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Rekonstrukce autobusového nádraží finišuje

„Na obou koncích nástupišť autobu-
sového nádraží jsou již vzrostlé stro-
my, další se v areálu průběžně vysazují 
a firma nasmlouvaná na výsadbu zele-
ně je ještě doplní nízkými keři,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl, jenž se o do-
plnění stromů na nástupištích zasadil. 

Minulý týden začali pracovníci do-
davatelské firmy osazovat s  pomocí 
speciálních plošin rozměrné skleněné 
tabule s  logem města, které tvoří stře-
chy nad nástupními ostrůvky. „Nyní 
se dokončuje izolace pro instalaci zele-
ných střech. Ty by měla specializovaná 
firma Svobodné zahrady Klus z Třince 
začít pokládat příští týden,“ uvedl ve-
doucí oddělení investic šumperské rad-
nice Oto Sedlář.  Pokr. na str. 2

Práce na šumperském autobusovém nádraží se chýlí ke konci. Stříšky nad nástupními ostrůvky už dostávají definitivní podobu, 
extenzivní zelení by je měla specializovaná firma začít pokrývat příští týden.   Foto: P. Kvapil

V  péči o  covidové pacienty pomáhají  
v nemocnici nové plicní ventilátory i vy-
sokoprůtokové oxygenerátory.    Strana 2

Nový hejtman se svými náměstky 
navštívili v polovině listopadu Šum- 
perk.    Strana 3

„Řidičáky“ propadlé za  nouzového 
stavu lze používat, i  tak se na  úřadu 
tvoří fronty.    Strana 4

Práce na šumperském autobusovém nádraží a v prostoru u vlakového nádraží finišují. Dokončuje se výpravní budova, 
zahradníci vysazují zeleň, připraveny jsou izolace pro zelené střechy. Do jejich pokládky se odborná firma pustí příští 
týden. Stavebně by měla být celá investice definitivně hotová do poloviny prosince, kolaudace proběhne pravděpodobně 
začátkem ledna.
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Vážení a milí čtenáři,
když jsem před rokem v tuto dobu připravovala 
prosincové vydání Živé brány, s radostí jsem vás 
zvala do „vánočního městečka“ u radnice na 
trhy a kulturní program, na adventní a vánoční 
koncerty, výstavy, vánoční podvečery s diva-
dlem a v knihovně… Velmi ráda bych to udělala 
i nyní, ale současná situace v souvislosti s vývo-
jem koronavirové pandemie konání kulturních, 
společenských a dalších akcí neumožňuje. 
Všem nám tak je jasné, že letošní předvánoční 
dny budou v mnoha ohledech odlišné od těch, 
na které jsme byli zvyklí. Využijme tedy dobu ad-
ventní k tomu, co bylo vlastně vždy její podsta-
tou, tedy ke ztišení a zklidnění každého z nás. 
A k zamyšlení nad tím, zda se někdy nevěnu-
jeme zbytečnostem a zda se ještě dokážeme 
radovat i z maličkostí. Třeba z procházky pří-
rodou či svátečně vyzdobenými ulicemi města 
bez nakupování a každoročního předvánočního 
shonu a zbytečného stresu. A pokud budete mít 
doma dlouhou chvíli, můžete ji strávit ve společ-
nosti našeho měsíčníku. Přeji vám, abyste celý 
adventní čas prožili v poklidu a ve zdraví.             

Z. Kvapilová, redaktorka
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Informace/Zpravodajství

Do šumperské nemocnice dorazily v listopadu hned dvě mimořádně důležité zásilky. Na začátku listo-
padu darovala společnost BTL šumperské nemocnici pět nových plicních ventilátorů. A v léčbě pacientů 
nakažených koronavirem pomáhají také dva nové přístroje pro vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku.

V péči o covidové pacienty pomáhají nové plicní ventilátory i oxygenerátory

Rekonstrukce autobusového nádraží finišuje

  

  Zastupitelé projednají 
rozpočet na příští rok

Na zasedání zastupitelstva města Šumperka, které 
se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince, bude projed-
nán veledůležitý bod. Zastupitelé by měli prodis-
kutovat a  schválit návrh rozpočtu na  příští rok. 
Zabývat se budou i  problematikou regenerace 
sídliště Sever, předložena jim bude zpráva o stavu 
školství ve  městě, čekat je budou i  majetkopráv-
ní záležitosti. Zasedání se uskuteční od 15 hodin 
v  zasedací místnosti městského úřadu v  Roose- 
veltově ulici. Vstup do  úřadovny bude možný 
jen s rouškou a počet přítomných bude omezený. 
Prosíme veřejnost, aby z  důvodu hygienických 
opatření a nutných rozestupů každý zvážil osobní 
účast na  zasedání. Schůzi je možné sledovat on-
-line na YouTube, záznam je pak možné zhlédnout 
na  webových stránkách města www.sumperk.cz.
 -ger-

  Dění v Šumperku natáčela 
TV Morava

Důležité dění posledních dnů ve  městě zachytila 
kamera TV Morava. Starosta Tomáš Spurný vy-
světloval, proč bude město doplácet úvěry, které 
byly použity na výstavbu bytů v kasárnách a na ná-
kup domu kultury. Informoval také o akci Strom 
splněných přání. Místostarosta Jakub Jirgl zase po-
psal, jak je město daleko s přípravou rozvojových 
lokalit pro bydlení a  budoucí průmyslové zóny. 
Zpravodajství TV Morava najdete na www.tvmo-
rava.cz v sekci pořady. -ger-

  Během Květinového dne 
se v Šumperku vybralo téměř 
dvaaosmdesát tisíc

Již čtyřiadvacátý ročník Českého dne proti rako-
vině, přeložený z důvodu jarní koronavirové pan-
demie na  poslední zářijovou středu, byl úspěšný. 
V Šumperku vybraly dvojice studentek a studentů 
místní střední zdravotnické školy a  členky Ligy 
proti rakovině celkem 81 740 korun, v této částce 
je zahrnutý i  výtěžek ze sbírky na  onkologickém 
oddělení šumperské nemocnice. Letošní Květino-
vý den, jehož symbolem byl žlutý kvítek měsíčku  
lékařského se zelenou stužkou, se zaměřil na nádo-
rová onemocnění ledvin a močového měchýře.  -zk-

Nové plicní ventilátory může nemocnice použít 
při léčbě pacientů s  těžším průběhem nemoci co-
vid-19. Doplní tak její stávající flotilu plicních venti-
látorů, které dlouhodobě pomáhají s léčbou pacientů 
na ARIP a také v novém pavilonu dlouhodobé ošet-
řovatelské péče. 

Úplnou novinkou jsou dva přístroje pro vysokoprů-
tokovou aplikaci kyslíku. Pokud tento typ léčby nasadí 
lékaři včas, mohou se úplně vyhnout použití umělé 
plicní ventilace. „Zatímco při napojení na  umělou 
plicní ventilaci musí být pacient uveden do umělého 
spánku, při využití vysokoprůtokového oxygenerátoru 
je zcela při vědomí, a přitom dostává velké množství 
kyslíku do plic. Jsme schopni ho nechat dýchat vlast-
ními silami, ale zároveň mu dodávat dostatek kyslíku, 
aby se nedusil,“ vysvětluje výhody nově pořízených 
přístrojů lékařský náměstek Nemocnice Šumperk Jo-
sef Čikl. Současně upřesňuje, že nemocnice nasadila 
do  boje s  covidem zatím dva vysokoprůtokové oxy-
generátory, další přístroje podobného typu by pak 
do zdravotnického zařízení měly dorazit co nejdříve.

Nemocnice Šumperk se aktuálně stará zhruba 
o  šedesát pacientů nakažených koronavirem. Léka-
ři o  hospitalizované pečují na  dočasném infekčním 
oddělení a oddělení ARIP. „Zatímco na standardních 
lůžkách leží pacienti, kteří sice vyžadují hospitalizaci, 
ale nejsou v ohrožení života, na oddělení anestezie, re-
suscitace a intenzivní péče se staráme o pacienty s těž-
kým průběhem onemocnění. Aktuálně pro ně máme 
vyčleněných deset lůžek, jež jsou průběžně zaplněna 
asi z osmdesáti procent,“ dodává lékařský náměstek.

V léčbě pacientů s těžkým průběhem onemocnění 
může aktuálně pomoci nejen přístrojová technologie, 
ale také tzv. anti-covidová rekonvalescentní plazma. 

Nemocnice proto stále urgentně hledá její potenciální 
dárce mezi lidmi, kteří nedávno onemocnění prodě-
lali a úspěšně se z něj vyléčili. Obecnými předpoklady 
pro dárcovství plazmy je věk od osmnácti do šedesáti 
let a celkově dobrý zdravotní stav. „Podmínkou také 
je, že dárce v minulosti nepřijal krev či plazmu jiného 
dárce formou transfuze. U žen není možné odebírat 
plazmu s protilátkami v případě, že již prodělaly gra-
viditu,“ doplňuje primářka hematologicko-transfúz-
ního oddělení Marie Urbánková.  -hh-

   Pokr. ze str. 1
Koncem měsíce by měla být dokončena výpravní 

budova ČSAD při Jesenické ulici. Objekt je už opláš-
těný plným a perforovaným plechem a v současnosti 
finišují vnitřní práce a vybavení prostor a sociálního 
zázemí. „U výpravní budovy se dokončuje pokládka 
dlažby a  úpravy okolí. Na  straně orientované k  vla-
kovému nádraží připravuje dodavatelská firma be-
tonový základ pro instalaci hlavní velké informační 
tabule,“ popsal Oto Sedlář. 

Další velká informační tabule bude umístěna v části 
směrem do Fialovy ulice a menší tabule se pak budou 
nacházet na každém nástupišti. Hotový je rovněž beto-

nový základ vedle výpravní budovy směrem k Penny 
Marketu, určený pro sochu Merkura - ochránce ces-
tujících. Po vyzrání betonu na něj restaurátor sochu, 
jež do  počátku minulého století zdobila kašnu před 
původní radnicí, osadí.

V současnosti finišují také práce na elektrorozvo-
dech a na chráničkách pro podzemní datové rozvo-
dy optické sítě a  pro napájení informačních tabulí. 
„Na  stříšky nad nástupišti byla umístěna čidla, kte-
rá reagují na  pohyb. Díky tomu se bude upravovat 
intenzita osvětlení dle potřeby. Jde o  chytré řešení 
osvětlení. Je nastaveno na nízkou intenzitu, pokud se 
však na nástupištích pohybují lidé, zesílí až do maxi-
málního osvitu,“ vysvětlil Jakub Jirgl. Doplnil, že díky 
dalším chytrým řešením bude nádraží například po-
kryto bezplatnou wi-fi sítí, cestující budou moci vy-
užívat systémy, jež je budou informovat o odjezdech 
a příjezdech spojů či o obsazenosti parkoviště v části 
přednádraží.

Na  protilehlé straně Jesenické ulice dodavatelská 
firma Společnost Terminál Šumperk, sdružení brněn-
ských firem IMOS Brno, a.s. a PSN DS a.s., dokončuje 
pokládku dlažby a  chystá se osadit na  hotový základ 
poslední zbývající sloup veřejného osvětlení s LED sví-
tidly. Ta ostatní se v lokalitě už postupně zprovozňují. 
Cyklověž, která již je připojena k síti a optice, by měl 
dodavatel v nadcházejících dvou týdnech uvést do pro-
vozu. A jakmile to počasí dovolí, zrealizuje se vodorov-
né dopravní značení na povrchu komunikací. -zk-

Minulý týden začali pracovníci dodavatelské firmy 
osazovat rozměrné skleněné tabule s logem města, jež 
tvoří střechy nad nástupními ostrůvky.  Foto: -pk-

Televize Morava natáčela s  místostarostou Jaku-
bem Jirglem o  přípravě rozvojových lokalit pro 
bydlení.  Foto: -ger-

Nová přístrojová technologie doplnila stávající flotilu 
plicních ventilátorů, jež nemocnice koupila i do nového 
pavilonu dlouhodobé ošetřovatelské péče. 
 Foto: archiv Nemocnice Šumperk
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Slovo starosty/Zpravodajství

V pátek 13. listopadu navštívili město Šumperk olomoucký hejtman Josef Suchánek se svými náměstky Ivo Slavotínkem, 
Janem Šafaříkem, Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou a krajským radním Radimem Sršněm. Hlavním cílem setkání byla 
vedle vzájemného představení také diskuze o strategických a koncepčních tématech a rovněž slib vedení kraje, že Šumper-
sko a Jesenicko nebude opomíjeným regionem.

„Je to náš první výjezd a  jsem rád, 
že jsme tady na severu. Je to část kraje, 
kterou nazýváme znevýhodněnými ob-
lastmi a na niž se chceme zaměřit,“ řekl 
hejtman Josef Suchánek. Vedení města 
v  čele se starostou Tomášem Spurným 
probíralo s  hejtmanem současnou co-
vidovou situaci, předávali si informace 
v oblasti sociální problematiky, školství 
a  krizového řízení, řeč byla také o  do-
tačních záměrech, smart projektech, ale 
i o zamýšleném zřízení regionální kan-
celáře kraje v centru města.

„Chceme mít v  Šumperku aktivní 
detašované pracoviště, aby to měl sever 

ke  krajskému městu blíž. Takové pra-
coviště dlouhodobě v  Šumperku bylo, 
ale schované v  přístavbě tzv. zámečku. 
Nikdo o něm moc nevěděl. Jde o to vy-
táhnout ho do  centra, aby i  veřejnost 
zaznamenala, že zde je,“ řekla radní 
Olomouckého kraje Zdeňka Dvořáková 
Kocourková. Dodala, že snahou je zrea- 
lizovat otevření pracoviště co nejdříve.

Všichni zúčastnění přivítali návrh sta-
rosty Tomáše Spurného, že se bude širší 
vedení kraje s představiteli města pravi-
delně setkávat na pracovních jednáních.

Krajská delegace se poté přemístila 
na  Jesenicko. Zde hejtman Suchánek 

připomenul, že Šumpersko a zejména Je-
senicko dlouhodobě trpí vylidňováním, 
odchodem především mladých lidí. 
S tím je spojený problém stárnutí popu-
lace. „Neřeknu okamžitě geniální recept, 
jak to řešit. Myslím si, že máme za úkol 
nasměrovat do  těchto regionů do  růz-
ných oblastí více investic. Měli bychom  
zabezpečit, aby se zde nesnižovala zá-
kladní infrastruktura, aby se ve  vesni-
cích nezavíraly obchody, pošty, hospody. 
Aby měli podnikatelé dobré podmínky, 
aby tu mohli rozjet svůj byznys a nabídli 
třeba lépe placená pracovní místa,“ zmí-
nil. -ger-

Současná epidemiologická situace 
je pro nás velkou zkouškou. Prověřuje 
všechny, od  profesionálních zdravot-
níků přes hasiče, policisty, strážníky, 
pracovníky v  sociálních službách až 
po  běžného občana. Koronakrize nás 
zasáhla všechny.

Obrovská zátěž nyní leží na bedrech 
šumperské nemocnice, v  jejíž spádo-
vé oblasti je zhruba dvě stě dvacet tisíc 
obyvatel. Aby zajistila péči o  pacienty 
s covidem, musela několikanásobně na-
výšit počet lůžek intenzivní péče a  vy-
tvořit desítky nových lůžek pro pacienty 
nakažené novým typem koronaviru, 
a to i na úkor jiných specializací. Zdra-
votníci zajistili odběrové místo, kde lze 
denně vyšetřit stovky pacientů. Nemoc-
nice zaškoluje i  pracovníky sociálních 
služeb pro nařízené testování v  sociál-
ních zařízeních.

Tyto kroky může šumperské zdravot-
nické zařízení podnikat jen díky  maxi-
málnímu nasazení veškerého personálu. 
Aby nemocnice zajistila provoz a  bez-
pečnost pacientů, intenzivně trasuje své 
zaměstnance. Díky tomuto systému se 
daří úspěšně eliminovat dopady na  její 
chod. 

Ambulantní provozy a  běžná péče 
byly omezeny o  zhruba třicet procent. 
Toto však způsobila především obava 
pacientů z  možné nákazy. Vedení ne-
mocnice proto doporučuje, aby lidé ne-
odkládali preventivní prohlídky.

Asi o  třicet procent vyšší počet vý-
jezdů během nouzového stavu zazna-
menala také Zdravotnická záchranná 
služba Olomouckého kraje. Personálně 
tuto situaci záchranáři zvládají i  díky 
pomoci externích pracovníků a  přesu-
nem dovolených. Problémem zůstává 
průjezdnost ulic, hlavně na  sídlištích, 
kde nevhodně zaparkované vozy blokují 
cestu. Kvůli tomu se prodlužuje dojez-
dový čas na  místo zásahu a  oddaluje 
ošetření pacienta.

Děkuji všem, kteří v této nelehké době 
pomáhají. Koordinace se zdravotníky, 
hasiči, státní i  městskou policí probíhá 
po celou dobu na profesionální úrovni. 
Nezanedbatelná je i  pomoc studentů 
a dalších bezejmenných dobrovolníků.

I  když se v  posledních dnech čísla 
lepší, počty nově nakažených klesají 
a Šumpersko je v počtu nemocných pod 
celorepublikovým průměrem, zdravot-
níci všechny nabádají k opatrnosti. 

Situace se ještě zdaleka neblíží k nor-
málu a  není adekvátní ji bagatelizovat. 
Prosím, buďte na  sebe opatrní, zodpo-
vědní vůči svému okolí a dodržujte ak-
tuální nařízení. Ještě není vyhráno.

 T. Spurný, starosta města

Nový hejtman s náměstky navštívili Šumperk

Starosta Tomáš Spurný: Buďte zodpovědní, ještě není vyhráno

  

  Město 
rozzáří nová 
vánoční výzdoba

Vánoční strom letos dorazil na  ná-
městí Míru v  úterý 24. listopadu 
v  dopoledních hodinách. Patnáct 
metrů vysoký smrk ztepilý darovaly 
městu Lesy České republiky. 
Vánoční strom do  Šumperka při-
cestoval z  Klepáčova, konkrétně 
z  lokality Ztracenka. „Smrk vyrostl  
v těsném sousedství vzácného jilmo-
vého semenného sadu a  vzhledem 
k  tomu, že snižoval výnos semen-
ného materiálu, musel by být stejně 
pokácen,“ uvedla Šárka Hofman- 
nová z oddělení komunálních služeb. 
Vánoční atmosféru navodí vedle 
stromu také slavnostně ozdobená 
radnice, kašna v sadech 1. máje a celé 
centrum města. „Oddělení kultury 
a vnějších vztahů ve spolupráci s od-
dělením komunálních služeb chystají 
novou vánoční výzdobu na tzv. Točá-
ku. Doufáme, že se lidem bude měs-
to oděné do  slavnostního hávu líbit 
a že občanům zpříjemníme adventní 
období,“ uvedla Eva Rutarová, refe-
rentka oddělení kultury a  vnějších 
vztahů. -ger-

  Úřad je pro 
veřejnost otevřen 
v pondělí a ve středu

Vzhledem k  současné epidemiolo-
gické situaci a  nouzovému stavu, 
prodlouženému do  12. prosince, 
jsou až do odvolání změněny úřední 
hodiny ve všech budovách Městské-
ho 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. 
Ve stejné provozní době jsou otevře-
ny také veřejné toalety v  historické 
budově radnice. Informační cent-
rum na Hlavní třídě je až do odvo-
lání uzavřeno. V případě potřeby se 
lze s pracovnicemi infocentra spojit 
telefonicky na čísle 583 214 000 nebo 
e-mailem (ic@sumperk.cz), a to kaž-
dý všední den v čase od 8 do 12 ho-
din a od 12.30 do 15.30 hodin.
Místní radnice současně prosí ná-
vštěvníky, aby přicházeli do  všech 
vnitřních prostor s rouškou, dezinfi-
kovali si ruce a dodržovali dvoumet-
rové rozestupy. -red-

 Foto: archiv MěÚ Šumperk

Vedení města probíralo s hejtmanem a jeho náměstky i možné zřízení regionální kanceláře kraje ve městě.  Foto: -ger-
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  Svoz bioodpadu 
v listopadu končí
Bioodpad ze zahrad a domácností mohli obyva-
telé Šumperka od  začátku března ukládat nejen 
do  speciálních velkoobjemových kontejnerů, 
jež byly rozmisťovány na  veřejná prostranství 
ve městě, ale také do hnědých dvou set čtyřicetili-
trových nádob, které radnice občanům bezplatně 
půjčuje. Jejich svoz v nadcházejících dnech končí. 
Hnědé nádoby vyveze firma naposledy v  pátek  
27. listopadu, poslední velkoobjemové kontejne-
ry na bioodpad pak budou přistaveny v pondělí  
30. listopadu dle rozpisu. Celoročně mohou lidé 
ukládat bioodpad ve sběrných dvorech v ulicích 
Příčné a Anglické. -kv-

 Portál shrnul „covidové“ 
informace na jedno místo 

Vyznáte se v  tom, které provozovny a  obcho-
dy jsou otevřené? Za  jakých okolností můžete 
uspořádat svatbu či pohřeb? Jaké jsou možnosti 
finančních kompenzací? Co dělat v případě zdra-
votních potíží, jak bojovat s depresemi nebo jak 
se zabavit ve volném čase? Na tyto a další otázky 
můžete najít odpovědi na  webových stránkách 
Krajského hasičského sboru Olomouckého kraje 
s názvem COVID PORTÁL (www.covid.gov.cz), 
jenž byl nedávno spuštěn v  pilotním provozu. 
Jeho cílem je soustřeďovat informace o covidu-19 
na jednom místě.  -ger-

 Přestavba trati do Uničova 
startuje na jaře

Za dva roky budou moci mezi Šumperkem a Uni-
čovem jezdit elektrické vlaky. V  prosinci roku 
2022 by měla být dokončena elektrifikace želez-
ničního úseku mezi těmito dvěma městy. 
Správa železnic získala zatím nepravomocně sta-
vební povolení na  elektrizaci a  přestavbu dvou 
traťových úseků: mezi Uničovem a Libinou a Li-
binou a Šumperkem. Současně vyhodnocuje za-
kázky na zhotovitele těchto staveb. Zahájení prací 
je plánováno na první čtvrtletí příštího roku, do-
končení pak v prosinci 2022. 
Z  vydaných stavebních povolení vyplývá, že 
v  celém osmadvacetikilometrovém úseku půjde 
o kompletní přestavbu trati. Nové budou koleje, 
ale například i sdělovací a zabezpečovací zařízení. 
V Hrabišíně se bude nacházet podpůrná trakční 
měnírna pro napájení trolejí. Vlaky budou moci 
v  úseku jet rychlostí až sto kilometrů v  hodině. 
Dosud byla maximálně sedmdesátka.  -ger-

Informace/Řidičské průkazy

Vyřídit si nový doklad, ale i další záležitosti mo-
hou lidé v současnosti, vzhledem k epidemiologické 
situaci a  prodlouženému nouzovému stavu, pouze 
dva dny v  týdnu v  omezených úředních hodinách. 
Ty jsou v pondělí a ve  středu vždy od 8 do 11 ho-
din a od 13 do 15 hodin. Právě v případě řidičských 
průkazů je tak v tyto dny v úřadovně v Rooseveltově 
ulici velký „nával“. „Vůbec nás samozřejmě netěší, 
že lidé musejí čekat, ale bohužel to nejsme schopni 
ovlivnit. Navíc jsme v době nouzového stavu i per-
sonálně omezeni,“ říká vedoucí registru řidičů Olga 
Boucká. Vyřízení nového dokladu podle ní vyžadu-
je určitý čas, kdy pracovnice musí ověřit totožnost 
žadatele, vyfotit ho a  vytisknout žádost, kterou ža-
datel podepíše. Často se ale stává, že si lidé předem 
nenachystají potřebné doklady, tedy stávající řidič-
ský průkaz, občanský průkaz nebo pas, občas navíc 
přijdou s  náhradními doklady bez fotografie. „Ná-
hradní doklad, na němž není fotografie, nemůžeme 
uznat. Potřebujeme totiž zkontrolovat identitu žada-
tele,“ vysvětluje Boucká, která se setkává i s tím, že 
lidé si myslí, že za  ně může podat žádost zástupce 
s  plnou mocí. „Žádost o  řidičský průkaz je nutné 
vyřídit osobně. Pouze při vyzvednutí již hotového 
průkazu je možné ho předat tomu, kdo předloží 
ověřenou plnou moc držitele řidičského průkazu,“ 
zdůrazňuje vedoucí registru řidičů.

Důležitou informací je, že lidem, jimž v době nou-
zového stavu skončila nebo končí platnost řidičské-
ho oprávnění nebo průkazu profesní způsobilosti 
řidiče, potřebného pro výkon povolání, mohou dál 
jezdit. Na  průkazy prošlé po  5. říjnu se pohlíží jako 
na platné a za jejich využívání nehrozí žádné pokuty. 
„Za  předpokladu, že uplynula doba platnosti dokla-
dů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti ři-
diče) v době trvání nouzového stavu, hledí se na tyto  
doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů 
nebudou za  výkon činnosti realizovaný s  dokladem, 
který v době nouzového stavu pozbyl plynutím času 
své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ sto-
jí v metodickém stanovisku ministerstva dopravy, jež 
obdržely obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Opatření se zatím vztahuje na období nouzového 
stavu, který byl vyhlášen 5. října a minulý týden pro-
dloužen do 12. prosince, a platí pouze v rámci České 
republiky - pro cestu do zahraničí je nutné mít řidič-
ský či profesní průkaz platný. Ministerstvo dopravy 
nyní jedná s Evropskou komisí o tom, že by se plat-
nost všech „řidičáků“ propadlých během nouzového 
stavu automaticky prodloužila až do 31. března 2021. 
Lidé by tak nemuseli na úřad pro nový průkaz ihned 
po ukončení nouzového stavu, ale na jeho vyřízení by 
měli delší dobu.

Informace k výměně řidičských průkazů
Jak dlouhá je platnost mého řidičského průkazu?
Standardní doba platnosti řidičského průkazu je 

deset let. Na  pět let jsou vydávány řidičské průkazy 
pro skupiny C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E a D+E. 
O výměnu je potřeba zažádat minimálně dvacet dní 
před vypršením platnosti, nejdříve pak tři měsíce před 
koncem jeho platnosti. Pokud je žádost podána dříve, 
je nutné uhradit správní poplatek dvě stě korun.

Kde si mohu „řidičák“ vyměnit?
Výměnu řidičského průkazu je možné provést 

na jakémkoliv pracovišti obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností. 

Co si vzít na výměnu řidičského průkazu?
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 

a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již ža-
datel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci poří-
dí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů 
vedených ministerstvem vnitra.

Kolik stojí výměna řidičského průkazu a  kdy 
bude hotový?

Nový řidičský průkaz je vydán do  dvaceti dnů 
od  podání žádosti. Standardní výměna řidičského 
průkazu do  zmíněných dvaceti dnů je osvobozena 
od  poplatku. Pokud ale na  vydání spěcháte, tak si 
za sedm set korun můžete zaplatit zrychlené vydání, 
které trvá do pěti pracovních dnů. V případě, že chce-
te nechat na řidičský průkaz zapsat nové skutečnosti, 
například změnu příjmení po  svatbě, přijde vás to 
na dvě stě korun. Tento poplatek zaplatíte i tehdy, po-
kud řidičák poškodíte, ztratíte nebo vám bude ukra-
den. Zpracovala Z. Kvapilová

„Řidičáky“ propadlé za nouzového stavu lze používat
S velkým náporem žadatelů o výměnu řidičského průkazu se v současnosti potýkají zaměstnanci šum-

perského městského úřadu. Přicházejí nejen ti, kterým již „řidičák“ propadl, ale i majitelé průkazů, jejichž 
platnost vyprší až za tři měsíce. Právě ty úředníci prosí, aby s výměnou posečkali do doby, než skončí výji-
mečný stav. Během něj navíc mohou lidé jezdit i s řidičským průkazem propadlým po 5. říjnu.

Speciální velkoobjemové kontejnery označené 
„Bioodpad“ byly i  letos rozmisťovány na  veřejná 
prostranství ve městě.  Foto: archiv

Vyřízení nového „řidičáku“ vyžaduje určitý čas, kdy 
pracovnice musí ověřit totožnost žadatele, vyfotit ho 
a vytisknout žádost, kterou žadatel podepíše.  Foto: -zk-

S  náporem žadatelů o  výměnu řidičského průkazu 
se v  současnosti potýkají zaměstnanci šumperského 
městského úřadu.  Foto: -pk-
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Zpravodajství/Informace

„Za  zrušené závody pořadatelé narychlo zorgani-
zovali náhradu. Tak vznikl seriál mezinárodního mis-
trovství České republiky enduro sprint. Určitě jsem 
uvítal, že si mohu zajezdit, i když mi už hodně ener-
gie sebralo dojíždění na  místa závodů. Většinou se 
startovalo v  jižních nebo středních Čechách,“ uvedl 
Jaroslav Coufal. Před každým závodem tak tým ze 
Šumperka musel absolvovat více než tři sta kilome-
trů cesty, následovalo několik hodin spánku a  hurá 
na start. Situaci ještě zhoršoval fakt, že většinu závo-
dů propršelo. „Musím říct, že to bylo opravdu hodně 
náročné,“ přiznal Jaroslav Coufal, jenž i přes všechny 
tyto skutečnosti dosáhl skvělých výsledků.

V letošní sezoně odjel celkem deset závodů, na sedmi 
z  nich se šumperský motocyklista postavil na  stupně 
vítězů. Po součtu všech bodů mu jeho výkony zajistily 
první místo ve třídě 80 ccm v kategorii enduro sprint 
2020. „Přiznávám, že ještě větším překvapením pro 

mne bylo umístění mého svěřence, čtrnáctiletého Lu-
káše Mamuly. Pod mým vedením jel letos svou první 
sezonu a v každém závodě se lepšil. Nakonec vybojoval 
celkově druhé místo rovněž ve třídě 80 ccm v enduro 
sprintu,“ doplnil hrdě Jaroslav Coufal. -ger-

„Knihy jsme začali vydávat v pondělí 23. listopadu. 
Po objednání vždy čtenářům na e-mail či po telefonu 
sdělíme termín, kdy budou jejich knihy připravené. 
Budeme se snažit, aby doba mezi objednávkou a pře-
dáním knih byla maximálně dva dny,“ uvedla ředitel-
ka knihovny Kamila Šeligová. Upozornila, že knihy 
budou moci lidé vracet u pultu nebo do biblioboxů 
umístěných před knihovnou v ulici 28. října a u stře-
diska Sever v Temenické ulici.

Knihovna bude pro výdej knih otevřena pouze 
v pracovní dny, kromě čtvrtku, od 8 do 17 hodin. Vý-
dejní „okénko“ se nachází ve vestibulu knihovny. Čte-

náři budou moci vstupovat po jednom, u pultu bude 
možné vyzvednutí jen předem objednaných knih 
na konkrétní jméno. „Ráda bych veřejnost požádala 
o  důsledné dodržování všech nařízených preventiv-
ních hygienických opatření,“ zdůraznila Kamila Še-
ligová a  dodala, že knihovnice nebudou inkasovat 
poplatky. Ty čtenáři uhradí až po  úplném otevření 
knihovny. 

Kontakty pro objednávky knih: e-mail: pujcov-
na@knihovnaspk.cz, nebo tel. půjčovny pro dospělé: 
583 214 588, tel. půjčovny pro mládež: 583 550 431.
 -red- 

Bytový dům v  areálu bývalých kasáren mezi ná-
městím Jana Zajíce a  Vítěznou ulicí nechalo město 
opravit před dvaceti lety. Na  stavební úpravy a  vý-
stavbu osmdesáti bytů si tehdy vzalo třicetimilionový 
úvěr. Ten je splatný k únoru 2022. Letos v prosinci 
však městu končí současná úroková sazba 3,47 pro-
centa, díky tomu má možnost splatit zbývající část-
ku bez dodatečných poplatků. Doplatek bance činí  
3,2 milionu korun. 

„Když tuto částku doplatíme, uvolníme zástavní 
právo k objektu, a můžeme tak činit kroky k prodeji 
bytových jednotek. To pomůže k vlastnímu bydlení 
stávajícím uživatelům a  městu by to mohlo přinést 
výnos do rozpočtu až dvacet dva milionů korun,“ vy-
světlil starosta Tomáš Spurný.

Vedoucí odboru finančního a  plánovacího šum-
perské radnice Milena Peluhová upřesnila, že část 
obyvatel má již cenu za  byty splacenou, někteří ji 

splácejí v  minimální výši, mezi uživateli bytů jsou 
však i  dlužníci. „I  z  toho důvodu bude prodej ně-
kterých bytů velmi komplikovaný. Smlouva, kterou 
mají lidé uzavřenou, říká, že prodej se má uskutečnit 
do 31. prosince 2022. Tuto lhůtu bude problematic-

Město doplatí úvěr a kupní cenu za dům kultury, ušetří statisíce

Jaroslavu Coufalovi dýchal na záda jeho svěřenec

Knihovna TGM začíná půjčovat

Podobně jako většině sportovců změnila koronakrize plány také šumperského motorkáře Jaroslava  
Coufala, který se specializuje na enduro. Původně měl v diáři pro rok 2020 účast v seriálu mezinárodního 
mistrovství České republiky a na mistrovsví Evropy. I když byly plánované závody zrušeny, ve sbírce šum-
perského motocyklového matadora přibyly další trofeje.

První kroky směrem k rozvolňování koronavirových opatření pocítili také čtenáři knihovny. Od čtvrtku 
19. listopadu si mohou požádat o výpůjčku knih prostřednictvím elektronické pošty, po telefonu nebo v ob-
jednávkovém formuláři v on-line katalogu na stránkách knihovny.

Město zaplatí 3,2 milionu korun jako doplatek hypotečního úvěru, jejž si vzalo na přestavbu bývalé vo-
jenské ubytovny na byty, doplatí také deset a půl milionu za dům kultury. Tyto dva kroky schválili na listo-
padovém zasedání zastupitelé.

  
  

 Sběrné dvory jsou 
v neděli zavřené

Z  důvodu vládního opatření v  době nouzového 
stavu jsou do odvolání o nedělích uzavřeny sběrné 
dvory. Současné provozní hodiny sběrných dvorů 
jsou: sběrný dvůr Anglická 1, tel. č. 583 214 319, 
otevřeno: Po - Pá  8 - 12 a 13 - 17, So  8 - 12, sběr-
ný dvůr Příčná 23, tel. č. 724 804 869, otevřeno: 
Po - Pá  8 - 11 a 12 - 17, So 8 - 12. Při odevzdávání 
odpadu je nutné mít na obličeji roušku a dodržo-
vat od ostatních přítomných předepsaný odstup. 
 -red-

 Cestující si budou moci pořídit 
celosíťové jízdenky
Koordinátor integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje (KIDSOK) od příštího roku 
zavede celosíťové jízdenky IDSOK. Bude s  nimi 
možné neomezeně cestovat veřejnou dopravou 
po  celém kraji. V  elektronické formě cestující  
dostanou možnost koupit si je v sedmidenní, mě-
síční, čtvrtletní a roční variantě. Jednodenní do-
klady zůstanou pouze v papírové podobě.
„Je to další krok, kterým směřujeme ke kvalitnější 
a komfortnější veřejné dopravě v kraji. Myslím, že 
cestující tuto novou možnost ocení,“ řekl Michal 
Zácha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
Krajský koordinátor dopravy od  1. ledna 2021 
rozšíří také nabídku standardních jízdních do-
kladů IDSOK. V elektronické podobě bylo dosud 
možné koupit pouze sedmidenní a  měsíční jíz-
denky. Od příštího roku bude mít KIDSOK v na-
bídce v  e-shopu na  adrese: eshop.idsok.cz také 
čtvrtletní a roční elektronické jízdenky.
„Reagujeme tak na poptávku ze strany cestujících. 
Těm tato možnost v naší nabídce chyběla,“ uvedla 
ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková. KID-
SOK navíc zjednodušuje uplatňování student-
ských slev. Vedle klasické podoby mezinárodního 
studentského průkazu ISIC bude od začátku roku 
2021 akceptována i jeho digitální verze. -ger-

Za dům kultury zaplatila místní radnice osmnáct mi-
lionů korun.                                                         Foto: -zk-

Bytový dům v areálu bývalých kasáren opravilo město 
před dvaceti lety s pomocí úvěru.  Foto: -ger-

V  letošní sezoně odjel Jaroslav Coufal deset závodů, 
na sedmi z nich se postavil na stupně vítězů. Foto: archiv

ké stihnout. Troufám si odhadnout, že některé byty 
budeme muset prodávat prostřednictvím dražby,“ 
doplnila Milena Peluhová. 

Šumperští zastupitelé také schválili doplacení kup-
ní ceny za dům kultury Odborovému svazu KOVO 
Pramet Šumperk. Z osmnácti milionů korun zatím 
město uhradilo sedm a půl milionu. Další téměř mi-
lion zaplatilo na základě dohody o navýšení o infla-
ci. Město chce zbytek kupní ceny uhradit, aby kvůli  
inflační doložce nemuselo v následujících letech vy-
dávat další peníze nad rámec sjednané ceny. -ger-
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Rozhovor

Ke  kterému dni byl dokončen proces prodeje 
akcií provozní společnosti ŠPVS, jejímž majitelem 
byla nadnárodní skupina SUEZ GROUP?

Proces akvizice byl definitivně dokončen 2. listo-
padu 2020. V tento den proběhlo vypořádání kupní 
smlouvy uzavřené 16. října 2020 mezi VHZ Šumperk, 
a.s. a  SUEZ Groupe, S.A.S. Pokud mám být úplně 
přesný, pak to bylo 2. listopadu ve 12.30 hodin, kdy 
došlo ke spárování transakčních pokynů pro převod 
všech zaknihovaných akcií u  majetkového správce 
akcií, kterým je Centrální depositář cenných papírů, 
a.s. K  3. listopadu pak došlo k  odvolání stávajících 
členů představenstva a  dozorčí rady a  současnému 
jmenování nového vedení společnosti ŠPVS, a.s. 

Kdy tento proces započal a co jej nastartovalo?
Celkový proces byl oficiálně nastartován dnem, 

kdy nám SUEZ GROUPE, S.A.S. závazně, opakuji 
závazně, nabídl odprodej akcií společnosti ŠPVS, a.s. 
Bavíme se o  dni 23. června 2020, v  tento den nám 
byla doručena transakční dokumentace, již jsme ná-
sledně postoupili všem našim akcionářům. 

Kdo je tedy nyní vlastníkem vodohospodářské 
infrastruktury a co se akvizicí dosáhlo?

Vodohospodářská infrastruktura, to znamená vo-
dovody, kanalizace, zařízení, objekty ČOV a další, pa-
třila vždy společnosti VHZ Šumperk, a.s. Bavíme-li se 
o akvizici ŠPVS, a.s., pak se bavíme o nákupu provoz-
ního podniku, který vlastní a  zabezpečuje provozní  
problematiku, to znamená prodej vody, vodárenské 
know-how, údržbu majetku, havarijní opravy, labora-
toře, komunikační soustavu, velín dispečinku a  další. 
Akvizicí jsme docílili toho, že majetek v  našem vlast-
nictví bude současně provozován společností v našem 
vlastnictví. Veškeré procesy, jež jsou nezbytné k posky-
tování kvalitních služeb, dodávek pitné vody a  čištění 
odpadních vod, byly sjednoceny pod jednoho vlastníka, 
kterými jsou v širším konceptu města a obce.  

Jaké jsou výhody této transakce?
Spojili jsme to, co bylo v  minulosti rozděleno. 

Vlastnictví vodárenského majetku je propojeno 
„pupeční šňůrou“ s  provozní činností, a  proto dává 
smysl, aby byly obě části vlastnicky propojené. Regis-
trujeme pozitivní dopad na  stanovení nového tech-
nického minima pro výši sazby vodného a stočného, 
kdy je meziroční pokles asi o 1,50 Kč bez DPH, jenž 
nastal v důsledku optimalizace struktury provozních 
nákladů v provozní společnosti. Celý vodárenský sys-
tém je nyní uzavřen z pohledu financí - ty budou vy-
užívány výhradně pro zkvalitňování celého systému, 
tedy do rozvoje, správy, investic…, bez nežádoucích 
odvodů právě mimo tento vodárenský systém. 

Co vodárenská infrastruktura obnáší a jaké úze-
mí ŠPVS, respektive VHZ, obhospodařuje? 

Je to vodohospodářská infrastruktura v  osma-

Voda je nyní plně pod kontrolou měst a obcí
2. listopadu prodala nadnárodní francouzská společnost SUEZ GROUPE S.A.S. akcie společnosti Šumper-
ská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. (VHZ). Tímto krokem se VHZ staly vlastníkem sta procent akcií ŠPVS. VHZ je akciovou společností 
vlastněnou výhradně městy a obcemi šumperského okresu. Vznikla 1. ledna 1994 a navazuje na někdejší 
státní podnik Vodovody a kanalizace Šumperk. Aktuálně je jejím akcionářem dvacet osm měst a obcí, 
včetně Šumperka. „Došlo tak k završení procesu akvizice společnosti ŠPVS, o němž rozhodla valná hro-
mada 27. července 2020. VHZ je tak nově vlastníkem celé provozní společnosti ŠPVS, a.s., která se stala 
její dceřinou společností a jejím prostřednictvím se stará o vodohospodářskou infrastrukturu v majetku 
VHZ,“ říká v rozhovoru Martin Hoždora, předseda představenstva VHZ. 

dvaceti městech a obcích od Loštic po Staré Město. 
V číslech jde o bezmála devět set padesát kilometrů 
vodohospodářských sítí a sedmdesát šest tisíc klien-
tů napojených na dodávky pitné vody. Vodárenská 
infrastruktura v  současné době zahrnuje rovněž 
zdroje pitné vody, systémy jejího získávání, aku-
mulace, úpravy, transportu, odvodu a  opětovného 
procesu čištění před jejím vypuštěním do vodního 
recipientu. To vše provozně v  pohotovosti čtyřia-
dvacet hodin denně. Naše zařízení jsou v každé ulici 
měst našich akcionářů. Každý kousek infrastruktury 
VHZ Šumperk, a.s. je v péči našich provozních pra-
covníků ze ŠPVS, a.s. 

Jaké byly první kroky nového majitele v  perso-
nální oblasti ŠPVS a  jaké další změny budou ná-
sledovat? 

Došlo ke kompletní obměně členů představenstva 
společnosti ŠPVS, a.s. a k dvoutřetinové obměně čle-
nů dozorčí rady. Nové vedení má nyní prostor půl 
roku k tomu, aby se seznámilo se stávajícím organi-
začním uspořádáním. 

Co změna vlastníka provozní společnosti bude 
znamenat pro koncového odběratele?

Změny se projeví v tom, že v roce 2021 dojde ke sní-
žení sazby vodného a stočného a ke stanovení nové-
ho technického minima pro jeho následné výpočty. 

Veškeré standardy v kvalitě dodávek pitné vody a od-
vodu odpadní vody zůstanou zachovány. Výjimkou 
je technologie dálkového odečtu měření odebrané 
vody, kterou jsme prozatím ukončili. Byla poskyto-
vána pouze malému zlomku odběratelů. Kontaktní 
body ve vztahu ke komunikaci s provozovatelem se 
rovněž nemění, vše zůstává tak, jak jsou klienti zvyklí. 

Kdo kromě vás stál za tak obrovským úspěchem, 
kterým bezesporu tato transakce je?

Samozřejmě to byla týmová práce, ale obrovské 
zásluhy na  tomto úspěšném projektu mají ředitel 
společnosti Martin Budiš, jenž je opravdu člověkem 
na správném místě, a předseda dozorčí rady společ-
nosti VHZ Michael Kohajda, který nám byl nápomo-
cen při řešení smluvních záležitostí. Dále je potřeba 
zmínit ostatní členy představenstva a  dozorčí rady 
společnosti VHZ. 

Jaké investice připravujete v příštím roce?
Plánů máme opravdu hodně. Jejich realizace je 

ovšem závislá na financování a na  tom, zda se nám 
podaří získat dotace. Vyjma plánované obnovy vo-
dovodní a  infrastrukturní sítě v  obcích a  městech 
chceme zahájit obnovu vodovodního přivaděče mezi 
úpravou vody v Koutech nad Desnou a městem Šum-
perkem. Přivaděč zásobuje nejen Šumperk, ale rov-
něž obce v údolí řeky Desné. V Újezdě u Mohelnice 
chceme vybudovat tři a  půl kilometru nové kanali-
zace, V obci Moravičany plánujeme provést moder-
nizaci a  rozšíření úpravny vody. Mezi strategickými  
akcemi, jimž se nyní věnujeme, jsou zahájení výstav-
by sušárny kalů na  čistírně odpadních vod v  Šum-
perku a vystrojení nově realizovaných vrtů v Lesnici 
a Svojanově a jejich napojení na vodovodní systémy.

 
 Děkuji za rozhovor.
    S. Singerová
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Staré pneumatiky patří na místa zpětného odběru

Areál Parsu prochází modernizací, 
vzniknou nová pracovní místa

Národní hokejový tým podpořil zdravotníky

Zaměstnanci „Pětky“ vysadili nové stromy

Občané mohou pneumatiky bezplatně odevzdat 
v nejbližším autoservisu, pneuservisu či jiném místě 
prodeje pneumatik bez ohledu na  to, kde předtím 
danou pneumatiku zakoupili, bez vázanosti na kou-
pi nové pneumatiky či jiné služby. Seznam míst 
zpětného odběru je uveden na  webových stránkách 
ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/cz/od-
ber_pneu a  na  webových stránkách www.eltma.cz/
sberna-mista.

Pneumatika, která se dostane do kontejneru na ob-
jemný odpad nebo do  sběrného dvora, přestoupí 
z režimu „zpětný odběr“ do režimu „odpad“. A jako 
s  odpadem je s  ní nakládáno a  její odstranění se 
hradí z  rozpočtu města. Pomozte nám šetřit peníze 
a odevzdávejte pneumatiky do míst zpětného odběru.  
Jinými slovy - peníze mohou být využity na něco uži-

tečnějšího než na likvidaci starých pneumatik, o niž 
se má ze zákona postarat někdo úplně jiný.

Děkujeme, že správně třídíte. P. Matušů, 
odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Společnost žádá slevu na dani z pří-
jmů právnických osob do  výše dvace-
ti pěti procent způsobilých nákladů. 
V  případě Pars nova jde o  114,6 mi- 
lionu korun. V  Šumperku má vznik-
nout jedenaosmdesát nových míst. 
Škoda Transportation chce využít 
potenciál například ve  větším vstupu 
do  byznysu instalace evropského za-
bezpečovače ETCS. Tržní příležitost 
vidí i v konverzi lokomotiv a elektric-
kých jednotek na vícesystémové. 

Velké investice již v  Šumperku od-
startovaly. „Investiční výstavba byla 
v naší společnosti zahájena prodlouže-
ním zkušebny a přejímací haly, kterou 
chceme zrealizovat do konce letošního 
roku. Zahájili jsme rovněž komplexní 
modernizaci provozu v hlavní výrobní 
hale. Připravujeme investici do  nové 
opravny podvozků a  kolovky. Investi-
cemi chceme získat až sedmnáct no-
vých kolejových stání a  novou linku 
na  opravu podvozků,“ uvedl již dříve 
Aleš Měrka, generální ředitel a  člen 
představenstva Pars nova. 

V  následujících letech vznikne mo-
derní nová podvozkárna, jež bude ještě 
letos osazena dvěma posuvnami, tři 
sta metrů dlouhým kolejištěm a  no-
vou průběžnou pračkou pro podvo- 
zky. V roce 2021 zde dojde k  instalaci 
nového CNC soustruhu na  dvojkolí, 
lisu na  dvojkolí a  vybudování specia-
lizovaného pracoviště na  montáž lo-
žisek a  defektoskopického střediska. 
Dokončení celé podvozkárny bude 
završeno v  roce 2022 instalací samo-

statné lakovny a tryskacího boxu. Další 
investice jsou v  Šumperku plánovány 
do  kompletní rekonstrukce výrobních 
provozů, jako například do  opravny 
trakčních motorů, opravny elektroni-
ky, a do  technologie přípravy a dělení 
materiálu pro výrobu náhradních dílů. 

Pars nova působí v Šumperku již více 
než sedmdesát let v oblasti moderniza-
cí, oprav, ale i nové výroby kolejových 
vozidel, a zaměstnává zhruba sedm set 
pracovníků. Za dobu existence podni-
ku prošlo jejími výrobními halami ně-
kolik tisíc vozidel, které se zde dočkaly 
potřebných modernizací a oprav. -red-

Hokejisté se rozhodli, že část svého 
honoráře z  úvodní akce seriálu Euro 
Hockey Tour, jež proběhla začátkem 
listopadu ve  Finsku, věnují na  trans-
parentní účet projektu „Pomáháme 
sestřičkám“. Na  tomto účtu je téměř 
šest milionů korun, které se využívají 

například na  pomoc v  podobě balíč-
ků s vitamíny na podporu imunity pro 
zdravotnický personál. Projekt podpo-
řili například freestyle motokrosař Petr 
Pilát, hudebníci Matěj Ruppert, David 
Koller nebo herec Igor Chmela.

 -ger-

Ředitel školy Petr Málek uvedl, že 
původně měli být do  výsadby stromů 
zapojeni žáci a veřejnost. Z důvodu mi-
mořádného vládního opatření to však 
nebylo možné. 

Projekt Výsadba stromů v areálu Pět-
ky mohla škola zrealizovat díky dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí 
ČR. „Tato dotace nám byla schválena 
ve výši 195 500 korun. Jedná se o sto-

procentní dotaci bez spoluúčasti za-
davatele projektu,“ informoval ředitel 
školy. Doplnil, že odborný posudek 
areálu a  budoucí výsadby zpracovala 
Eva Urbanová, která má kvalifikaci pro 
tvorbu a  údržbu zahrad. Zaměstnanci 
školy přitom zasadili celkem jedena-
třicet vzrostlých stromů, ještě před tím 
bylo třeba nakoupit kvalitní zeminu 
a kůru a instalovat opěrné kůly.  -red-

Zaměstnanci školy ve  Vrchlického ulici zasadili v  jejím areálu celkem jedenatřicet 
vzrostlých stromů.  Foto: P. Málek

  
  

 „Ježíšci“ vzali Strom 
splněných přání útokem

Strom splněných přání, který stojí v  informač-
ním centru na Hlavní třídě, je již značně proříd-
lý. Ze zhruba osmi desítek přání jich zbyly týden 
od spuštění akce, tedy od 16. listopadu, už jen asi 
dvě desítky. Je tedy možné, že v době, kdy toto číslo 
vychází, už nebude žádné k dispozici.
Každé přání má přiděleno pořadové číslo. Kdo si 
bude chtít přání zadat a stát se „ježíškem“, napíše 
na e-mail ic@sumperk.cz. Pracovnice informační-
ho centra výběr následně potvrdí. E-maily se zpra-
covávají pouze v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin. 
Zabalené dárky, jež potěší opuštěné děti a holčičky 
a kluky ze sociálně slabých rodin, je třeba odevzdat 
nejpozději 13. prosince, aby mohly zůstat nějakou 
dobu v karanténě, než budou předány dětem. Více 
informací a  přáníčka dětí lze najít na  www.info-
sumperk.cz v aktualitách. -red-

Pneumatiky jsou od roku 2016 součástí zpětného odběru podle zákona o odpadech (185/2001 Sb. §38). 
Jejich výrobci a prodejci je proto od vás musejí bezplatně převzít a předat k ekologické likvidaci. Cena za li-
kvidaci je už zahrnuta v ceně pneumatiky.

Šumperský závod Pars nova ze skupiny Škoda Transportation projde během 
následujících čtyř let výraznou proměnou. Do  svého výrobního areálu hodlá 
investovat čtyři sta šedesát milionů korun. Cílem je rozšířit výrobní kapacity 
o třetinu a areál technologicky modernizovat. S tím souvisí také přibírání no-
vých zaměstnanců. Za chystané velké investice do rozšíření svého závodu žádá 
společnost stát o investiční pobídku v podobě slevy na dani z příjmů.

Čeští hokejoví reprezentanti se rozhodli podpořit zdravotníky, kteří v České 
republice bojují s koronavirem. Mezi nemocnicemi, do kterých zamířila pomoc 
elitních hráčů, je i ta šumperská.

Javory, platany, habry, sakury, roubované dříny a tvarované buky si nově hoví 
v zemi v areálu základní školy ve Vrchlického ulici v Šumperku. Výsadbu stro-
mů provedli zaměstnanci školy ve druhém listopadovém týdnu.

Pokud pneumatiky odevzdáte ve sběrném dvoře, nákla-
dy na její likvidaci zaplatí město.  Ilustrační foto

Stavební práce na  prodloužení přejí-
mací haly v  šumperské Pars nova se 
chýlí ke konci.  Foto: Pars nova
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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 

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 a  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 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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. února 2021 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději 
do 30. prosince 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

referenta 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 * ukončené 
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 329/1999 Sb., o  cestovních dokladech, 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. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), v  platném 
znění * zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a vydávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů výhodou * komunikační dovednost, příjemné vystupování * odpovědnost, pečlivost, 
samostatnost * odolnost vůči pracovní zátěži * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC a českého 
jazyka * 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 a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: výkon agendy na úseku cestovních dokladů a občanských průkazů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. ledna 2021 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnici Heleny Miterkové nejpozději 
do 15. prosince 2020. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. 
Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 603.

V  minulé zimní sezoně dárci potřeb-
ným věnovali jednadvacet tisíc těchto 
kuponů. „Nocleženka nezahrnuje pouze 
nocleh samotný, ale i  možnost osobní 
hygieny, polévku s pečivem, teplý nápoj, 
možnost získat čisté a  teplé oblečení, 
zdravotní prohlídku, základní ošetření 
a v neposlední řadě podporu sociálního 
pracovníka,“ uvedl národní ředitel sociál- 
ních služeb Armády spásy Jan František 
Krupa. Podle něj není cílem lidem zajistit 
jen přespání, ale pomoci odrazit se ode 
dna a vrátit se k soběstačnému životu. 

Zaplacená nocleženka se v noclehárně 
vytiskne a dostane ji sociální pracovník, 
jenž ji předá člověku v  tísni. Každá po-
ukázka má své číslo. Dárce se tak může 
dozvědět, že za  jeho stokorunu někdo 
potřebný přespal v  zařízení Armády 
spásy v  Praze, Brně, Karlových Varech,  
Ostravě, Krnově, Opavě, Jirkově, Šum-
perku či Havířově. 

Za  noc v  noclehárnách lidé bez pří-
střeší platí poplatek. Ten obvykle činí pár 
korun. Cena je spíš symbolická a moti-
vační, náklady rozhodně nepokryje. 

Kvůli současné epidemiologické situa-
ci se pravidla přijímání a pobytu zpřísni-

la. „Pokud se u někoho projeví příznaky, 
okamžitě je odkázán na  zdravotníka, 
lékaře, případně hygienu,“ uvedl ředitel 
Krupa. Pracovníci člověka s  horečkou 
a  dalšími obtížemi do  zařízení nepustí, 
lidé pak musejí od lékaře získat potvrze-
ní o bezinfekčnosti. 

Podle výsledků sčítání žilo loni na jaře 
v Česku 21 300 lidí bez přístřeší a stálé-
ho bydlení, z nich bylo dva tisíce šest set 
dětí. Venku a v noclehárnách přespávalo 
11  600 osob. Nejvíc z  nich bylo v  Pra-
ze, a  to téměř dva tisíce sto. Následoval 
Moravskoslezský kraj se sedmnácti sty 
lidmi. 

Průměrnému „člověku z  ulice“ bylo 
sedmačtyřicet let a  pět měsíců. Podle 
pracovníků Armády spásy se situace 
kvůli koronavirové krizi zhoršuje. Lidé 
přicházejí o práci, musejí opouštět pod-
nikové ubytovny a nemají kam jít. 

Armáda spásy se zaměřuje na pomoc 
lidí bez přístřeší. Provozuje denní centra, 
noclehárny či azylové domy. Služby se 
financují hlavně z dotací od státu, krajů 
a měst. Náklady se tak ale podle vedení 
nepokryjí. Pomáhají sbírky a také nocle-
ženky.  -ger-

Zájemci mohou i letos pořídit takzvané nocleženky, za které budou moci lidé 
bez přístřeší přečkat chladnou noc v teple. Poukázku na přenocování v noclehár-
nách je možné koupit za sto korun přes internet na adrese www.noclezenka.cz. 
Pátý ročník projektu zastřešuje Armáda spásy.

Dárci mohou koupit nocleh lidem bez domova
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více o internetovém připojení a službách k němu zde

SELECT SYSTEM, S.R.O. | GEN. SVOBODY 17/2, ŠUMPERK | WWW.SELECTSYSTEM.CZ

INTERNET@SPK.CZHL. TŘÍDA, ŠUMPERK 583 221 200
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V pondělí 23. 11. 2020 byl zahájen příjem přihlášek 
pro akademický rok  2021 / 2022 

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

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

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

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

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

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

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

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

„Pomohu Vám s prodejem 
Vaší nemovitosti“

CERTIFIKOVANÝ MAKLÉŘ

Zdeněk Šupina
+420 737 729 446

zdenek.supina@re-max.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

480x480.pdf   1   19.11.2020   11:07:04



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:
MISTR KOVOVÝROBY
ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK
AUTOLAKÝRNÍK
LAKÝRNÍK KOVOVÝROBY
SVÁŘEČ
STROJNÍ ZÁMEČNÍK 
STŘEDISKA VÝVOJE

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

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

Nabízíme: Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Fortex reality

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.fortexreality.cz

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. 
Hlavní naší prioritou 
je maximální kvalita 

poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta.

Nabídněte nám svoji 
nemovitost k prodeji a my se 

budeme o vás starat 
s takovou péčí, abyste si 

prodej vaší nemovitosti užili 
a nebyl pro vás stresem. Pro 

naše klienty poptáváme byty 
a rodinné domy v Šumperku, 

Zábřehu a okolí. 

Byt 3+1 
s lodžií 
Lidická 
Šumperk               

Rodinný 
dům 4+1 
Bludov

Rodinný 
dům 5+1 
Sobotín

Bytový dům 
B. Němcové 
Šumperk

2.360.000 Kč

2.790.000 Kč

4.900.000 Kč

7.500.000 Kč

• panel, OV, 74 m2, 7. NP s výtahem, balkon
• rekonstrukce, zasklená lodžii, neprůchozí pokoje
• nízké náklady, sklep, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• samost. stojící, přízemní, CP 467 m2

• celková rekonstrukce interiéru, část. podsklepený
• vytápění el.přímotopy, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• sam.stojící, cihlový, patrový, CP 846 m2

• kompletní rekonstrukce, podsklepený, garáž
• plyn. kotel v kombinaci s TP, krbová kamna, ihned 
   volný Volejte: 733 734 435

• 3 byty, garáž, zahrada, CP 746m2

• celková rekonstrukce,možnost rozšíření
• investiční příležitost, celopodsklepený
 Volejte: 733 734 435

602 531 103 733 734 435

  

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru strojní mechanik) výroba Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů Stavebnictví

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Mechanik plynových zařízení
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
Potřebujete pečovat o svého blízkého, ale nemáte žádné zkušenosti ani potřebné vybavení?
Jste po úraze nebo operaci a potřebujete pomoci s návratem do normálního života?
Chybí Vám potřebné pomůcky pro rehabilitaci?

Neváhejte navštívit naši nově otevřenou půjčovnu zdravotních pomůcek v areálu Nemocnice Šumperk.
Rádi Vám se vším poradíme.

• Chodítka
• Klozetová křesla
• Mechanické vozíky
• Sedačky do vany
• Hrazdy k polohování
• Nástavce na WC
• Novorozenecké postýlky
• Polohovací postele

OTEVÍRACÍ DOBA  
Po–Pá 8.00–12.00 hod

KONTAKT  
T:+420 583 335 202  E: vydejna@mapomedical.cz

CO VŠECHNO U NÁS NAJDETE:

• Pasivní a aktivní matrace
• Motodlahy
 - Kolenní/kyčelní
 - Ramenní
 - Loketní
 - Prstová/zápěstní
 - Kotníková
• Pohybové trenažery

NOVĚ OTEVŘENO

Investice s prakticky okamžitou ná-
vratností v  podobě úsměvů pacientů. 
Alespoň tak vnímá personál Interny 
Zábřeh nákup nového tabletu, díky 
kterému může svým pacientům nově 
zprostředkovat pravidelný kontakt s je-
jich blízkými. Na  videohovory s  rodi-
nou se teď pacienti těší o to víc, protože 
i zde platí kvůli koronaviru dlouhodo-
bě zákaz návštěv. 

„Nová služba se u nás setkala s ob-
rovským nadšením. Jsme v  kontaktu 
s rodinami téměř všech našich klientů 
a  videohovory u  nás teď doslova frčí. 
Někteří naši klienti dokážou přes tablet 
komunikovat i s pěti lidmi najednou, je 
to pak prakticky takové rodinné setká-
ní na dálku,“ popisuje vrchní sestra In-
terny Zábřeh Petra Foltová a dodává, že 
investice do nového tabletu se rozhod-
ně vyplatila. „Přála bych všem vidět ty 
úsměvy na tvářích našich klientů, když 
se na tabletu objeví obličeje jejich dětí 
nebo vnuků,“ podotýká vrchní sestra.

Interna Zábřeh patří druhým ro-
kem pod Nemocnici Šumperk. Díky 
novému majiteli se ze zdravotnického 
zařízení stalo postupně vyhledáva-

né místo pro pacienty, kteří potřebují 
péči na  ošetřovatelských nebo sociál-
ních lůžkách. Dohromady se zde za-
městnanci starají celkem o  osmdesát 

pět klientů. Za plnou kapacitu i dlou-
hý pořadník může zejména ochot-
ný a  milý personál zábřežské interny 
a také investice nového majitele. Peníze 

šly například do  vybudování nového 
nadstandardního pokoje, rekonstrukce 
stávajících prostor nebo do nákupu no-
vých lůžek a nábytku.

Přímou součástí zařízení jsou také 
kardiologická a  interní ambulance, jež 
se nacházejí v  přízemí budovy a  obě 
jsou k  dispozici pacientům zařízení 
i  těm, kteří do  ambulancí docháze-
jí z  okolí. Právě do  těchto ambulancí 
přitom majitel šumperské nemocnice 
nedávno významně investoval. Rekon-
strukce prostor a nákup nové špičkové 
technologie ho vyšly na  1,7 milionu 
korun. Nové přístroje umožní lékařům 
šumperské nemocnice a  olomoucké 
fakultní nemocnice, kteří v  ambulan-
cích ordinují, zpřesnit diagnostiku kar-
diovaskulárních onemocnění, a  to jak 
u  ambulantních pacientů, tak klientů 
z ošetřovatelského a sociálního odděle-
ní zábřežské interny. „Kromě toho jsme 
navíc před rokem začlenili do portfolia 
služeb pro naše klienty i  rehabilitaci. 
Pravidelné návštěvy fyzioterapeuta 
jsou tak nedílnou součástí poskytované 
péče,“ uzavírá vrchní sestra.

Pacienti Interny Zábřeh komunikují s rodinou pomocí nového tabletu
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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

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

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.

TDK Electronics s.r.o.

800 777 000

Aktuálně obsazujeme
pozici:

Šumperk



SEŘIZOVAČ

Neváhejte a dejte nám o sobě vědět!

www.pracevtdk.cz
Nebo volejte zdarma

Čeká vás příležitost ve stabilní společnosti

s celou řadou zaměstnaneckých výhod

a náborový příspěvek 20.000 Kč.

Více informací na:


