 
vyhledává doma i  v  zahraničí čerstvé 
objevy. -red-

Společnost SATEZA a.s. ze skupiny 
ENERGIE AG BOHEMIA, jež ve městě 
provozuje systém centrálního zásobo-
vání teplem, po dobrých zkušenostech 
s  dodávkou tepla z  už dříve nainsta-
lované první kogenerační jednotky 
uzavřela se společností ČEZ Energo ze 
skupiny ČEZ ESCO smlouvu na dodáv-
ku tepla z dalších dvou kogeneračních 
jednotek, které byly v  letošním roce 
uvedeny do provozu. ČEZ Energo, lídr 
v  provozování plynových kogenerací 
v  České republice, investovala do  to-
hoto projektu téměř šedesát milionů 
korun. „Od nových kogeneračních jed-
notek si slibujeme dlouhodobou stabi-
lizaci dodávek tepla pro naše obyvatele 
i firmy. Je pro nás samozřejmě důležité, 
aby také cena za  teplo byla pro naše 
obyvatele společensky únosná,“ řekl 
starosta Šumperka Tomáš Spurný. 

První kogenerační jednotka zpro-
vozněná v  roce 2015 v  kotelně Erbe-
nova se v Šumperku osvědčila. Kromě 
dalších přínosů umožnilo teplo vy-
robené v  kogeneračních jednotkách 
snížit produkci plynových kotlů, což 
přineslo také úlevu pro životní pro-
středí. „Přímo v praxi jsme si ověřili, že 
nám kogenerační jednotka významně 

pomáhá v  celé soustavě centrálního 
zásobování teplem. Důležité je také to, 
že nový zdroj nás ani město nezatížil 
dalšími náklady, celou investici hradí 
dodavatel,“ vysvětlil ředitel Satezy Ro-
man Macek. 

Elektřina vyrobená v nových koge-
neračních jednotkách, z  nichž každá 
má výkon 1MWe, půjde přímo do   
distribuční sítě ČEZ Distribuce. 
„Ve  spolupráci se společností Sateza 
tak zajistíme občanům města stabilní 
dodávky tepla za  výhodných podmí-
nek s  využitím nejmodernější tech-
nologie,“ dodal obchodní ředitel ČEZ 
Energo Radek Dvořák.

Slovo kogenerace pochází z anglické-
ho co-generation a znamená společnou 
výrobu elektřiny a  tepla. Výhody jsou 
nasnadě: zatímco z  některých klasic-
kých elektráren, které nejsou připojeny 
k  teplárenské síti, uniká část tepla bez 
užitku do okolí, kogenerační jednotka 
naopak toto teplo využívá, čímž se její 
účinnost přeměny energie dostává nad 
devadesát procent. Znamená to jak fi-
nanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost 
a omezení úniku látek do ovzduší. Jako 
palivo je navíc využíván plyn, což je vý-
razně šetrnější zdroj než uhlí. Kogene-

Nový bazárek Armády spásy je otevřen ve  Starobranské ulici v  prostorách, 
kde dříve bývala oční optika. Vznikla tak nejen možnost levného nákupu, 
ale také místo setkávání s dětským koutkem a možností občerstvení.

Kogenerační jednotky, které z plynu vyrábějí zároveň elektřinu i teplo a jsou 
přitom šetrné k životnímu prostředí, mají od letoška své pevné místo i v Šum-
perku

Téměř čtvrt století se do Šumperka v polovině listopadu pravidelně sjížděly 
hvězdy zahraničního i domácího blues. Letošní pětadvacátý ročník mezinárod-
ního festivalu Blues Alive, plánovaný od 12. do 14. listopadu, však museli po-
řadatelé vzhledem ke koronavirovým opatřením a celkové epidemické situaci 
zrušit.

Armáda spásy otevřela bazárek Festival Blues Alive letos nebude

ČEZ Energo vybudovalo v Šumperku dvě kogenerační jednotky za šedesát milionů

rační jednotku tvoří spalovací motor, 
generátor, výměník tepla, rozvaděče 
a řídicí systém.

Společnost ČEZ Energo provozu-
je v  Česku celkem 138 kogeneračních 
jednotek s celkovým instalovaným elek-
trickým výkonem 115,2 MWe a  tepel-
ným výkonem přesahujícím 225 MWt. 
SATEZA a.s. ze skupiny ENERGIE 
AG BOHEMIA je od  roku 1996 pro-
vozovatelem tepelného hospodářství 

v  Šumperku. Soustavu centrálního 
zásobování teplem tvoří jedenáct blo-
kových zdrojů a  13,6 km primární  
teplovodní sítě. Jako palivo slouží pře-
devším zemní plyn a částečně odpadní 
teplo z bioplynové stanice. Kromě toho 
provozuje Sateza v  Šumperku něko-
lik domovních kotelen, a  také tepelná 
hospodářství v Hanušovicích, v Jesení-
ku, ve Velkých Losinách a Loučné nad 
Desnou.  -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 pozice 

vedoucího oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího 
úřadu odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění * znalost zák. č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, v platném znění * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * zkušenosti ve státní 
správě a v řídící funkci vítány * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 
a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * 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: vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby 
MěÚ Šumperk * agenda stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 12. 2020 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději 
do 13. 11. 2020. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

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.

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.
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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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*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI 
S POČÍTAČEM A NA 
BLÍZKO NYNÍ V AKCI 
1+1 ZDARMA

měření zraku PřÍMO V OPTICE
Nabízí Lékárna AGEL v Lékařském domě na ul. M. R. Štefánika
v Šumperku a e-shop www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky

JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

OD ČESKÉHO VÝROBCE

RESPIRÁTOR FFP 2 ROUŠKA

» čtyřvrstvý
» těsně přiléhá k obličeji
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 5 ks

» třívrstvá
» účinnost záchytu ≥ 99 %
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 50 ks

399 Kč
za 50 ks

180 Kč
za 5 ks

FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:
ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
TESAŘ
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK
SVÁŘEČ TIG 
MISTR STROJÍRENSKÉ 
VÝROBY

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

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

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
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
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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      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi – ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního 
úvěru a stavebního spoření – ZDARMA.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další) – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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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

KONTAKT:

PERSPEKTIVNÍ OBOR PRO 21. STOLETÍ 
Staň se provozním ekologem, lesníkem, hydrologem, pracovníkem ve státní 

správě, inspektorem ochrany ovzduší, meteorologem, technikem BOZP.
STAŇ SE SOUČ ÁSTÍ NAŠEHO T ÝMU.

CO POTŘEBUJEME K ŽIVOTU?

Čistou 
vodu

Čistý 
vzduch

Kvalitní 
potraviny

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SE Z AMĚŘENÍM NA PODNIKOVOU 

EKOLOGII (16-01-M/01)

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
střední Morava 106.8 FM | R-OL

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz
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• 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

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

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

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

od 8 do 16.30 hod

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

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

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

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

Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz


