
Číslo 4 24. února 2021 

Příští číslo vychází 10. března 2021 Distribuce od 11. 3. do 15. 3. 2021

Ročník XXIX.

Registrace k zápisu 
do škol proběhne 
opět elektronicky

Šumperk chystá nový 
strategický plán, prosí 
občany o spolupráci 2 3 5

Obyvatelé města 
budou moci třídit 
odpad z kuchyně

Charita pomáhá 
rodinám, jež 
se starají o umírající 7

Jarní prázdniny si školáci ze Šumperka užívali druhý únorový týden. Během mrazivého a současně slunečného počasí se mohli 
ti, kteří zůstali s rodiči ve městě, vydat například stezkou Čarovným lesem po stopách bájného sněžného muže, kterou pro ně 
připravila místní „Doriska“, nebo si užívali příjemnou zimní zábavu na zamrzlých plochách – třeba na místním „Šenkesu“. A za-
tímco v uplynulých dvou týdnech se zima předvedla v plné síle, počasí posledních dnů připomíná spíše než únor začátek dubna. 
 Text: -kv, foto: P. Kvapil

Na konci února si Šumperk pravidelně 
připomíná výročí úmrtí studenta místní 
„průmyslovky“ Jana Zajíce.    Strana 2

Mobiliář na  autobusovém nádraží 
i na protějším novém parkovišti doplní 
moderní koše na odpad.    Strana 3

V pondělí 15. února otevřela Knihov-
na TGM opět Masarykovo výpůjční 
okénko.    Strana 5
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Vážení a milí čtenáři,
když se řekne březen, vybaví si ti dříve na-
rození automaticky slogan březen – Měsíc 
knihy. Tak tomu skutečně až do sametové re-
voluce bylo. Od roku 1998 byl po deset let na-
zýván Měsícem knihy a internetu, posledních 
třináct let pak slavíme březen jako Měsíc čte-
nářů. Jedno je ale jisté – měsíc, v němž začíná 
kalendářní jaro, prostě patří všem, kdo rádi 
čtou. A přestože si dnes můžeme do telefonů, 
tabletů či čteček stáhnout tolik titulů, že by se 
do klasické knihovny nevešly, tištěná kniha si 
stále drží svoji pozici „lidského společníka“. 
A obzvlášť v této nelehké covidové době 
společníka velmi ceněného. Své o tom vědí 
šumperské knihovnice, kterým v současnosti 
procházejí rukama denně stovky publikací, 
jež chystají v Masarykově výdejním okénku 
pro své čtenáře. Ti zatím dovnitř do půjčovny 
nemohou. Doufejme tedy, že s přicházejícím 
jarem se situace změní. Přeji krásné svátky 
jara a knihy.                   Z. Kvapilová, redaktorka
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Zpravodajství/Informace

Složité stavební řízení, komplikovaná komunikace s dotčenými osobami a institucemi v době koronavi-
rové, odkládání novely stavební zákona i dlouhodobý podstav pracovníků. To jsou hlavní důvody, proč se 
prodlužují lhůty na stavebním úřadu v Šumperku.

Své připomínky a požadavky, týkající se nejrůznějších oblastí života ve městě, mohou v posledních le-
tech zasílat Šumperané místní radnici prostřednictvím odkazu Požadavky občanů na webových stránkách 
www.sumperk.cz. Jednotlivé podněty si zde mohl dosud kdokoliv přečíst, s ohledem na evropské nařízení 
o ochraně osobních údajů se ale letos rozhodla radnice změnit tuto službu na neveřejnou. Požadavky ale 
mohou občané nadále zasílat přes formulář na webu města.

Od pondělí 1. března budou moci rodiče podat stejně jako v loňském roce elektronickou žádost o přijetí 
svého dítěte do první třídy základní školy. Samotný zápis proběhne ve středu 7. dubna od 12 do 17 hodin 
a ve čtvrtek 8. dubna od 8 do 15 hodin.

Provoz stavebního úřadu je omezen

Požadavky občanů nad mapou změnily svůj formát

Registrace k zápisu do základních škol proběhne opět elektronicky

  

 Město v březnu 
vyvěsí tibetskou vlajku

Šumperk se letos opět připojí k  celosvětové akci 
Vlajka pro Tibet, rozhodla o  tom rada města 
na  svém jednání 4. února. Vyvěšením tibetské 
vlajky ve středu 10. března si světové společenství 
připomene dvaašedesáté výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci ve  Lhase, které bylo krvavě 
potlačeno čínskou armádou. -red-

 Do „dépéesek“ putovaly 
respirátory ze zásob města

Vedení města schválilo distribuci tisícovky respi-
rátorů do  domů s  pečovatelskou službou v  Šum-
perku. Rozvoz do „dépéesek“ Alžběta v Temenické 
ulici, Markéta v ulici Bohdíkovské a Tereza v Ga-
garinově ulici, kde žije přibližně stovka obyvatel 
z  řad seniorů a  osob se zdravotním postižením, 
zajistili minulý týden sociální pracovnice odboru 
sociálních věcí místní radnice.  -red-

 Pochodeň č. 2 vzplála 
před dvaapadesáti lety

Na konci února si v Šumperku pravidelně připo-
mínáme výročí úmrtí vítkovského rodáka a  stu-
denta šumperské „průmyslovky“ Jana Zajíce, jenž 
se 25. února 1969 stal následovníkem Jana Palacha 
a na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlou-
vy, nastupující normalizaci a cenzuře se na Václav-
ském náměstí v Praze upálil. Jeho čin nese označení 
Pochodeň č. 2. V  Šumperku je po  Janu Zajíco-
vi pojmenováno náměstí v  prostorách bývalých 
kasáren. V  pátek 19. února položili představitelé 
Senátu ČR, města Šumperka a Střední průmyslo-
vé školy Šumperk kytice k památníku Jana Zajíce, 
který se nachází na fasádě budovy „průmyslovky“ 
v ulici Gen. Krátkého. -bv-

Kytici k památníku Jana Zajíce položila i šumper-
ská místostarostka Marta Novotná.          Foto: -bv-

„Největším problémem je nedostatek kvalifikova-
ných pracovních sil na  trhu práce. Úřad se snaží už 
více než rok doplnit chybějící počet zaměstnanců, 
kteří by se této problematice věnovali, bohužel ne- 
úspěšně. Opakovaně jsou vyhlašována výběrová říze-
ní na  chybějící pracovníky, na  něž se nikdo kvalitní 
nehlásí,“ uvedl vedoucí odboru výstavby šumperské 
radnice Luděk Felkl. Zároveň zdůraznil, že práci úřed-
níků komplikují nejen složitá legislativa, neúplná po-
dání, neodpovídající dokumentace a často obstrukční 
jednání účastníků řízení, ale především nedostatek 
a  pracovní neschopnost zaměstnanců z  důvodu ne-
moci nebo karanténních opatření. 

„I z toho důvodu nejsme schopni plnit lhůty po-
dání. Vím, že to občanům a  firmám komplikuje 
život, proto je žádám o  pochopení. Stavební úřad 
skutečně pracuje za  hranou svých kapacit. Usiluje-
me o  nápravu dlouhodobě, podobně jako stavební 
úřady po celé republice, ale bez dostatečného počtu 
zaměstnanců a změn v oblasti stavební legislativy je 
naše snaha bezvýsledná,“ uvedl Luděk Felkl. Vzápětí 
upozornil, že v současné době město hledá referenta 
odboru výstavby, podrobnosti o pozici jsou zveřej-
něny v tomto vydání zpravodaje a také na webových 
stránkách města www.sumperk.cz v sekci volná mís-
ta.  -ger-

Šumperská radnice na  svých webových stránkách 
www.sumperk.cz umožňuje občanům nahlásit nedo-
statky týkající se údržby města či upozornit na nedo-
držování nejrůznějších opatření. Úřad po  obdržení 
podnětu odesílateli prostřednictvím svých zaměst-
nanců nebo městské policie odpoví a jednotlivé při-
pomínky či požadavky v  závislosti na  možnostech 
města, ať už finančních, legislativních nebo jiných, 
řeší.

„Bohužel se stává, že občané do požadavků uvedou 
osobní údaje jiných osob, které k jejich zveřejnění ne-
poskytly souhlas, a ty se pak obracejí na město jako 

správce služby, aby jejich údaje z požadavků vymazalo 
či odstranilo požadavek celý a obecně těmto situacím 
zabránilo. Město jim musí vyhovět, protože ochra-
na osobních údajů je nezbytná,“ uvedla tajemnice 
městského úřadu Helena Miterková. Místní radnice 
si podle ní váží konstruktivních podnětů od občanů 
a  službu považuje za přínosnou, chce ji tedy zacho-
vat. Evidenci požadavků však s ohledem na ochranu 
osobních údajů mění na neveřejnou. Občané tak mo-
hou své podněty i nadále městu zasílat přes formulář 
na webu, odpověď následně dostanou na e-mail, jenž 
ve formuláři uvedou. -red-

Elektronická registrace k zápisu se uskuteční pouze 
ve školách, jejichž zřizovatelem je město. Jsou to ZŠ 
Dr. E. Beneše, ZŠ 8. května, ZŠ Sluneční, ZŠ Vrchlic-
kého a ZŠ Šumavská. V ostatních základních školách 
proběhnou zápisy klasickou formou bez předchozí 
registrace. Nově proběhne elektronická registrace 
i  do  přípravné třídy ve  škole ve  Sluneční ulici. Od-
kaz na elektronický systém k zaregistrování žádostí je 
umístěný na webových stránkách města a škol. 

„Od 1. března od osmi hodin budou moci zákon-
ní zástupci budoucích školáků registrace v  systému 
vyplnit a odesílat. O tom, jakým způsobem pak pro-
běhne samotný zápis a zda se k němu dostaví rodiče 
i s dětmi osobně, rozhodnou aktuální protiepidemic-
ká opatření,“ uvedla Olga Hajduková, vedoucí odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů. V elektronickém 
systému zápisu lze rovněž podat žádost o  odklad 
povinné školní docházky. „V  případě, že zákonný 
zástupce nemá možnost přístupu k  internetu, může 
registraci vyplnit na  oddělení školství, které sídlí 
v úřadovně v Jesenické ulici, v kanceláři č. 213, nebo 
přímo při zápisu ve vybrané základní škole,“ doplnila 
Olga Hajduková.

Elektronická registrace žádostí proběhla v loňském 

roce poprvé s cílem minimalizovat fronty při samot-
ném zápisu v základních školách. „Stejný systém fun-
guje již několik let v městem zřizovaných mateřských 
školách a většina rodičů je na něj již zvyklá,“ uzavřela 
Hajduková. -red-

Loňský zápis se odehrával bez dětí i rodičů. Do škol 
přišli jen někteří rodiče, aby předali potřebnou doku-
mentaci.                                                                Foto: -pk-
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Zpravodajství/ Informace

Nové odpadkové koše přibydou na nedávno otevřeném zrekonstruovaném autobusovém nádraží. Doplní tak stávající mo-
biliář a zvýší komfort pro cestující. Koše na komunální odpad pak budou nainstalovány i na protějším parkovišti s cyklověží.

K tradičním využitelným složkám odpadu, jež mohou třídit obyvatelé Šumperka, přibude v letošním 
roce další položka. „Podle posledních analýz zabírají zhruba třicet procent popelnic na směsný odpad 
zbytky z kuchyně. Vzhledem k tomu, že naší snahou je co nejvíce snížit objem směsného odpadu, zaměřili 
jsme se právě na gastro odpad,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

Po  převzetí nového autobusového 
terminálu do  správy místní radnice 
vyhodnotilo vedení města, že je třeba 
počet stávajících odpadkových košů  
navýšit. Rada města tak začátkem 
února schválila pořízení deseti košů 
na  směsný komunální odpad a  pětice 
trojitých košů na  separovaný odpad. 
„Nové ocelové koše v  grafitové bar-
vě bychom měli mít začátkem března 
a rozmístit je chceme, jakmile to klima-
tické podmínky dovolí. Musejí se totiž 
pevně ukotvit do země,“ vysvětlila Eva 
Nádeníčková, vedoucí oddělení komu-
nálních služeb místní radnice. 

Zatímco trojité koše na  plast, papír 
a  směsný odpad se budou nacházet 
v areálu vlastního nádraží, samostatné 
koše na směsný komunální odpad, jež 
připomínají elegantní sloupek, najdou 
lidé nejen na nástupních ostrůvcích, ale 
také na protilehlém parkovišti.

Autobusový terminál, který se veřej-
nosti otevřel 18. ledna, patří mezi nej-
modernější v republice. Celé nádraží je 
bezbariérové, cestující mají k dispozici 
wi-fi připojení, jež je součástí bezplatné 
městské sítě wi-fi hotspotů, nechybějí 
zde chytré lavičky, které umožňují při-
pojení k internetu i nabíjení mobilních 
telefonů, a  sofistikovaný informační 
systém pro cestující. Celý prostor hlí-

dají kamery, instalována tu je stanice 
měřící počasí a stav ovzduší a nástupi-
ště jsou osazena chytrými lampami, jež 
reagují na pohyb.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla rov-
něž lokalita naproti nádraží. Vzniklo 
tu nové bezplatné veřejné parkoviště 
pro osobní automobily se sto jedena-
čtyřiceti stáními, napojené na  systém 
informující o  jeho naplněnosti, a  také 
odstavná plocha pro autobusy. Na plo-
še vyrostla rovněž cyklověž pro sto 
osmnáct kol, z toho šestnáct dětských. 
Vybavena je kamerovým systémem se 
záznamovým zařízením a  v  provozu 

je čtyřiadvacet hodin denně sedm dnů 
v týdnu. Úschova bicyklu přijde na pět 
korun za den. Informace o naplněnosti 
cyklověže a  parkoviště jsou dostupné 
na www.selectsystem.cz/an-sumperk.

Modernizace zastaralého autobuso-
vého nádraží spolu s revitalizací lokality 
na protější straně u vlakového nádraží 
je jednou z největších investičních akcí 
v historii města. Jen samotné stavební 
práce přišly celkem na sto šedesát osm 
milionů korun, čtyřiapadesát z  nich 
pokryla dotace z  Integrovaného re- 
gionálního operačního programu mi-
nisterstva pro místní rozvoj. -zk-

V současné době třídí Šumperané celkem osm ko-
modit - papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, 
kovy, textil, jedlé oleje a  tuky. Ve  sběrných dvorech 
mohou navíc odevzdávat rozměrný a nebezpečný od-
pad a také elektroodpad. V letošním roce bude město 
rozmisťovat i nádoby na tzv. gastro odpad. „Jde o pilot-
ní projekt, do kterého se již nyní mohou naši občané 
hlásit. Naším cílem je vytřídit z černých popelnic vše, 
co by mohlo být dále využitelné,“ zdůraznil Jakub Jirgl.

Informoval, že od  letošního ledna vstoupil v  plat-
nost nový zákon o  odpadech. Zohledňuje především 
závazné stanovisko Evropské unie ohledně navýše-
ní třídění a  využití odpadů, jež vyprodukují občané. 
Podle této normy by do roku 2025 měly města a obce 
postupnými kroky docílit vytřídění šedesáti procent  
využitelných složek ze směsných komunálních odpa-
dů. Vzhledem k tomu, že spolu s požadavky na recy-
klaci budou každý rok růst také poplatky za ukládání 
odpadů na skládkách, je v zájmu lidí vytřídit z odpadů 
co největší množství využitelných složek. 

Zároveň by měla být prosazována taková řešení, aby 
odpad zbytečně necestoval ke  zpracování do  vzdále-
ných regionů. „Město Šumperk proto navázalo spo-
lupráci s  bioplynovou stanicí v  sousedním Rapotíně,  
která zpracovává biologicky rozložitelné odpady a vy-

tváří z nich obnovitelné energie,“ informoval místosta-
rosta. Díky těmto krokům by mohlo v budoucnu dojít 
ke snížení objemu komunálních odpadů o minimálně 
třicet procent a  zároveň i  ke  zpomalení nárůstu cen 
za likvidaci komunálního odpadu. 

A co budou moci lidé ukládat do nádob určených 
pro gastro odpad? Jde o veškeré zbytky nedojedených 
jídel z domácností, prošlé potraviny, maso, ryby, pe-
čivo, ořezy ovoce a  zeleniny, sedliny z  kávy, sáčky 
od čaje a podobně. Prošlé i neotevřené potraviny bu-
dou moci vhazovat do sběrných nádob v původních 
obalech, zbytky jídla a další kuchyňský opad mohou 
vkládat například do běžných pytlů na odpad.

Mobiliář na autobusovém nádraží doplní nové koše

Obyvatelé města budou moci ještě letos třídit odpad z kuchyně

  
  

 Úřadovny jsou 
otevřené beze změn

Provozní doba šumperského měst-
ského úřadu se od  nově vyhláše-
ného nouzového stavu, platné-
ho od  15. do  28. února, nemění. 
Úřední hodiny pro veřejnost jsou 
tak nadále v pondělí a ve středu od  
8 do  12 a  od  13 do  17 hodin. 
V  ostatních dnech funguje úřad 
v  objednávkovém systému, kdy je 
možné se s konkrétním úředníkem 
telefonicky nebo e-mailem dohod-
nout na  schůzce. Žadatelé o  ces-
tovní doklady a  občanské průkazy 
pak mohou využít v úterky a čtvrt-
ky elektronický rezervační systém. 
I nadále platí, že návštěvníci musejí 
vstupovat do úřadoven pouze s  re-
spirátorem nebo dvojitou rouškou, 
dodržovat dvoumetrové rozestupy 
a používat dezinfekci na ruce, jež je 
k dispozici u vstupů do budov. -red-

Šumperský městský úřad prodloužil 
úřední hodiny již začátkem února. 
 Foto: -pk-

Koše na  komunální odpad budou nainstalovány nejen na  vlastním nádraží, ale 
i na protějším parkovišti s cyklověží.  Foto: -pk-

Takzvaný gastro odpad se využívá například v bioply-
nových stanicích.  Foto: archiv

„Pro správné nastavení celého projektu je pro nás 
důležité zjistit ochotu obyvatel Šumperka třídit gas-
tro odpad. Do projektu se mohou zapojit celé bytové 
domy prostřednictvím svého zástupce i  jednotli-
vé domácnosti,“ sdělil Jakub Jirgl s tím, že zájemci 
o  zařazení do  pilotního projektu sběru gastro od-
padu se mohou hlásit na e-mailové adrese gastro@
sumperk.cz.

„Ze všech těchto odpadů lze v  bioplynové stani-
ci společnosti EFG Rapotín BPS vytvořit elektrickou 
energii, kterou dodáváme již čtvrtým rokem do  roz-
vodné sítě, dále vyrábíme tepelnou energii a BioCNG. 
Tento bioplyn, srovnatelný se zemním plynem,  
aktuálně jako první v  České republice dodáváme 
do  distribuční plynárenské soustavy. Běžný občan 
by si tak doslova mohl sáhnout na  energii, jež bude 
vyrobená z  jeho vlastního vyseparovaného odpadu,“ 
uvedl obchodní ředitel společnosti EFG Rapotín BPS  
Ondřej Černý. Zdůraznil, že odpad bude navíc do Ra-
potína svážen auty na bioplyn.

V současné době činí pro obyvatele Šumperka po-
platek za svoz odpadu 744 koruny za rok. I když lidé 
za uplynulý rok vytřídili 37 procent odpadu, množství 
směsného odpadu stále roste. Loni jej bylo o 1 121 tu- 
nu více než v  roce 2019. V  roce 2020 vyprodukoval 
každý Šumperan 228 kg odpadu, který byl uložen 
na skládku. Aby nedocházelo k výraznému navyšová-
ní poplatku, je třeba toto množství snížit už v  letoš-
ním roce na 200 kg na obyvatele a v dalších letech vždy 
o 10 kg až na 120 kg v roce 2029. -ger-
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 Temenická pošta 
mění od března úřední hodiny

Od pondělí 1. března bude pobočka České pošty 4 
v Temenici o sobotách otevřena od 9 do 11 hodin, 
do konce února zůstává v provozu od 8 do 12 ho- 
din. Nová otevírací doba byla stanovena po  vy-
hodnocení efektivnosti a  hospodárnosti provozu 
této pošty. Ve  všední dny je temenická pošta od   
1. března otevřena v  pondělí a  ve  středu od   
10 do 12 a od 13 do 18 hodin, v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. -red-

  Startuje svoz biologického 
a objemného odpadu

Pravidelný jarní svoz objemného komunálního od-
padu bude letos probíhat od pondělí 8. do pondělí 
29. března. V té době budou postupně do jednot-
livých lokalit přistavovány velkoobjemové kontej-
nery. Do nich v žádném případě nepatří vyřazená 
elektrozařízení a  stavební odpad. Ty je třeba od-
vézt do sběrných dvorů, případně na rapotínskou 
skládku.
Již řadu let pomáhá šumperská radnice lidem 
zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a do-
mácností. Ukládat ho mohou nejen do speciálních 
velkoobjemových kontejnerů označených „Bio-
odpad“, jež se letos na  veřejných prostranstvích 
poprvé objeví v pondělí 8. března a na devětačty-
řicet míst ve  městě budou postupně přistavová-
ny do  pátku 26. listopadu. Bioodpad mohou lidé 
shromažďovat také do  hnědých dvou set čtyřice-
tilitrových nádob, které radnice občanům bezplat-
ně půjčuje. Jejich svoz odstartuje rovněž v pondělí  
8. března a skončí 26. listopadu.
Hnědé nádoby vybavené čipem se ve východní čás-
ti města vyvážejí v pondělí, v západní části ve stře-
du a v severní části v pátek. V den svozu je potřeba 
nádobu přistavit na veřejné prostranství a po vyve-
zení ji uklidit. 
Mapy svozů objemného komunálního odpadu 
a  objemného bioodpadu byly součástí minulého 
čísla zpravodaje a  jsou zveřejněny na  webu města 
www.sumperk.cz v  sekci Potřebuji vyřídit, pod-
sekci Komunální odpad. Zde také najdou další zá-
jemci o  hnědou dvou set čtyřicetilitrovou nádobu 
formulář žádosti o  její zapůjčení. Bližší informace 
podá P.  Matušů z  oddělení odpadu a  ovzduší od-
boru životního prostředí městského úřadu, tel. č. 
583 388 264, e-mail petra.matusu@sumperk.cz. -zk-

Anna Měrková, rozená Vrátná, začínala v mládí jako 
gymnastka, věnovala se běžeckému lyžování a v pat-
nácti letech se coby studentka šumperské ekonomické 
školy „vrhla“ na  basketbal, v  němž vynikala skvělou 
střelbou a rychlostí. V oddíle TJ Šumperk našla svého 
životního partnera, trenéra Zdeňka Měrku, který její 
basketbalovou činnost později rozšířil na práci organi-
zační, hospodářskou a udělal z ní také skvělou zapiso-
vatelku utkání. Pro „basket“ společně nadchli i své tři 
dcery a celou řadu svěřenců.

Na  sport nezanevřela Anna Měrková ani po  man-
želově předčasném odchodu, jako obětavá a nepostra-
datelná organizační pracovnice působila až do konce 
svého života při všech akcích konaných v šumperském 
basketbalu a Tyršův stadion byl pro ni druhý domov. 
Našla si ale čas i na své další koníčky - historii a ces-
tování, či na studium na univerzitě třetího věku. Před 
šesti lety obdržela čtyřnásobná babička a  mnohoná-

sobná „basketbalová babička“ Cenu města Šumperka 
za rok 2014 v kategorii sport. -zk-

„Zasedací místnost bude sloužit pro jednání jed-
notlivých členů vedení Olomouckého kraje s občany, 
zástupci různých organizací, spolků, firem a podobně. 
Vzhledem k  tomu, že tři radní přímo bydlí v  Šum-
perku a  v  blízkých Dolních Studénkách a  pracovně 
se ve  městě pohybují, připadá nám nelogické, aby 
lidé ze Šumperska či Jesenicka museli za  námi jez-
dit na jednání až do Olomouce,“ vysvětlila uvolněná 
členka Rady Olomouckého kraje Zdeňka Dvořáková 
Kocourková, jež má na  starosti investice, evropské 
projekty, transparenci, informační technologie a  tzv. 
smart region. Místnost v Geschaderově domě tak bu-
dou kromě ní využívat především kolegové Jan Šafa-

řík, radní a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, 
územní plánování a  rozvoj venkova, a  neuvolněný 
člen rady Radim Sršeň, který je v Olomouckém kraji 
pověřeným garantem pro dotace. „Pokud bude potře-
ba, budou mít samozřejmě tento prostor k dispozici 
pro jednání i  všichni ostatní krajští radní,“ doplnil 
náměstek hejtmana Jan Šafařík. Dodal, že schůzku 
s radními by si lidé měli předem domluvit telefonicky 
nebo e-mailem. 

Kontakty: Zdeňka Dvořáková Kocourková,  
tel. 585  508  846, z.dvorakova@olkraj.cz, Jan Šafařík, 
tel. 585 508 822, j.safarik@olkraj.cz, Radim Sršeň, tel. 
585 508 845, radim.srsen@gmail.com. -zk-

„Cílem projektu bylo nasbírat body pro nákup tří 
kyslíkových koncentrátorů pro naši hospicovou péči 
a rovněž na drobné finanční ohodnocení zdravotních 
sester domácí zdravotní péče za jejich maximální na-
sazení v období epidemie, neboť na jejich nepostrada-
telnou službu v terénu ministerstvo zdravotnictví zcela 
zapomnělo. Velmi nás potěšilo, že se projekt setkal 
s  velikým ohlasem veřejnosti a  že všechny potřebné 
body byly nasbírány během jednoho týdne,“ sdělila ře-
ditelka šumperské Charity Jana Bieliková. Díky osm-
desátitisícové cílové částce bude podle ní moci Charita 
koupit i další potřebné pomůcky na podporu dýchání 
především hospicových pacientů. „Výbornou zprávou 
je, že se do projektu aktivně zapojila řada neznámých 
lidí, kteří ukázali, že jim nejsou potřeby druhých lho-
stejné i v této nelehké době,“ dodala Bieliková. 

Charita Šumperk poskytuje terénní zdravotní a so-
ciální péči v domácím prostředí lidem ze Šumperska, 

Hanušovicka a Staroměstska. Pečuje rovněž o umíra-
jící pacienty, jimž zajišťuje komplexní péči tak, aby je-
jich poslední dny života byly důstojné a měli možnost 
být v kruhu svých nejbližších.

Mobilní aplikace EPP, kterou lze stáhnout a použí-
vat zdarma, zaznamenává pohyb uživatele, například 
chůzi, běh, jízdu na kole, lyžování, ale i interiérové ak-
tivity třeba na běžícím pásu, a kromě běžných údajů 
o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje 
body. Ty může uživatel kdykoli věnovat některému 
z aktuálně nabízených projektů neziskových organi-
zací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým 
pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, 
Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu sta-
novenou částkou. Aktuální a  již úspěšně podpořené 
projekty, včetně cílových částek a stavu bodů, lze sle-
dovat na  www.pomahejpohybem.cz nebo na  www.
nadacecez.cz. -zk-

Sportovkyně tělem a duší, bývalá hráčka a pro oddíl šumperského basketbalu v posledních dvaceti letech 
nepostradatelná dáma. Anna Měrková, jež si nejen svou obětavostí vysloužila čestný titul „basketbalová 
babička“, už však své svěřence na zápasech nepovzbudí. V pátek 22. ledna odešla za manželem Zdeňkem 
do basketbalového nebe. Bylo jí sedmdesát osm let.

Krajští radní chtějí být „blíž“ občanům regionu. Několikrát měsíčně tak začnou „úřadovat“ v tzv. Gescha-
derově domě. Olomoucký kraj za tímto účelem požádal místní radnici o pronájem společenské místnosti 
v  přízemí zmíněného historického objektu v  Kladské ulici. Využívat ji budou především v  pátky mezi  
osmou ranní a třetí odpolední. Za hodinu pronájmu zaplatí kraj městu sto osmdesát korun.

Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky němuž může uživatel vlast-
ním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. V únoru 
tímto způsobem u  veřejnosti „zabodoval“ projekt Charity Šumperk, zaměřený na  pořízení kyslíkových 
koncentrátorů, jež pomáhají lidem s dýchacími potížemi.

Anna Měrková odešla do basketbalového nebe

Krajští radní budou „úřadovat“ v Geschaderově domě

Veřejnost podpořila pohybem šumperskou Charitu

Před šesti lety obdržela Anna Měrková cenu města 
v kategorii sport.  Foto: -pk-

Velkoobjemové kontejnery na  bioodpad se letos 
na veřejných prostranstvích poprvé objeví v pon-
dělí 8. března.                                                Foto: -zk-



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Strategický plán

V  nejbližších dnech bude rovněž 
omezen vstup na  oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí a prevence přes 
prostory čekárny. Místní radnice tak 
doporučuje občanům, aby si návště-

vu na  odboru raději dohodli pře-
dem, a  to prioritně prostřednictvím 
e-mailu, a děkuje za pochopení a tr-
pělivost. E-mailové kontakty na  jed-
notlivé pracovníky jsou zveřejněny 

na webových stránkách města www.
sumperk.cz. Stavební práce v budově 
v  Lautnerově ulici by měly být do-
končeny v polovině letošního roku.

 -ger-

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

Záměrem města je do  tvorby nové 
strategie zapojit nejen různé skupiny 
odborníků, významné osobnosti, ale 
především širokou veřejnost. Ta může 
pomoci tvůrcům strategického plánu 
tím, že se zapojí do dotazníkového šet-
ření, jež je k dispozici na adrese https://
www.surveymonkey.com/r/sumperk.
Dotazník mohou zájemci rovněž vyplnit 
elektronicky prostřednictvím QR kódu  
v sousedním sloupci nebo na webu www.
sumperk.cz či na městském Facebooku. 
„Aktivní účast v  rámci tohoto šetření 
nám velmi pomůže k vytvoření strategie, 
jejíž výslednou podobu tak můžete svým 
názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi 
za další podněty, myšlenky a vize, které 
nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte,“ 
apeluje na Šumperany Lenka Krobotová.

Pokud to situace a  vývoj spojený se 
současnou pandemií koronaviru dovo-

lí, bude možné dotazník vyplnit také 
v papírové podobě na městském úřadě, 
v informačním centru a na dalších mís-
tech, která budou ještě upřesněna.   

Podněty pro tvorbu strategického 
plánu budou sbírány i v  rámci diskuze 
odborných pracovních skupin, tematic-
ky zaměřených odborných týmů a  ve-

řejných projednávání, o  nichž budeme 
na  stránkách zpravodaje informovat. 
„Využívány budou také podněty ze svě-
ta, a to z měst, která mají obdobný vývoj 
jako Šumperk a mohla by tak do proce-
su zpracování dokumentu přinést nové 
inspirativní postupy,“ doplňuje vedoucí 
oddělení strategického rozvoje.  -ger-

Stavební práce omezily provoz na sociálním odboru

Šumperk chystá nový strategický plán, prosí občany o spolupráci

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím je na sociálním odboru, jenž sídlí v Lautnerově ulici, omezen provoz. 
V návaznosti na postup stavební firmy zde dochází k přemisťování úředníků.

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

V pondělí 15. února otevřela Knihovna TGM opět Masarykovo výpůjční okénko. Postup při objednávání knih je stejný 
jako u bezkontaktního půjčování, jiná je ale provozní doba.

  
  

 Kam na 
střední školu? 
Poradí průvodce

Končí váš po- 
tomek základní 
školu a stále ješ-
tě váhá, na  kte-
rou střední školu 
podá přihlášku? 
V  rozhodování by 
mohl pomoci elektronický Prů-
vodce po  středních odborných 
školách a  firmách na  Šumpersku 
a okolí. Užitečný přehled na svých 
stránkách zveřejnila Okresní hos-
podářská komora Šumperk.
Dosud žákům posledních roční-
ků základních škol v rozhodování 
pomáhaly burzy práce, ty se však 
kvůli epidemické situaci nemohou 
konat. Proto se hospodářská ko-
mora rozhodla pomoci elektronic-
kým Průvodcem. 
Dokument obsahuje aktuální 
a  praktické informace o  odbor-
ných středních školách a firmách, 
které působí v  okrese Šumperk  
a  v blízkém okolí, je zde souhrn 
oborů, jež školy nabízejí, čím jsou 
zajímavé a  jaké znalosti a  doved-
nosti při jejich studiu žáci získají. 
Také se v  něm dozvědí, jak a  kde 
se mohou v  rámci odborné praxe 
i po ukončení studia uplatnit.
Dokument si lze stáhnout 
na  webových stránkách Okresní 
hospodářské komory Šumperk 
www.ohk-sumperk.cz.  -ger-

„Těší nás, že máme alespoň omezený 
kontakt s našimi čtenáři, po kterých se 
nám už moc stýská. Věřím, že je to prv-
ní krůček k otevření knihovny,“ uvedla 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Zá-
jemci si podle ní mohou knihy objednat 
třemi způsoby. Mohou tak učinit po při-
hlášení do  svého čtenářského konta 
v on-line katalogu knihovny nebo tele-
fonicky na číslech 583 214 588 (půjčov-
na pro dospělé) a 583 550 431 (půjčovna 
pro mládež), případně mohou poslat 
e-mail na  adresu pujcovna@knihovna-
spk.cz, v  němž musejí uvést kromě se-
znamu knih také jméno čtenáře a  číslo 
průkazu. „Po objednání vždy čtenářům 
na e-mail či po telefonu sdělíme termín, 
kdy budou jejich knihy připravené. Bu-
deme se snažit, aby mezi objednávkou 
a  předáním knih byl maximálně jeden 
den,“ podotkla ředitelka. Upozornila, 
že knihy budou moci lidé vracet u pul-
tu nebo do biblioboxů umístěných před 
knihovnou v ulici 28. října a u střediska 
Sever v Temenické ulici.

Masarykovo výdejní okénko je ve ves-
tibulu knihovny otevřeno v  pracovní 
dny od osmé ranní, v pondělí, v úterý, 
ve středu a v pátek do 17 hodin, ve čtvr-
tek pak do  14 hodin. Čtenáři přitom 
musejí do  knihovny vstupovat po  jed-

nom a u pultu si mohou vyzvednout jen 
knihy předem objednané na  konkrétní 
jméno. „Ráda bych veřejnost požádala 
o  důsledné dodržování všech naříze-
ných preventivních hygienických opat-
ření,“ zdůraznila Kamila Šeligová.  -zk-

Knihovna TGM otevřela Masarykovo výpůjční okénko

Předem objednané knihy si čtenáři vyzvedávají u  pultu Masarykova výdejního 
okénka ve vestibulu knihovny.  Foto: -pk-

V dotazníku mohou lidé mimo jiné „oznámkovat“ i nabídku volnočasových aktivit 
ve městě.  Foto: -pk-
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Dva obecní byty nabízí k pronájmu šumperská rad-
nice. První byt č. 1 se nachází v domě v Lidické ulici 
1312/75 v 1. NP a sestává z  jednoho pokoje, kuchy-
ně, předsíně, koupelny, WC a spíže. Celková plocha 
činí 48,80 m², součástí je sklep o  výměře 6,43 m². 
Lze požádat o  půdní prostor o  velikosti 10,38 m²  
(145,32 Kč/měs.). Vytápění - plynové topidlo, ohřev 
vody elektrický. Měs. nájemné je 2.823 Kč + měs. 
nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálohy 
na  služby spojené s  užíváním bytu (vodné/stočné, 
společná elektřina, vynášení popelnic, STA, úklid) 
na  1 osobu činí asi 500 Kč (každá další osoba asi  
300 Kč). Platby dodavatelům za  elektrickou energii 
a plyn jsou hrazeny nájemcem samostatně.

Pro dům Lidická 1312/75 byl zpracován průkaz 
energetické náročnosti budovy, budova patří do ener-
getické třídy G, měrná roční spotřeba energie je  
333 MWH/(m²-rok). Předpokládaný počátek nájmu: 
květen 2021.

Druhý byt č. 37 se nachází v domě v ulici Čsl. ar-
mády 445/22 v 9. NP a sestává ze tří pokojů, kuchy-
ně, předsíně, koupelny a  WC. Celková plocha činí  
59,90 m², součástí je sklep o výměře 2,05 m² a tři bal-
kóny (12,43 m²). Vytápění a ohřev vody jsou ústřed-
ní. Měs. nájemné je 3557 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu činí asi 
1740 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Platby doda-
vatelům za  elektrickou energii a  plyn jsou hrazeny 
nájemcem samostatně.

Pro dům Čsl. armády 445/22 byl zpracován průkaz 
energetické náročnosti budovy, budova patří do  ener-

getické třídy D, měrná roční spotřeba energie je  
129 MWH/(m²-rok). Předpokládaný počátek nájmu: 
květen 2021.

Byt v  Lidické ulici 1312/75 si lze prohlédnout 
v  pondělí 15. března v  15.30 hod. (po  stanoveném 
termínu bude hlavní vchod do domu uzamčen). Byt 
v ulici Čsl. armády 445/22 si lze prohlédnout rovněž 
v pondělí 15. března v 16.00 hod. (po stanoveném ter-
mínu bude hlavní vchod do domu uzamčen). 

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz a na majetkopráv-
ním odboru MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova 
radnice), oddělení správy majetku, dveře č. 410 v pří-
zemí. Na  toto oddělení se žádosti rovněž podávají 
v úředních dnech (pondělí, středa) do středy 24. břez-
na a zde také získají zájemci zmíněnou žádost a rov-
něž bližší informace (K. Bezdíčková, referent oddělení 
správy domovního majetku, tel. 583 388 410, e-mail: 
katerina.bezdickova@sumperk.cz). Podat lze pouze 
jednu žádost na  zveřejněné byty v  daném období! 
Žadatel musí doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči 
městu Šumperku - povinné!

Podmínky pro přidělování bytů v  majetku města 
Šumperka se řídí platným „Opatřením“ (k  dispozici 
na  stránkách www.sumperk v  sekci BYTY). Měs-
to Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu se žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

Výsledky hodnocení žádostí o  přidělení bytu bu-
dou k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (bu-
dova radnice), na  odboru MJP (na  nástěnce vedle 
dveří 410) od 12. dubna, nebudou zasílány písemně.

K. Bezdíčková, oddělení správy domovního majetku

Radnice pronajme dva obecní byty

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

referent/ka oddělení investic odboru strategického 
rozvoje, ÚP a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění * znalosti v  ekonomické 
oblasti * ZOZ ve správní činnosti při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu vítána * orientace 
v  projektových dokumentacích výhodou * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 
občanská a  morální bezúhonnost * výborná znalost práce na  PC * dobrý zdravotní stav * řidičské 
oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního 
zajištění * zajišťuje přípravu a realizaci investic města (administrace VZ, zpracování materiálů pro RM) 
* při přípravě aplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek a dle opatření MÚ * zodpovídá za archivaci 
a evidenci dokumentů investičních akcí * zodpovídá za splatnost a evidenci faktur jednotlivých akcí * 
zajišťuje zpracování návrhů smluv o dílo, smluv mandátních, atd. a jejich změn se zainteresovanými 
účastníky, zpracování materiálů pro RM * zajišťuje evidenci a zveřejňování smluv * zajišťuje reklamaci 
zjištěných vad do doby předání stavby správci, majiteli * zajišťuje vypracování zpráv o průběhu a stavu 
prováděné výstavby dle požadavků rady města
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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 4. 2021 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice 
Heleny Miterkové nejpozději do 18. března 2021. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, tel. č. 583 388 304.

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

referent/ka předpisu nájmu oddělení správy majetku 
odboru majetkoprávního Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost 
vybraných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění vztahujících se 
k  vykonávané agendě * znalost zák. 67/2013 Sb., o  poskytování plnění spojených s  užíváním bytů 
a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění * znalost vyhlášky 269/2015 Sb., o rozúčtování 
nákladů na  vytápění a  příprava teplé vody pro dům * komunikační schopnosti, samostatnost * 
občanská a  morální bezúhonnost * výborná znalost práce na  PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 
dobrý zdravotní stav * praxe se správou nemovitostí výhodou
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: vypracování předpisu nájmu a  služeb spojených s  užíváním bytů 
a  nebytových prostor * evidence nájemců, osobní jednání s  nájemci * sledování a  kontrola plateb 
dle uzavřených nájemních a ostatních smluv, příprava podkladů pro vymáhání pohledávek, příprava 
podkladů pro insolvenční řízení jednotlivých nájemců * vedení agendy smluv na  energie a  služby 
vč. zajištění úhrad dodavatelům * provádění vyúčtování energií a služeb spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostor
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 
222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup 
od  1. 5. 2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 19. března 2021. Informace k pozici podá 
Milan Šubrt, vedoucí odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, Šumperk, tel. č. 583  388  518 nebo Lenka 
Salcburgerová, vedoucí oddělení správy domovního majetku, tel. č. 583 388 411.

  
  

  Poradenské centrum 
pro sluchově postižené 
svou činnost nepřerušilo
Poradenské pracoviště krajské organizace Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR v Šum-
perku sídlí v přízemí budovy společnosti Pontis 
v ulici Gen. Svobody 68. Osobám se sluchovým 
postižením poskytuje sociální služby, především 
v  oblasti odborného sociálního poradenství, 
i v době koronavirové epidemie. Lidé zde napří-
klad získají informace týkající kompenzace vady 
sluchu či možností při poskytování dávek sociál-
ního zabezpečení. Zajistit si zde mohou i vhodné 
baterie do sluchadel a další příslušenství, mohou 
si vyzkoušet, případně i půjčit vhodné kompen-
zační pomůcky pro sluchově postižené, či využít 
základní servis pro své sluchadlo. 
„Poradenskou činnost jsme nepřerušili ani bě-
hem první a  druhé koronavirové vlny. Našich 
služeb využila řada návštěvníků,“ uvedl Moj-
mír Janků, předseda krajské organizace. Připo-
mněl, že poradní dny v šumperské pobočce jsou 
vždy v  pondělí 
a ve středu od 8.30 
do  11.30 ho- 
din a  od  13 do 
16.30 hodin. Te-
lefon pro dotazy 
a  objednání je 
603 715 172. Další 
informace lze zís-
kat na www.snncr.
cz. -red-
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Zpravodajství/Personální inzerce

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 * 
získána 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 

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

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou, 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. 4. 2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 19. března 2021. Informace 
k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.

„Kromě terénních sociálních služeb 
a  všeobecné zdravotní péče v  domác-
nostech uživatelů zajišťujeme i  péči 
o umírající pacienty. Pokud má rodina 
doma možnost postarat se, dochovat 
nevyléčitelně nemocného nebo umí-
rajícího člena rodiny, naše Charita jí 
v  této péči maximálně pomůže,“ říká 
ředitelka šumperské Charity Jana Bie-
liková. V  praxi to podle ní znamená, 
že za pacientem jezdí pravidelně nebo 
podle jeho potřeb lékař a zdravotní ses-
try, které se starají o jeho zdravotní stav 
tak, aby závěr života strávil bez bolestí 
či komplikací spojených s  nevyléčitel-
nou nemocí, a to doma, v kruhu svých 
nejbližších. Na tuto zdravotní péči pak 
může, pokud nemocný nebo jeho pe-
čující rodina projeví zájem, navázat 
další pomoc v  podobě pečovatelské 
péče, osobní asistence, duchovní péče, 
sociálního poradenství, psychologické 
pomoci a  podobně. Samozřejmostí je 
možnost zapůjčení vhodných pomů-
cek, jako jsou například elektrické po-
lohovací postele, vozíky nebo speciální 
zdravotní pomůcky - oxygenátory na-
pomáhající dýchání, lineární dávkova-
če pro léky tišící bolest a další. Charita 

přitom zajišťuje péči komplexní, ur-
čenou nejen pacientům, ale i  pečující 
rodině.

„V  dnešní době mají domácí palia- 
tivní péče a  domácí hospicová péče 
neboli mobilní hospic opravdu velké 
možnosti, a  to i v domácím prostředí. 
Vše se dá zvládnout tak, že umírají-
cí pacienti mají co největší komfort 
a  zajištěnou celkovou péči na  profesi-
onální úrovni,“ zdůrazňuje Bieliková 
a  připomíná, že místní Charita zajiš-
ťuje péči o  umírající již řadu let. Tým 
zdravotníků, jenž ji má na  starosti, se 
letos dočká moderního zázemí v nové 
budově, která již vyrostla v Roosevelto-
vě ulici. „V době vydání tohoto čísla už 
bude hotová střecha, a pokud to počasí 
umožní, začne se postupně s omítáním 
vnitřních prostorů a s instalacemi roz-
vodů elektřiny a  topení. Kolaudace by 
měla proběhnout na  jaře,“ prozrazuje 
ředitelka Charity.

V  přízemí nového objektu se bu-
dou nacházet zejména prostory pro 
skladování a  údržbu rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, první pa-
tro pak bude fungovat jako zázemí pro 
zmíněný multidisciplinární tým. Vedle 

pracovny vrchní paliativní sestry, ses-
terny a ambulance paliativní medicíny 
tu budou i  kanceláře sociálního pra-
covníka a  administrativy. „Budeme tu 
mít rovněž místnost pro setkávání s ro-
dinami a  pozůstalými. Smrtí pacienta 
totiž péče Charity o  truchlící rodinu 
a  příbuzné nekončí. Zájemci mohou 
navštěvovat například již existující po-
radnu pro pečující a pozůstalé, několi-
krát ročně se zde budou moci společně 
setkávat, vzpomínat, využívat nabídky 

duchovních rozhovorů, setkání s  od-
borníky a  podobně,“ přibližuje mož-
nosti pomoci Bieliková. Dodává, že 
další informace sdělí zájemcům vrch-
ní paliativní sestra Dagmar Remešová 
na  telefonním čísle 777  674  703, pří-
padně jsou zveřejněny na  webu www.
sumperk.charita.cz. Zde lze najít po-
drobnosti o všech službách, o projektu 
stavby nového zázemí, ale i  o dalších 
aktivitách, které šumperská Charita 
nabízí. -kv-

„Tuto možnost nabízelo v  šumper-
ském děkanátu dvaadvacet obcí. Do še-
desáti šesti kasiček se celkem vybraly 
více než tři sta osmdesát tři tisíce ko-
run,“ uvedla Michaela Stuchlá, koordi-
nátorka Tříkrálové sbírky v  šumperské 
Charitě. Přímo v Šumperku vhodili dár-
ci do jedenácti zapečetěných pokladni-
ček, jež se nacházely v recepci Charity, 
na  veřejných toaletách v  jihozápadním 
křídle Pavlínina dvora a v kostele svaté-
ho Jana Křtitele, 53 753 koruny. „Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří byli i v této 
těžké situaci ochotni podílet se na orga-
nizaci Tříkrálové sbírky, a  rovněž dár-
cům, ať už do sbírky přispěli jakoukoliv 
částkou,“ zdůraznila ředitelka šumper-
ské Charity Jana Bieliková.

Ti, kteří do  kasiček přispět nestihli, 
mohou ještě do  pátku 30. dubna pod-
pořit on-line sbírku. Podrobné infor-
mace jsou zveřejněny na  webu www.
trikralovasbirka.cz. Zde si mohou dárci 
poslechnout koledu a  pomocí jedno-

duchého odkazu přispět do  on-line 
kasičky. Aby byl dar připsán Charitě 
Šumperk, je třeba uvést poštovní smě-
rovací číslo Šumperka 787 01 nebo obce 
ze Šumperska. „Výtěžek on-line kasič-
ky byl v  našem děkanátu k  11. únoru 
81 350 korun. Tato částka bude ještě na-
výšena o část výnosu z DMS,“ podotkla 
Jana Bieliková a  dodala, že šumperská 
Charita obdrží osmapadesát procent ze 
sumy vybrané do konce dubna. 

Peníze půjdou na  podporu matek 
samoživitelek, rodin ve  finanční tísni, 
osamělých seniorů, na péči o umírající 
v domácím prostředí, na podporu Cen-
tra pro rodinu a Poradny ONŽ - pomoc 
a  poradenství pro ženy a  dívky, z. s. 
„Zbývající částka poputuje na  projekty 
Charity ČR a Arcidiecézní charity Olo-
mouc,“ upřesnila Bieliková a připomně-
la, že celoročně je pak možné přispět 
jednorázovou nebo trvalou dárcovskou 
DMS. Více informací je zveřejněno 
na www.darcovskasms.cz.  -zk-

Paliativní hospicová péče je určena lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou 
v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná 
a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho 
blízkým. Právě tuto službu poskytuje Charita Šumperk. V poslední době na ni 
směřují dotazy nejen ohledně hospicové péče, ale i probíhající výstavby nové 
budovy v sídle Charity v Rooseveltově ulici.

Tříkrálová koleda se letos, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, přesu-
nula do virtuálního prostoru. K netradičnímu „koledování“ do on-line kasiček 
si veřejnost našla cestu, Charita se proto rozhodla prodloužit sbírku do konce 
dubna. Během ledna vhazovali lidé finanční dar i do zapečetěných pokladniček, 
jež některé obce a města rozmístily na veřejně přístupná místa.

Šumperská Charita pomáhá rodinám, jež se starají o umírající

On-line tříkrálové koledování pokračuje

Jakmile bude mít nová budova hotovou střechu, začne se s omítáním vnitřních pro-
storů a s instalacemi rozvodů elektřiny a topení.  Foto: Charita Šumperk
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Informace/Personální inzerce

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

referenta stavebního 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) zák. 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 * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní 
odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná 
znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 
vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: výkon činnosti stavebního úřadu ve správním území
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 složkách a správě, v platném znění. Dále je možnost čerpání zaměstnaneckých 
benefitů. Nástup od 1. 4. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 16. března 2021.  Informace k pozici podá Luděk 
Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

Město Šumperk, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 3 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o  náležitostech konkurzního řízení a  konkurzních komisích, v  platném znění vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení funkce 

ředitele/ky Základní školy 
Šumperk, 8. května 63

Předpoklady pro výkon: odborná kvalifikace a související podmínky dle § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění * předpoklady pro výkon 
činnosti ředitele/ky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, v  platném znění * znalost školských právních předpisů, orientace v  oblasti pracovněprávních 
a finančních právních předpisů
Obsahové náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * 
místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (diplom, včetně vysvědčení o  státní závěrečné zkoušce) a  dokladů o  dalším vzdělání * doklad 
o  celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s  uvedením přesného časového 
přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče) * strukturovaný životopis (opatřený 
datem a  podpisem uchazeče) * výpis z  evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) * čestné prohlášení 
o  zdravotní způsobilosti * koncepce rozvoje Základní školy Šumperk, 8. května 63 v  rozsahu maximálně  
3 stran strojopisu formátu A4 (opatřený datem a podpisem uchazeče).
Předpokládaný nástup: 6. 8. 2021
Termín pro podání přihlášek: do 15. března 2021
Písemné přihlášky zasílejte na adresu Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, nebo osobně 
doručte na  podatelnu Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 nejpozději do  pondělí 15. 3. 2021  
do  16.30 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT - KONKURZ ZŠ Šumperk,  
8. května 63“. Na  obálku je nutno uvést jméno a  příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého bydliště. 
V případě dalších dotazů se obracejte na Olgu Hajdukovou, vedoucí odboru ŠKV, tel. č. 583 388 606, e-mail 
olga.hajdukova@sumperk.cz nebo Marii Osladilovou, vedoucí oddělení školství, tel. č. 583 388 233, e-mail 
marie.osladilova@sumperk.cz.

  
  

  Do Šumperka 
přijede v srpnu 
cyklistická elita
Šumperk se v neděli 22. srpna stane 
místem startu královské etapy tři-
náctého ročníku Czech Tour 2021. 
Ta povede ze Šumperka do  Štern-
berka a zúčastní se jí česká i zahra-
niční cyklistická špička a týmy, jako 
jsou Bora Hansgrohe, Mitchelton 
Scott a další. 
Pořadatelé Czech Tour již před 
devíti lety v  Šumperku pořádali 
republikové mistrovství v  časov-
ce jednotlivců. Mezi ženami tehdy 
dominovala Martina Sáblíková. 
V  posledních několika letech vždy 
Šumperkem jedna z etap projížděla. 
Letos bude královská etapa startovat 
přímo u  radnice na  náměstí Míru, 
kde se odehraje slavnostní start, ost-
rý bude následovat v Jesenické ulici. 
Součástí akce bude i  zajímavý do-
provodný program s  představením 
jednotlivých cyklistických týmů 
a jejich závodníků. -ger-

Sklonek roku 2020 byl z  mnoha 
pohledů skutečně netradičním ro-
kem. TICHO. Prázdné chodby i třídy. 
Za svou dnes již více než pětasedmde-
sátiletou historii nezažila Obchodní 
akademie nic podobného. 

Původně německé gymnázium se 
na  podzim roku 1945 změnilo v  Ob-
chodní akademii. K  tomuto výročí se 
připravovaly různé kulturní akce - žá-
kovská akademie, prohlídka nových 
prostor, např. multimediální učebny… 
Uskutečnit se ale kvůli mnoha vládním 
opatřením v souvislosti s pandemií co-
vid-19 nemohla ani jediná. Nicméně 
na  našich webových stránkách www.
oa-sumperk.cz najdete video našich 
žáků, díky nimž se naše škola vzdělá-
vání pěkně přiblíží alespoň virtuálně. 
Připomeňme si toto výročí alespoň 
i cestou vzpomínky ve zpravodaji.

Na  naší škole lze studovat obor ob-
chodní akademie nebo ekonomické ly-
ceum (otevřeno od šk. r. 2000/2001), vý-
znamné je i jazykové vzdělávání - státní 
jazyková škola nabízející kurzy angličti-
ny i němčiny. V čem se liší od ostatních? 
V učebním plánu je posílena výuka ci-
zích jazyků, vysoká je tak úspěšnost stu-
dentů na  vysokých školách především 

ekonomického zaměření, ale i na peda-
gogických, filozofických či právnických 
fakultách. Naši absolventi nacházejí bez 
problémů uplatnění v praxi. 

Naše škola je aktivní v mnoha pro-
jektech: Od  roku 2015 organizuje za-
hraniční odborné praxe s  německou 
střední školou v  Augsburgu jak pro 
německé, tak pro české studenty (mo-
bility programu Erasmus+); účastní se 
mnoha ekonomických soutěží - finanč-
ní gramotnost, ekonomická olympiáda, 
soutěže v účetnictví; pořádá poznávací 
zájezdy do Švýcarska, Německa, Belgie, 
Francie a Nizozemí. Tyto zájezdy jsou 
mezi žáky velmi oblíbené, pomáha-
jí rozvíjet jejich jazykové dovednosti, 
poznávat zahraniční reálie a  dokonce 
ochutnat místní speciality, jako je např. 
pojídání šneků, syrových sleďů v hous-
ce nebo vafle na jakýkoli způsob.

Významné soutěže: Celostátní 
soutěž obchodních akademií - Eko-
nomický tým - opakované vítězství 
v  celorepublikovém i  krajském kole 
soutěže; prvenství v  evropském pro-
jektu Mládež - škola - ekonomika (ví-
tězný tým získalo za  odměnu několi-
kadenní pobyt v  Berlíně); vynikající 
výsledky v  psaní na  klávesnici; umís-

tění na předních místech v jazykových 
i sportovních soutěžích.

Vzpomínka na  kolegyně: V  nepo-
slední řadě bychom rádi zavzpomínali 
na  naše dvě kolegyně, jež v  průběhu 
posledních pěti let tento svět opusti-
ly, nicméně jejich dlouhodobá práce 
ve  školství ovlivnila mnohé z  nás. Eva 
Liškařová se zapsala do  srdcí několika 
generací žáků v  hodinách anglického 
a  českého jazyka, působila dlouhá léta 
jako členka přípravného výboru. Před 
třemi lety jsme se rozloučili také s  Lydií 
Konečnou, vyučující odborných před-
mětů, zejména předmětu účetnictví.

Za  desetiletí existence školy pro-
šly jejími branami tisíce studentů 
a  za  „škamny“ proseděl každý z  nich 
stovky hodin. Řada absolventů se sta-
la známými či veřejně činnými osob-
nostmi, ti ostatní se alespoň neztratili 
ve víru všedního života.

Pokud jste našimi absolventy či vás za-
jímají další informace, můžete se podívat 
na Výroční noviny (http://www.oa-sum-
perk.cz/wp-content/uploads/2020/12/
Vyrocni-Noviny.pdf), ve  kterých jsou 
další informace i fotografie.

Pohodový rok 2021 přeje za příprav-
ný výbor OA Šumperk Tom Ristovský

Obchodní akademie loni oslavila jubileum
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I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

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

OD SELECT SYSTEM
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

1000 Mbit/s
303 Kč

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

cena včetně DPH 21 %

více informací 

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

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

až 1 Gbit/s, nízké pingy

10 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

až

od

IDEÁLNÍ PRO

DISTANČNÍ 

VÝUKU 

A HOMEOFFICE

JIŽ 37 
HOTSPOTŮ

zpravodaj_022021_cb_tisk.indd   1zpravodaj_022021_cb_tisk.indd   1 18.02.2021   19:5118.02.2021   19:51

 střední Morava 
106.8 FM | R-OL

každý den 8.20 a 15.45

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ
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*  Při nákupu zahradní techniky Kärcher s označením
Battery 18 V z řady Home and Garden obdržíte sadu
baterie 2,5 Ah a rychlonabíječky v hodnotě 2 690 Kč
za jednu korunu!
Akce platná do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Více informací obdržíte od personálu prodejny nebo
naleznete na www.karcher.cz/zahrada.

v hodnotě
2 690 Kč

KÄRCHER CENTER REA, Zábřežská 596/40, Šumperk, 
       583 215 479,        739 428 845,          info@rea-cz.cz,
www.rea-karcher.cz. Otevřeno v nouzovém režimu.

AKCE
BATERIE

S RYCHLONABÍJEČKOU

ZA 1 Kč

v hodnotě
2 690 Kč

v hodnotě
2 690 Kč

Akce je platná od 1.3.-31.3.2021

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
ŘIDIČ NÁKLADNÍCH 
VOZIDEL
AUTOJEŘÁBNÍK
LAKÝRNÍK
AUTOMECHANIK

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?
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      

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

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy finančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu

  ZDARMA zprostředkujeme odborné finanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
 Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

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

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.

*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
OPTIKA OTEVŘENA
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Hudební služby Prodej Hudebnin
Prodáváme: flétničky, struny, trsátka, klavíry, 
bicí souprav, housle, mikrofony, kabeláž, zvukové 
aparatury, kytary akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební nástroje, ukulele, 
perkuse, zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa. Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 
domluvě 725 686 325
info a mapa na www.m-machala.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
(smrk, borovice)

v délkách 1 m, 2 m nebo 3 m 
a nově štípaného dřeva (33 cm)

ZA VÝHODNOU CENU
možnost dovozu

Volejte  602 251 783
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Přední evropský výrobce 
vláknocementové 

střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?
PŘIJĎTE K NÁM!

· OBSLUHA TECHNOLOGICKÉHO 
 ZAŘÍZENÍ
· ZÁMEČNÍK - PROVOZNÍ
· TECHNIK MECHANICKÉ ÚDRŽBY
· SKLADNÍK 
 PRO PŘÍPRAVNU BARVY

�  Týden dovolené navíc nad rámec zákona
�  Závodní stravování—výběr ze 7 jídel
�  Příspěvek na závodní stravování/stravenky
�  Měsíční motivační příplatky až do výše 25 % mzdy
�  Příspěvek za životní připojištění
�  Příspěvek na cafeterii
�  Příspěvek pro zaměstnance na rekreace
�  Příspěvek pro děti zaměstnanců na letní rekreace 
 nebo lyžařské  výcviky
�  Příspěvky na kulturní akce
�  Příspěvky na sportovní aktivity
�  Zapůjčení rekreačních potřeb
�  Příspěvky na regeneraci pracovních sil
�  Příspěvky při pracovních a životních jubileích
�  Příspěvky při odchodu do důchodu
�  Zvýhodněné mobilní tarify
�  Finanční odměna za doporučení  nového kolegy

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NABÍZÍME VÁM

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 464, Email: Pavla.Horka@cembrit.cz

Cembrit a.s., 
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

  

 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

Touto cestou chci poděkovat Charitě 
Šumperk, konkrétně sestřičkám 
domácí hospicové péče, za pomoc 
a podporu při péči o nemocného 

manžela, a to nejen za jejich 
profesionální a lidský přístup, ale také 
za psychickou podporu v těžké životní 

situaci. Jejich práce má můj obdiv 
a zaslouží uznání.

PODĚKOVÁNÍ 
CHARITĚ ŠUMPERK

 Ješte jednou díky.
E. Horáková, Šumperk

• 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


