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Šumperští herci vyjeli zpívat nejen do ulic

„Nebudete vědět kde, nebudete 
vědět kdy, ale vězte, že jsme zpátky 
ve  hře!“ S  tímto sloganem v  uply-
nulých třech týdnech vyráželi nejen 
do  ulic, ale i  do  nemocnic, do do-
movů pro seniory, do škol a na další 
místa herci šumperského divadla. 
Začátkem května, kdy se „zrodil“ 
jejich nejnovější projekt - divadelní 
kapela, vůbec netušili, jak velké nad-
šení u veřejnosti vyvolají.

„Chtěli jsme lidi potěšit, udělat jim 
alespoň na  pár minut radost tím, že 
jim zahrajeme pod okny. Nazkoušeli 
jsme tedy pět známých českých písni-
ček, sedli do auta, vyjeli do ulic, parků, 
sídlišť… a  nabídli lidem živé umění,“ 
říká ředitel divadla a herec v jedné oso-
bě Matěj Kašík. Původní koncept „při-
jet, zahrát, sbalit nástroje a  jet o  pár 
ulic dál“ podle něj však už záhy doznal 
změny.  Pokr. na str. 7

První květnové úterní odpoledne čekalo na ty, kteří procházeli kolem divadla, překvapení. Pěší zónou se nesly známé české šlágry 
v podání zbrusu nového uskupení. Divadelní kapela, složená z herců místního souboru, v ten den rozjela „turné“ po šumper-
ských ulicích, sídlištích a dalších místech s jediným cílem - potěšit posluchače.  Foto: Z. Kvapilová

Herci zavítali i do zařízení poskytujících zdravotnické a sociální služby, zazpívali 
například pacientům a klientům Interny Zábřeh, jež patří šumperské nemocnici. 
 Foto: Nemocnice Šumperk

„Bratrušák“ se otevře 1. července, 
AQUAcentrum hned, jak to situace do-
volí.    Strana 2

Šumperané za dva týdny vytřídili stov-
ky kilogramů gastroodpadu.    Strana 3

Laureátka Ceny Paměti národa Dana 
Vargová oslavila krásné pětaosmdesáté 
narozeniny.     Strana 4
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Vážení a milí čtenáři,
končící květen je pro organizátory kulturních, 
sportovních a dalších akcí „přelomový“. Po 
pětiměsíční pauze se díky klesajícímu počtu 
nakažených a také hospitalizovaných s ne-
mocí covid-19 mohly otevřít muzea, galerie, 
kina, divadla a sportoviště. Od tohoto týdne 
se již mohou konat vnitřní akce za dodr-
žení platných pravidel. Radost z toho mají 
i šumperské organizace – muzeum a Jílkova 
galerie chystají na červen nové výstavy, „Do-
riska“ částečně obnovila zájmovou činnost 
a „mobilizuje“ síly na letní tábory, knihovna 
připravuje besedu o kaligrafii, kino Oko za-
číná zítra promítat a divadelníci se těší, že 
1. června rozveselí hlavně děti a poté hned 
několikrát i dospělé diváky. Užívejte si tedy 
všech možností, jež toto uvolnění přináší. 
Přeji hezké červnové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Informace/Zpravodajství

Šumperští milovníci venkovního koupání si budou muset na otevření místního 
Bratrušovského koupaliště ještě měsíc počkat. Zahájení provozu musely Podni-
ky města Šumperka, které areál spolu s AQUAcentrem na Benátkách provozují 
prostřednictvím své dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály, odložit 
kvůli posouzení stavu tamního tobogánu, jenž je na hranici životnosti.

Otázkou dalšího fungování tobogánu 
se bude zabývat rada města v působnosti 
valné hromady PMŠ na svém nejbližším 

jednání. Jisté však je, že samotné koupa-
liště se pro veřejnost otevře na dva měsí-
ce ve čtvrtek 1. července. 

K nepoznání se letos proměnila volná plocha v levé střední části centrálního 
hřbitova nad horními schody. Vznikla zde nová vsypová loučka se vzrostlými 
stromy a  smíšenou výsadbou keřů a  trvalek, realizace pietního místa přijde 
městskou kasu na sedm set padesát tisíc korun.

Na hřbitově vyrostlo nové pietní místo, opravou prochází cenná hrobka

„Bratrušák“ se otevře 1. července, AQUAcentrum hned, jak to situace dovolí

Původně se měla vsypová loučka zre-
alizovat, včetně sadových úprav, v loň-
ském roce, místní radnice ale nakonec 
akci rozdělila do dvou etap. „Pandemie 
koronovariru a  s  ní spojený nouzový 
stav vedly k propadu daňových příjmů 
města, takže původně vyhlášená soutěž 
na realizaci v jednom roce byla zrušena 
a zakázka byla vypsána s novými pod-
mínkami tak, aby byl finanční dopad 
na  rozpočet města v  roce 2020 men-
ší,“ vysvětlila důvody rozdělení akce 
na dvě etapy Eva Nádeníčková, vedoucí 
oddělení komunálních služeb místní 
radnice. Doplnila, že v  soutěži, do  níž 
se přihlásili dva zájemci, byla vybrána 
šumperská firma Údržba zeleně a par-
ků, s. r. o., která podala cenově nejvý-
hodnější nabídku a  jež se na  hřbitově 
stará o zeleň, komunikace a další prvky.

První etapa realizace nového pietní-
ho místa, která proběhla loni v červnu, 
spočívala ve  stavebních úpravách. „Ty 
zahrnovaly mimo jiné vytyčení a  roz-
měření jednotlivých obrubníků, zpra-
cování geodetického plánu skutečného 
provedení rastru, montáž obrubníků 
a  kladení betonové dlažby,“ popsala 
loňské práce vedoucí oddělení komu-
nálních služeb, z jehož rozpočtu byla in-
vestice ve výši 205 973 koruny hrazena. 

Začátkem letošního dubna odstarto-

vala etapa druhá, zahrnující přípravu 
plochy, výsadbu stromů, trvalek a keřů 
a  pokládku předpěstovaného travního 
koberce. „V  dubnu jsme zde vysadili 
celkem osm solitérních stromů. Kro-
mě jednoho mrazuvzdorného cedru 
himálajského, který má převislé větve 
a  je okrasný svými šedomodrými jeh-
licemi, to jsou platany, jež mají koru-
ny, připomínající deštník, zapěstované 
rovně,“ uvedla jednatelka dodavatelské 
firmy Marta Navrátilová. Prozradila, že 
na tři nové záhony zasadily zahradnice 
do téměř osmi set vyhloubených jamek 
trvalky a  okrasné trávy. „Jsou tu na-
příklad různé druhy barvínků, šalvěj, 
hortenzie, střední bobkovišně a  bílé 
pokryvné růže,“ vyjmenovala některé 
z  rostlin Navrátilová a  dodala, že ko-
lem pietního místa je vysázena téměř 
stovka tisů. 

Jarní sadové úpravy završilo kon-
cem dubna položení předpěstovaného 
travního koberce na  plochu více než 
dvě stě metrů čtverečních, v říjnu pak 
ještě firma na loučce vysadí cibuloviny. 
Investice do druhé etapy přitom přijde 
na 545 632 koruny, včetně DPH.

Obnovou prochází v  současnosti 
rovněž jedna z nejzajímavějších histo-
rických hrobek, nacházející se ve střed-
ní části pohřebiště u  ohradní zdi.  

Plocha v levé střední části centrálního hřbitova nad horními schody se letos promě-
nila k nepoznání, vzniklo zde nové pietní místo.                                              Foto: -zk-

V  dubnu vysadili zaměstnanci dodavatelské firmy do  prostoru solitérní stromy 
a tisy, na tři záhony pak trvalky a okrasné trávy.  Foto: -pk-

V  té době by již mělo být dva týdny 
v provozu AQUAcentrum na Benátkách, 
neboť vláda avizovala otevření krytých 
bazénů a saun od 15. června. „Počítáme 
s tím, že do provozu naskočíme hned, jak 
nám to vládní nařízení umožní,“ ujistil 
ředitel PMŠ Miroslav Pospíšil. Připo-
mněl, že lidé zde mohou využívat nejen 
vnitřní „pětadvacítku“, malý dětský ba-

zén, vířivku a tobogán, ale i venkovní zá-
žitkový nerezový bazén s  protiproudem 
a  vlnovou skluzavkou. Za  pěkného po-
časí bude prosklená bazénová hala ote-
vřena a  propojena s  venkovní relaxační 
plochou a slunící loukou. Více k provozu 
AQUAcentra a Bratrušovského koupališ-
tě lze najít na www. sumperksportuje.cz. 
Bližší informace přineseme příště. -zk-

Patřila rodině Weissových a jedinečná 
je architektonickým řešením zastřeše-
ní. „Loni proběhla první etapa opravy, 
která zahrnovala demontáž hrobky, 
očištění její spodní části, výkopové prá-
ce, včetně nových základů, a  osazení 
spodní části. Demontována byla rov-
něž skleněná střecha s vitráží,“ připo-
mněla vedoucí oddělení komunálních 
služeb a dodala, že za tuto etapu zapla-
tilo město tři sta sedmdesát tisíc korun 
s tím, že sto třicet tisíc pokryla dotace 
z  Česko-německého fondu budouc-
nosti. Ten přispěje sedmdesáti tisíci 
i na letošní závěrečnou etapu obnovy. 

„Olomoucký kameník Tomáš Hoří-
nek, který byl vybrán v  soutěži, očis-
tí zbylé části hrobky, zatmelí a  slepí 
poškozené kusy a  vymění spojovací 
materiál, součástí jsou i patinace, che-
mické ošetření, zlacení nápisu a zpětné 
osazení všech vrchních částí,“ vyjme-
novala jednotlivé úkony Nádeníčko-
vá. Do prací se Tomáš Hořínek podle 
ní pustí začátkem června a  hotovy by 
měly být nejpozději do konce září. Cel-
kové náklady na  realizaci této etapy 
činí 393 tisíce korun.

„Letos ještě plánujeme částečnou 
dostavbu prosklených kolumbárních 
okének a  rovněž zřízení nového ur-
nového háje, abychom byli schopni 
vyhovět velkému zájmu občanů o pro-
nájem těchto míst. Zatím jsme ve fázi, 
kdy čekáme na  zpracování projektu,“ 
nastínila další možné investice vedoucí 

oddělení komunálních služeb. Součas-
ná kapacita volných míst na  hřbitově 
je podle ní téměř vyčerpána, odděle-
ní proto vytipovalo vhodný prostor 
pro zbudování nového urnového háje 
v  části B nad schody. „Jakmile dojde 
k  realizaci, budou lidé o  této skuteč-

nosti včas informováni a  poté budou 
mít možnost si místa rezervovat v kan-
celáři na hřbitově,“ ujistila závěrem Eva 
Nádeníčková. -zk-

Obnovou prochází rovněž jedna z nej-
zajímavějších historických hrobek, na-
cházející se ve střední části pohřebiště 
u ohradní zdi.                            Foto: -pk-
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Informace/Třídění odpadu

S velkými investicemi do školských zařízení počítá letos šumperská radnice. Připraveno na ně má dvanáct 
a půl milionu korun, k nimž přidá osmnáct milionů dotačních z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Největší akci, kterou je projekt Do odborných učeben bez bariér, přitom už město „rozjíždí“. Jde 
o úpravu základní školy ve Vrchlického ulici tak, aby byla kompletně bezbariérová.

Celkem 665 kilogramů gastroodpadu vytřídili lidé během druhého týdne pilotního projektu. Ve srovnání 
s předchozím týdnem jde o dvojnásobek. Vedení města i firmy EFG Rapotín BPS, jež odpad zpracovává, 
chválí Šumperany za vzorné třídění.

Do  stavebních úprav školní budovy by se rapotín-
ská firma Prumhor spol. s r.o., jež ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu, měla pustit kolem poloviny čer- 
vna, dokončit by je měla do pětatřiceti týdnů od předání 
staveniště. V rámci zakázky, která přijde na 9,069 mi- 
lionu korun, vybuduje kromě jiného i  výtah k  učeb-
novému pavilonu. „Firma rovněž zajistí po dobu pěti 
let pravidelný servis, prohlídky a  údržbu dodaného 
výtahu, včetně čtyřiadvacetihodinového dispečinku 
na  odstraňování běžných provozních poruch. To vše 

přijde na  2,9 milionu korun,“ sdělil vedoucí odboru 
rozvoje města, územního plánování a  investic Pavel 
Volf. Podotkl, že v  rámci této akce nebudou řešeny 
bezbariérové úpravy jídelny, jež se nachází v samostat-
ném objektu. 

Kromě stavebních úprav počítá projekt Do odbor-
ných učeben bez bariér také s  instalací nových sla-
boproudých rozvodů, které umožní navýšit rychlost 
připojení na  internet, a  s  pořízením nábytku do  ja-
zykových učeben a  učebny fyziky a  robotiky, včetně  
nového vybavení moderními audiovizuálními tech-
nologiemi. „Na dodavatele těchto zakázek již byla vy-
psána výběrová řízení a nyní běží lhůta pro podávání 
nabídek,“ vysvětlil vedoucí odboru.

A kam půjdou další peníze? Rekonstrukcí projdou 
sociální zařízení na  dvou pracovištích „mateřinky“ 
Veselá školka a  také v  prvním nadzemním podlaží 
pavilonu C v  základní škole v  Šumavské ulici. Škola 
v ulici Dr. E. Beneše se dočká opravené velké tělocvič-
ny a ve škole v ulici 8. května proběhne sanace dílen 
a  družiny a  vymění se osvětlení v  tělocvičně. Loni 
opravená jídelna „Pětky“ pak letos dostane novou 
střechu. To vše zrealizuje město bez dotací, tedy pouze 
z vlastní kasy. -zk-

Rekordmany jsou obyvatelé v  lokalitě Javoříčko, 
do nádoby u  tamního separačního „hnízda“ vhodili 
třiatřicet kilogramů gastroodpadu. Ve  třech nádo-
bách v  ulici ČSA bylo téměř šedesát kilogramů od-
padu, z  pěti nádob umístěných na  sídlišti Evaldova 
vysypali v Rapotíně přes sto kilo odpadu, téměř stej-
né množství vytřídili i obyvatelé v Prievidzské ulici. 
„Činili se také zaměstnanci městského úřadu, kteří 
vytřídili přes třicet kilogramů. Prakticky ve  všech 
nádobách byl ve  srovnání s  předchozím týdnem 
dvojnásobek odpadu, což je skvělý výsledek,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl, jenž má na  starost životní 
prostředí a odpadové hospodářství.

Firma EFG Rapotín BPS si rovněž pochvalovala 
kvalitu uloženého materiálu a  dodržování doporu-
čovaného postupu třídění. „Lidé, kteří se do projektu 
zapojili a  objednali si nádobu na  gastroodpad, do  ní 
dávali přesně to, co měli. Prakticky vše bylo v mikrote-
nových sáčcích nebo v pytlech na odpad. Nikde nebyl 
kolem nádob nepořádek. Jsem rád, že Šumperany pi-
lotní projekt oslovil, a musím je pochválit, jak k němu 
přistupují,“ uvedl Jakub Jirgl. 

Doplnil, že od  poloviny května je možné si v  in-
formačním centru na  Hlavní třídě a  v  budově rad-
nice na náměstí Míru koupit za sto korun „domácí“ 
nádoby na gastroodpad. Na radnici jsou k dispozici 
u Ivany Baženovové v kanceláři č. 414. Zájemci o ná-
doby za ně mohou zaplatit na obou místech hotově 
i platební kartou.  

Zhruba čtyři desítky nádob na  gastroodpad roz-
místila po  Šumperku společnost EFG Rapotín BPS 
v pondělí 3. května. Svoz odpadu probíhá každý týden 
v pondělí vždy mezi osmou ranní a jedenáctou dopole-
dní. Během prvních dvou týdnů lidé do nádob umístili 

Město „rozjíždí“ investice do školských zařízení

Šumperané vytřídili stovky kilogramů gastroodpadu

Gastroodpad by měli lidé vkládat do  nádoby nejlé-
pe v zavázaném sáčku nebo pytli, aby z něj neunikal  
obsah.                                                                     Foto: -pk-

Jídelna „Pětky“ dostane letos novou střechu, loni pro-
šla zateplením.                                                       Foto: -pk-

  
  

  Vedení města 
natáčelo s TV Morava
Vedení města Šumperka natáčelo v polovině květ-
na se štábem TV Morava další díl z cyklu pořadů 
Šumperk - živá brána Jeseníků. V magazínu, který 
lze zhlédnout na webu www.tvmorava.cz v sekci 
pořadů, hovoří starosta Tomáš Spurný o tom, jaké 
rozvojové lokality pro bydlení město v nejbližších 
letech chystá, místostarostka Marta Novotná 
informuje o  připravovaném projektu chytrého 
parkování, jenž odstartuje v  letních měsících, 
a  místostarosta Jakub Jirgl seznamuje s  prvními 
výsledky z třídění gastroodpadů. -red-

  Městský úřad se vrátil 
k běžné provozní době

Od  pondělí 17. května se Městský úřad v  Šum-
perku vrátil k  původním otevíracím hodinám. 
Návštěvníci však musejí dodržovat vládou stano-
vená hygienická nařízení, mezi něž patří nošení 
respirátorů ve vnitřních prostorách a dvoumetro-
vé rozestupy.
Úřadovny na  náměstí Míru a  v  Jesenické ulici 
a  také kancelář hlavního hřbitova v  Zábřežské 
ulici jsou otevřeny v pondělí a ve středu od 8 do  
12 a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8 do 12 a od 12.45 do 15 hodin, v úřadovnách 
v  ulicích Lautnerově a  Bratří Čapků pak pouze 
do 12 hodin. „V pátek je možné si s konkrétním 
úředníkem či odborem dohodnout individuál-
ní schůzku nebo rezervaci. Bez omezení fungu-
jí pouze podatelny, pokladny a  Czech POINT,“ 
doplnila tajemnice úřadu Helena Miterková. Po-
dotkla, že bez omezení jsou otevřené rovněž ve-
řejné toalety v přízemí radnice.
Druhé květnové pondělí se opět otevřelo in-
formační centrum, které sídlí v  budově divadla 
na Hlavní třídě. Do konce května platí otevírací 
doba ve všední dny od 8 do 16 hodin, od 1. červ-
na pak bude infocentrum otevřeno od  pondě-
lí do  pátku od  8 do  17 hodin a  o  víkendech od   
9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
„Úřad se vrací k běžnému provozu pro veřejnost. 
Vzhledem k přetrvávajícím preventivním opatře-
ním však žádáme příchozí, aby při návštěvě úřadu 
měli vždy zakryté dýchací cesty, dodržovali roze-
stupy, a  pokud to jejich situace umožňuje, aby 
prioritně využívali možnost dojednání si schůz-
ky s  daným úředníkem telefonicky, případně  
využívali rezervační systém, a vyhnuli se tak če-
kání ve společných čekárnách,“ zdůraznila závě-
rem tajemnice úřadu. -red-

Místostarosta Jakub Jirgl seznámí v pořadu s prv-
ními výsledky z třídění gastroodpadů.     Foto: -ger-

jednu tunu odpadu, jež by se jinak odvezla na skládku 
směsného odpadu.

Rapotínská společnost vyrábí z  gastroodpadu bio-
plyn. Část z  něj pohání kogenerační jednotku vyrá-
bějící elektřinu a  teplo, další část bioplynu se vyčistí 
na  BioCNG, který je vtlačen do  plynové distribuční 
soustavy. Zbytky z fermentace pak poslouží jako eko-
logické hnojivo, jež v  tekuté formě doplňuje vláhu 
do  půdy a  zároveň jí vrací tolik potřebné organické 
látky. -ger-
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Dana Vargová se narodila v  roce 1936 v  Bouzově 
v  rodině Malíkových, vystudovala střední a  později 
vysokou školu pedagogickou a pracovala jako vycho-
vatelka, ředitelka v dětském domově a učitelka češtiny, 
dějepisu i hudební výchovy. Jedním z jejích žáků byl 
například Tomáš Motýl. 

V  roce 1962 se provdala za  Julia Vargu a  v  témže 
roce se jim narodil syn Julius. Až do svých devíti let 
byl Julek aktivní a talentované zdravé dítě. Očkování 
proti žloutence v roce 1971 však u něj vyvolalo nevylé-
čitelnou nemoc zvanou dermatomyositis, kdy imunit-
ní systém působí proti vlastním tkáním a pomalu ničí 
všechen život v těle. Julkovi postupně nemoc zlikvido-
vala svaly a napadla kůži. Až do patnácti let se mohl 
trochu pohybovat, i když do školy nechodil. Učila ho 
maminka, chodily za ním i její kolegyně ze školy. Ne-
moc ho postupně úplně paralyzovala. Nemohl se sám 
najíst, nemohl psát. O to víc ale myslel.

S postižením se zprvu vyrovnával těžce, poté, co po-
znal katolického kněze Josefa Hrdličku, se s nesnázemi 
postupně sžil. Smysl nalezl v  katolické víře. Přestože 
byl Julius upoután na  lůžko, bojoval proti nesprave-

dlnosti a  pomáhal druhým. Stal se jednou z  vůdčích 
postav katolických kruhů a disentu na Šumpersku. 

Kromě jiných navštěvovali Julka Vargu například 
Václav Malý, Josef Zvěřina nebo Josef Hrdlička. K Var-
gům chodili mladí kněží, vysokoškolští studenti, řada 
šumperských disidentů, stále u nich někdo přespával 
a Dana Vargová všem vařila. S přáteli tiskl Julek sami-
zdaty, rozšiřoval katolické texty a různé petice. Dům 
Vargových byl proto neustále sledován a  ve  spisech 
StB se objevila položka s názvem Objekt Julek.

V listopadových dnech roku 1989 byl Julek jednou 
z  hlavních osobností boje proti totalitě v Šumperku. 
Byt Vargových se v listopadu 1989 změnil v malé re-
voluční centrum. Julek už měl v té době počítač s tis-
kárnou, který obstarala ze zahraničí Dana Němcová. 
Složili se na něj rodina s  Julkovými přáteli. A  tak se 
u  Vargů tiskly letáky. Julek neustále něco vymýšlel 
a diktoval. Vozili ho i na diskuzní večery do divadla. 

Své nemoci nakonec Julek podlehl v  květnu 1996 
v necelých třiatřiceti letech. Dana Vargová nadále žije 
v Šumperku, v roce 2014 se stala laureátkou Ceny Pa-
měti národa. -red-

Na radnici se v polovině května vzpomínalo
Malé vzpomínání se v polovině května odehrálo na radnici v kanceláři starosty Tomáše Spurného. Jeho po-

zvání přijala laureátka Ceny Paměti národa Dana Vargová, která oslavila krásné pětaosmdesáté narozeniny. 
Zároveň se vzpomínalo na jejího syna Julka, jenž 4. května před pětadvaceti lety zemřel na těžkou nemoc.

Dana Vargová, která nedávno oslavila pětaosmdesáté narozeniny, zavzpomínala během setkání s místostarostkou 
Martou Novotnou a starostou Tomášem Spurným na svého syna Julka.  Foto: -ger-

  
  

  Technici otestovali mlžení 
na autobusovém nádraží
Autobusové nádraží v  Šumperku je připrave-
no na  letní horka. Technici z  firmy Klus spus-
tili ve  středu 12. května systémy na  zvlhčování 
a  ochlazování vzduchu a  zálivku. Vzhledem 
k  tomu, že při spuštění systému během úterního 
poledne překročily teploty „třicítku“, přítomní si 
mohli na své vlastní kůži mlžnou clonu otestovat.
„Na autobusovém nádraží jsou dva systémy. Jeden 
zajišťuje mlžení, tedy zvlhčování vzduchu, dru-
hý zálivku zelené střechy. Zvlhčování vzduchu je 
prováděno pitnou vodou. Systém spouští teplotní 
čidlo, které je nastaveno na  třicet stupňů Celsia. 
Zálivka zelené střechy je zajišťována dešťovou vo-
dou z akumulační nádrže,“ vysvětlil stavbyvedoucí 
Jan Mikeska. Uvedl, že trysky, jež zvlhčují vzduch, 
jsou umístěné na střeše zastávky MHD s červeným 
logem města a na kovové konstrukci sochy Merku-
ra u výpravní budovy.
Zálivka bude probíhat čtyřikrát týdně vždy ve tři 
hodiny v noci, v době, kdy na nádraží nezastavuje 
žádný autobus. Systém je opatřen čidlem vlhkosti, 
které zálivku nespustí v době deště. „Oba systémy 
jsou nastavitelné, takže můžeme měnit frekvenci 
rosení či zálivky nebo teplotu,“ doplnil Jan Mikes-
ka. -ger-

  Město vydraží nalezené věci

Dražba nalezených věcí, o které jejich původní ma-
jitelé rok neprojevili zájem, se uskuteční ve středu 
2. června od 10 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Jesenické ulici, vchod je z ulice Roose-
veltovy. Dražit se bude pětačtyřicet položek, mezi 
nimiž jsou například jízdní kola, mobilní telefony, 
batohy, ale také fotoaparát Olympus, televizor Sen-
cor s ovladačem, hodinky, spací pytle, trekingové 
hole, hokejky na florbal či dětská sedačka.
Zájemci si mohou dražené věci prohlédnout v ga-
ráži číslo 3 za budovou úřadovny v Jesenické uli-
ci, a to v pondělí 31. května od 15 do 16.30 hodin 
a ve  středu 2. června od 8.30 do 9.30 hodin. Re-
gistrace zájemců o dražbu proběhne v den dražby 
od  9.30 hodin, úspěšní kupující pak vydraženou 
věc zaplatí v hotovosti v pokladně ihned po udě-
lení příklepu a po skončení dražby si ji odnesou. 
Bližší informace lze získat na  telefonním čísle 
583 388 458 nebo elektronicky na e-mailu eva.kr-
melova@sumperk.cz. -red-

Bývalý Dům dětí a  mládeže U  radnice na  náměstí Míru má nového majitele. V  dražbě, jež proběhla 
na půdě radnice, jej koupil šumperský rodák Martin Pacák. Za dům v historické části města nabídl 8,2 mi-
lionu korun.

Dům dětí bude po rekonstrukci sloužit k bydlení

„Musím přiznat, že jsem velký obdivovatel his-
torických domů a v  této oblasti se pohybuje i moje 
podnikání. Nakupuji a  revitalizuji historické domy, 
ve kterých buduji byty. Stejný záměr mám i s domem 
u  radnice,“ prozradil podnikatel, jenž po  studiích 
opustil Šumperk a nyní podniká v Olomouci. Potvr-
dil, že město zná velice dobře a ví, že v něm je nedo-
statek bytů. 

„Do budování bych se proto chtěl pustit co nejdří-
ve. Pokud půjde vše dobře, s  revitalizací bych chtěl 
začít do  půl roku,“ uvedl Pacák. Dům je podle něj 
ve  velice dobrém stavu, město mu zároveň předalo 
podrobnou dokumentaci, která mu cestu k  rekon-
strukci zjednoduší. V  plánu má vybudovat čtrnáct 
apartmánů o velikosti zhruba 60 m2 (2+KK), v pří-
zemí zůstanou obchodní prostory. Ještě není rozhod-
nutý, zda byty prodá, nebo je bude pronajímat. „Vím, 
že dům je historickou kulturní památkou, rekon-
strukce bude vedena citlivě a domnívám se, že i díky 
tomu bude náměstí zase o  něco krásnější,“ doplnil 
podnikatel. -ger-

12. května mohli přítomní díky vysokým teplotám 
mlžnou clonu na své vlastní kůži otestovat. 
 Foto: -ger-

Bývalý Dům dětí a mládeže na náměstí u radnice má 
nového majitele.  Foto: -ger-
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„Někteří z  nich si mysleli, že se už 
v životě nedostanou z domu. Teď mají 
nové přátele a navíc se s nimi dostanou 
třeba za kulturou nebo do přírody,“ po-
pisuje přínos „kouzelné“ sedačky Petra 
Pospíšilová, vedoucí denního stacioná-
ře Volba, jejž Pontis provozuje na okraji 
Šumperka. Tranzit má díky nadačnímu 
grantu také další úpravu, která výrazně 
usnadní život klientům i  zaměstnan-
cům stacionáře. „Pořídili jsme přídavný 
vysouvací schůdek, jenž zajistí bezpeč-
né nastupování a  vystupování. Někte-
ří naši klienti jsou po  operaci pánve 
a po zlomeninách nebo mají jiné zdra-
votní problémy a nezvládnou zvednout 
nohu tak vysoko, aby mohli do  auta 
nastoupit. Takže nástup do vozidla byl 
často v režii našich zaměstnanců, mu-
seli zapojit svou šikovnost a  také sílu. 
Bylo to vyčerpávající hlavně pro ženy, 
které tvoří většinu našeho personálu,“ 
podotýká Petra Pospíšilová.

Pontisová doprava slouží především 
ke  každodennímu svážení klientů z  je-
jich bydliště do  denního stacionáře 
v Bohdíkovské ulici, kam to mají někte-

ří ze vzdálenějších obcí až třicet kilome- 
trů. Často se pak autem společně vypra-
vují do společnosti, čímž se Pontis snaží 
zabránit jejich sociální izolaci. -ger-

Na  nestandardně prováděné práce 
upozornil provozovatel datových roz-
vodů, jemuž dělníci poškodili kabel. 
Ten pak informoval odbor strategického 
rozvoje, územního plánování a  investic 
místní radnice. „Na  místě jsme zjistili, 
že dělníci postupovali v rozporu se sta-
novenými podmínkami města, techno-
logickými postupy i  bezpečností práce. 
Stavba proto byla s okamžitou platností 
zastavena. Stejně striktně budeme po-
stupovat u všech firem, jež nebudou do-
držovat podmínky pro výkopové práce 
na území města,“ popsal situaci šumper-
ský místostarosta Jakub Jirgl. 

Vedoucí oddělení investic odboru 

strategického rozvoje, územního plá-
nování a  investic Oto Sedlář potvrdil, 
že při podrobné kontrole byly zjištěny 
škody nejen na majetku města, ale i dal-
ších společností, kterým bylo poškozeno 
jejich zařízení. Dělníci bagrem rozjezdili 
chodníky, s  těžkou technikou dokonce 
jezdili po schodech. 

Podmínkou města bylo, že pokládka 
kabelů pod chodníky bude provedena 
protlakem, a  to tak, aby se nenarušil 
jejich povrch. „Nekvalitní prací se však 
na chodníku vytvořily boule. V místech, 
kde měli dělníci kopat ručně, používali 
techniku, a  tím poškodili zeleň a  další 
sítě již uložené pod povrchem,“ popsal 

nedostatky zjištěné na místě Oto Sedlář. 
Dále bylo zjištěno, že pracovníci ne-

dodrželi technologické postupy při po-
kládce sítí, kde je třeba provádět pískový 
podsyp. Nebyla dodržena ani předepsa-
ná hloubka výkopu ani vhodný materiál 
k zásypu. 

„S firmou jsme se dohodli, že zasypa-
né výkopy budou odkryty, bez kontroly 
a odsouhlasení města se nic nebude zno-
vu zasypávat. Firma také bude muset dát 
vše do původního stavu,“ informoval Oto 
Sedlář. Zároveň vysvětlil, že pracovníci 
města chodili firmu pravidelně kontrolo-
vat, sporné práce dělníci provedli během 
víkendu, kdy je nikdo nehlídal.  -ger-

„Do  závodu VirtualRUN není po-
třeba se předem přihlašovat, stačí 
se postavit kdykoliv ve  zmíněných 
dnech na trať závodu se zapnutou GPS 
na  chytrých hodinkách nebo mobilu 
a  pokusit se ji zaběhnout co nejrych-
leji,“ říká Bohuslav Vondruška z orga-
nizačního týmu. Pokusů může každý 
absolvovat dle libosti, pořadatelům pak 

prostřednictvím stránky www.sumpe-
run.cz/virtualrun zašle GPS záznam 
svého nejlepšího pokusu.

„Výsledky budeme hodnotit v  kate-
goriích závod na jedno kolo (3,33 km) 
a na tři kola (10 km), vždy muže a ženy 
zvlášť, věk se rozlišovat nebude. Dále 
bude vytrvalostní kategorie, v  níž se 
bude hodnotit největší počet nabě-

Začátkem června se bude závodit virtuálně

Dar od Nadace ČEZ usnadňuje život seniorům

Město přerušilo práce firmě, jež poškodila chodník, zeleň i sítě

Jako pokropeni živou vodou si připadají mnozí senioři, využívající služeb šumperské obecně prospěšné společnosti 
Pontis. Díky otočné sedačce, kterou Pontis koupil ze stotisícového daru Nadace ČEZ, teď mohou pohodlně nastoupit 
do služebního tranzitu a nechat se odvézt do denního stacionáře, kde tráví čas se svými vrstevníky.

Rozježděný chodník, porušené kořeny zeleně, poškozené rozvody datových i optických sítí - takovou spoušť za sebou 
nechali pracovníci pražské firmy Vegacom a.s., kteří měli pro společnost T-mobile zajistit pokládku optických kabelů. 
První odhady škod jdou do statisíců.

1. května byly zahájeny registrace do  třetího ročníku běžeckého závo-
du ŠumpeRUN. V  době uzávěrky zpravodaje čítala startovní listina již více 
než stovku zájemců a  několik štafet. Kapacita závodu je čtyři sta závodníků 
v hlavním desetikilometrovém závodě, který se uskuteční 12. září. Od pondělí  
31. května do neděle 6. června ale bude možné zkusit si na trati ŠumpeRUNu 
zazávodit virtuálně.

  

  Vítání občánků 
nelze uskutečnit

Vzhledem k přetrvávajícím vládním 
opatřením nemůže místní radnice 
bohužel pořádat slavnostní obřad 
vítání občánků pro děti naroze-
né v  období od  loňského prosince 
do  konce letošního února. Město 
rodičům nabízí alespoň možnost 
vyzvednout si upomínkové předmě-
ty na radnici.
„Rodičům dětí, kteří z důvodu pande-
mie přišli o  obřad, chceme nabídnout 
alespoň možnost vyzvednout si do kon-
ce června upomínkové předměty, které 
jsou rozdávány během slavnostního 
obřadu,“ uvedla referentka oddělení 
kultury a vnějších vztahů Eva Rutaro-
vá. Dodala, že upomínkové předměty 
si lze vyzvednout v  historické budově 
radnice na náměstí Míru 1, v kanceláři 
č. 608 ve druhém patře během otevíra-
cích hodin pro veřejnost, tel. kontakt je  
583 388 608. -red-

  Pracovníci 
Městského úřadu 
pomáhali na hygieně 

Zaměstnanci šumperského měst-
ského úřadu vypomáhali v  době 
covidové epidemie Krajské hygie-
nické stanici Olomouckého kraje 
v  Šumperku. Období od  loňského 
podzimu do  konce letošního ledna 
bylo pro všechny hygienické stanice 
velmi náročné. Vedení úřadu pro-
to uvolnilo několik svých zaměst-
nanců, kteří vypomáhali v  nelehké  
situaci na  protiepidemickém oddě-
lení místní hygieny. 
„Snažili jsme se alespoň trošku uleh-
čit náročné práci hygieniků,“ uvedla 
tajemnice městského úřadu Helena 
Miterková. Úředníci podle ní byli 
náležitě proškoleni a  s  celou covi-
dovou problematikou seznámeni. 
Od 1. října do 31. března pomáhali 
zejména s trasováním a  s  adminis-
trativní činností týkající se agendy 
pacientů s covid-19. „Ráda bych 
poděkovala všem zaměstnancům 
městského úřadu za  neocenitelnou 
pomoc, jež nám pomohla zvládnout 
pro všechny velmi náročné období 
covidové epidemie a  umožnila za-
jistit plynulý chod našeho oddělení,“ 
řekla vedoucí oddělení protiepide-
mického Markéta Mrázková.  -red-

    Ilustrační foto: archiv

haných kol během celého závodního 
týdne,“ upřesňuje Jan Kostecký. Mapu 
tratě najdou zájemci na  stránkách zá-
vodu.

V  každé kategorii budou vyhlášeni 
tři nejlepší závodníci, kteří dostanou 
zajímavou cenu a  diplom. Každý zá-
vodník bude startovat na  vlastní ne-
bezpečí a  za  plného provozu, většina 
tratě ale vede pěšími zónami, parky 
a  po  chodnících. Startovné se neplatí 
- účast je zcela zdarma. -red-

Díky nové otočné sedačce mohou senioři pohodlně nastoupit do služebního tranzitu 
a nechat se odvézt do denního stacionáře, kde tráví čas se svými vrstevníky.     Foto: -ger-
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  Klub čtenářů v knihovně 
od června opět pokračuje

Klub čtenářů vznikl při Knihovně TGM loni 
v  březnu a  měl velký úspěch, jeho činnost však 
hned dvakrát přerušil koronavirový nouzový stav. 
Po  nedobrovolné pauze se opět sejde v  pondělí  
7. června. Vítáni jsou noví zájemci, členství je 
zdarma.
Členové Klubu čtenářů se scházejí každý měsíc, 
aby prodiskutovali jednu knihu vybranou předem 
po  vzájemné dohodě. První červnové pondělí se 
budou společně zamýšlet nad knihou Grahama 
Greena Konec dobrodružství a rádi přivítají nové 
členy. Klub čtenářů má vyhrazeno vždy první pon-
dělí v měsíci v 17.30 hodin v klubovně v suterénu 
Městské knihovny T. G. Masaryka v ulici 28. října. 
V  případě zájmu mohou zájemci psát na  e-mail 
halmichova@knihovnaspk.cz nebo seligova@
knihovnaspk.cz.  -zk-

  Institut pro zdraví a rodinu 
rozdává knihy, DVD a CD

Knihy, DVD nebo CD zaměřené na  komplexní 
zdraví člověka nabízí zdarma obecně prospěšná 
společnost Institut pro zdraví a  rodinu. Zájem-
ci je mohou získat během května a června každé 
úterý a pátek dopoledne (asi od 9.30 do 12 hod.) 
ve „stánku“, umístěném u obchodního domu Jed-
nota na Hlavní třídě směrem k obchodní akademii. 
„Jde o knihy s tematikou zdravotní a duchovní, ale 
také publikace přírodovědné, historické a psycho-
logické,“ uvedla Markéta Sládková Institutu pro 
zdraví a rodinu a upřesnila, že výdej knih a dalších 
nosičů probíhá za příznivého nedeštivého počasí. 
Více informací lze získat na tel. č. 724 309 276 nebo 
e-mailem zaslaným na  adresu sladkovams@cent-
rum.cz. -red-

  Noc kostelů letos proběhne 
v pátek 28. května

Noc kostelů, mezinárodní akce, která se v  České 
republice pravidelně koná již od roku 2009, se letos 
uskuteční v pátek 28. května. Spolu s kostely v celé 
zemi otevřou v  Šumperku své brány pravoslavný 
chrám Svatého Ducha v  ul. K. H. Máchy a  kos-
tel Českobratrské církve evangelické na  náměstí 
Svobody u  hotelu Grand. V  evangelickém koste-
le na  návštěvníky vedle individuálních prohlídek 
kostela čeká také program, který se dle možností 
a  platných protiepidemických opatření odehra-
je ve značné míře venku před kostelem. Program 

v  evangelickém kostele 
začne v  18 hodin hrou 
pro děti, po  19. hodině 
bude pokračovat pás-
mem hudebních vystou-
pení a  zakončení bude 
ve  21 hodin. Organizá-
toři doporučují sledo-
vat aktuální program 
a  informace o  zapojení 
konkrétních kostelů 
na  webových stránkách 
projektu https://www.
nockostelu.cz/. -kl-

„Jsme součástí skupiny Škoda Transportation, 
která patří mezi významné evropské hráče v oblasti 
dopravního strojírenství, již třináct let. Jako Škoda 
Pars budeme na  domácím i  zahraničním trhu jas-
ně deklarovat svoji příslušnost k  této silné, tradiční 
a mezinárodně proslulé značce. Aktuální téměř půl-
miliardová investice pomáhá ve zlepšování výrobních 

kapacit a také k navýšení počtu zaměstnanců. Věřím, 
že změna názvu přispěje k  dalšímu růstu a  rozvoji 
šumperské společnosti v  budoucnosti,“ sdělil gene-
rální ředitel Škoda Pars Aleš Měrka.

Pod křídly mateřské značky Škoda prochází šum-
perská společnost obdobím velkých investic. Škoda 
Pars aktuálně do  svého výrobního areálu investuje 
čtyři sta šedesát milionů korun, aby navýšila kapa-
citu výroby a  inovovala technologie. Investice jsou 
zaměřeny na rozšíření výrobních kapacit o pětatřicet 
procent oproti současnosti a na další technologickou 
modernizaci areálu. 

Díky investicím vznikají nové pracovní pozice 
s  vysokou přidanou hodnotou, jež se daří postup-
ně zaplňovat kvalifikovanými pracovníky. Aktuálně 
společnost zaměstnává přes osm set lidí a  je jedním 
z největších zaměstnavatelů na Šumpersku. Patří také 
mezi největší podporovatele technického vzdělávání 
v Šumperku. -red-

Program DofE založil manžel britské královny 
Alžběty II. princ Philip, vévoda z Edinburghu, v roce 
1956, aby podpořil seberozvoj mladých chlapců bez 
ohledu na  jejich zázemí, fyzické schopnosti, doved-
nosti nebo zájmy. O dva roky později se otevřel také 
dívkám a začal se šířit po celém světě. Dnes funguje 
ve více než sto třiceti zemích, mezi nimiž je od roku 
1995 i Česká republika, kde je do něj zapojeno více 
než dvě stě padesát základních a  středních škol, 
dětských domovů, sportovních klubů. Loni přitom 
plnilo program na čtyři a půl tisíce mladých lidí od   
třinácti do čtyřiadvaceti let. Je pro ně především vý-
zvou, proto si aktivity a cíle, kterých chtějí dosáhnout 
a  jimž se věnují minimálně hodinu týdně, vybírají 
sami ve třech oblastech. Zlepšují se v dovednostech, 
pravidelně se věnují pohybu, dobrovolnictví a vyrá-
žejí na expedici do přírody. Podstatné je, že nesoutěží 
mezi sebou, ale jen sami se sebou. 

Často se přitom věnují tématům, která aktuálně 
rezonují ve  společnosti, například ochraně klimatu, 
změně vzdělávacího systému nebo genderové nerov-
nosti. Absolventi získávají prestižní certifikát, který 
jim dává výhodu v profesním i  osobním životě a  je 
mezinárodním důkazem o tom, že na sobě dokážou 
pracovat a nevzdat se.

V Šumperku stál u zrodu myšlenky založení míst-
ního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 
Jan Sýkora, jenž učí na Střední odborné škole v Ze-
mědělské ulici. Spolu s  tehdejší ředitelkou Stanisla-
vou Beštovou se jim podařilo projekt před sedmi lety 
„rozjet“ a od té doby se do něj zapojilo osmadvacet 
studentů školy, ale také dva žáci ze základní školy 
a  jedna gymnazistka z  Krnova. Dvanáct z  nich ob-

drželo bronzové ocenění, dvě studentky pak stříbrné. 
V  současné době zde pod hlavičkou programu plní 
nejrůznější aktivity a cíle devět mladých lidí. V rámci 
dovedností se účastníci zlepšují v cizích jazycích, vě-
nují se zpěvu nebo fotografování. V oblasti dobrovol-
nictví pak doučují, tráví čas se seniory či vypomáhají 
v neziskových organizacích, v pohybových aktivitách 
pak nechybějí tanec, horolezectví, turistika nebo tře-
ba běh.

10. června by se princ Philip dožil sta let, k  vý-
znamnému jubileu se již chystaly oslavy. „Informace 
o odchodu prince Philipa, zakladatele programu, nás 
hluboce zarmoutila a ovlivnila fungování DofE po ce-
lém světě. Přípravám oslav jeho narozenin jsme věno-
vali více než půldruhého roku. I přes jeho úmrtí celá 
akce proběhne, celosvětově tak památku prince Phili-
pa uctíme. Jeho odkaz bude díky milionům mladých 
lidí po celém světě žít nadále,“ uvedl Tomáš Vokáč, 
výkonný ředitel DofE v České republice. Více infor-
mací lze najít na www.dofe.cz. -kv-

Šumperská Pars nova mění název na Škoda Pars

Také v Šumperku měnil princ Philip životy mladých lidí

Ze společnosti Pars nova se stala Škoda Pars. Tradiční česká společnost s významným postavením na do-
mácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel se změnou názvu hlásí ke skupině 
Škoda Transportation. Do  skupiny, jejíž „značku“ teď přijímá za  svou, patří už třináct let. Nový název 
začala šumperská společnost používat od 17. května.

Nedávno zesnulý princ Philip, který se vždy intenzivně zajímal o  moderní vzdělávání, ovlivnil životy 
mladých lidí na celém světě, své o tom vědí i v Šumperku. Od roku 2014 je totiž zdejší Střední odborná škola 
v Zemědělské ulici místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

V  evangelickém kos-
tele bude připraven 
i program. Foto: archiv

Čtrnáctiletý Matouš Válek ze Šumperka je jedním 
z  nejmladších českých účastníků programu DofE, 
na snímku s Janem Sýkorou.  Foto: -pk-
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„V současné době studuje v Centru bakalářských stu-
dií v Šumperku, detašovaném pracovišti Fakulty strojní 
VŠB -TU Ostrava, v  prezenční i  kombinované formě 
celkem dvaadevadesát studentů. Pro akademický rok 
2021/2022 se do  prvního kola přijímacího řízení při-
hlásilo celkem čtyřicet uchazečů, fakulta počítá také 
s vyhlášením druhého a třetího kola přijímacího říze-
ní,“ uvedla předsedkyně správní rady Marta Novotná.

Na  detašovaném pracovišti Ekonomické fakulty 
VŠB-TU Ostrava, v  prostorách šumperské obchod-
ní akademie, studuje celkem čtyřiadvacet studentů. 
„V akademickém roce 2021/2022 však ekonomická fa-
kulta nové studenty v Šumperku z provozních důvodů 
přijímat nebude,“ sdělila Marta Novotná a zároveň in-
formovala, že vedení fakulty připravuje akreditaci pro 
nový studijní obor v  Šumperku s  názvem Marketing 
a  obchod, který by měl nahradit ten současný, což je 
Veřejná ekonomika a správa. 

Vznik nového oboru v Šumperku inicioval nadační 

fond, jehož členy a  současně přispěvateli jsou kromě 
města Šumperka podnikatelé a firmy ze širokého okolí. 
Podle nich najdou absolventi nového oboru lepší uplat-
nění, protože je nyní poptávka po  kvalitních pracov-
ních silách v oblasti marketingu.

Nadační fond Centra bakalářských studií byl v  re- 
gionu založen v  roce 2003 na  podporu vysokoškol-
ského studia, zejména technického zaměření. Fond  
finančně podporuje bakalářská studia VŠB - TU  
Ostrava v  detašovaném pracovišti v  Šumperku. Jeho 
zakladateli jsou město Šumperk a významné průmyslo-
vé podniky ze Šumperska. Centrum nyní sídlí v budově 
Městské knihovny T. G. Masaryka.

Fond vedle finanční podpory také zajišťuje koordi-
naci komunikace mezi univerzitou a zástupci průmy-
slových podniků a  iniciuje jednání o  možnosti změn 
v  nabídce studia. Za  osmnáctiletou historii centra 
v Šumperku získalo bakalářský titul téměř osm set ab-
solventů.  -ger-

Sympatická a  věčně pozitivně naladěná dáma je 
rozenou Šumperankou, i  když přiznává, že se cítí 
jako doma také v Řecku, kde několik let žila se svým 
manželem Nikolaosem, za  kterého se vdala v  roce 
2006. Říká o sobě, že má ráda lidi, zvířata a přírodu. 
Mezi její zájmy patří cizí jazyky, hovoří plynně řecky, 
anglicky, německy a polsky, ráda vaří, cestuje, plave, 
poslouchá hudbu a především ráda soutěží. A to byl 
jeden z důvodů, proč se přihlásila do soutěže Žena & 
Gentleman České republiky. 

„Jsem soutěživý typ, takže když jsem narazila na in-
zerát, že se hledá Žena roku, neváhala jsem. Navíc mě 
povzbudilo i to, že cítím podporu od své šumperské 
a řecké rodiny a také od svých přátel,“ říká usměvavá 
„sympaťačka“, s níž se lidé mohou potkat v místním 
hypermarketu Albert, kde pracuje jako prodavačka. 
Ve svém volnu zároveň pomáhá lidem od stresu pro-
střednictvím regresivní terapie Access Bars.

Soutěž Šumperanku zaujala především tím, že se 
nejedná o  klání, kde rozhoduje krása, ale spíše síla 
osobnosti. Proto byla moc ráda, že zdárně prošla vý-
běrem prvního kola a byla pozvána na casting. „Do-
zvěděla jsem se, že přihlášku podala zhruba tisícovka 
žen starších pětadvaceti let, proto mne velice potěšilo, 

že jsem byla pozvána do další fáze soutěže,“ říká Ma-
ria-Michaela.

Zde ji už čekaly rozhovory s porotou, prezentova-
la se i  svými fotografiemi. Na porotce zřejmě dobře 
zapůsobila, protože výsledkem byly postup do  dva-
náctičlenného finále a pozvánka na soustředění před 
velkým finále, které má proběhnout před televizními 
kamerami. „Byla to pro mne obrovská zkušenost. Vy-
zkoušela jsem si profesi modelky i moderátorky, pe-
čovali o nás vizážisté, a především jsem se seznámila 
se spoustou zajímavých lidí,“ popsala Šumperanka, 
jež je moc ráda, že s ostatními soutěžícími navázala 
přátelské vztahy. Tvrdí, že nejsou soupeřkami, ale ka-
marádkami, které si navzájem pomáhají.

Teď už před ní stojí poslední výzva, a tou je velké 
finále. Organizátorům soutěže však zkřížil plány sil-
ný soupeř, a tím je koronavirus. „Původně mělo být 
finále 18. března, ale kvůli epidemiologické situaci se 
akce, na níž měla být vyhlášena Žena a zároveň Gen-
tleman České republiky, stále odkládá. Zatím nebyl 
stanoven náhradní termín. Těžkou hlavu si z toho ale 
nedělám, věřím, že ať to dopadne, jak chce, zůstanu 
stále stejná, nic se v  mém životě nezmění,“ dodává 
Maria-Michaela. 

Nadační fond inicioval vznik nového studijního oboru v Šumperku

Finalistka Ženy roku: Soutěž mě nezměnila, jsem to stále já

  

  Šumperští herci 
vyjeli zpívat nejen do ulic

 Pokr. ze str. 1
„Napadlo mě, že bychom mohli zahrát i těm, kteří 
kvůli stáří, nemoci nebo hendikepu do ulic nemo-
hou. Oslovil jsem tedy Vincentinum, domov dů-
chodců a  nemocnici. Vůbec jsme netušili, jakou 
vlnu zájmu touto nabídkou vyvoláme, začaly se 
nám ozývat další organizace i  mimo Šumperk,“ 
usmívá se Matěj Kašík.
Nezůstalo ale jen u sociálních služeb. „Říkal jsem 
si, že když už jsme potěšili seniory a nemocné, měli 
bychom udělat radost i  dětem, takže jsme vyjeli 
k místním školám. A byla to ‚jízda‘, děti i učitelé 
byli skvělí a nalili do nás obrovskou dávku ener-
gie,“ pochvaluje si atmosféru před školami ředitel 
divadla, který věří, že kapela bude „odrazovým 
můstkem“ pro další práci herců nejen na jevišti.
Právě na prkna, jež znamenají svět, se členové sou-
boru co nevidět vrátí. „Včera jsme začali zkoušet 
první inscenaci příští sezony a 1. června se koneč-
ně dočkáme - hrát budeme po  sedmnáct večerů 
během celého června pro všechny kultury chtivé. 
Projekt s kapelou tak musíme dát z časových důvo-
dů ‚k ledu‘. Pokud se ale zase naskytne příležitost, 
jsme připraveni si „patnáctiminutovky“ s  písnič-
kami zopakovat,“ slibuje Matěj Kašík. -zk-

Po koronavirové odmlce se na půdě městského úřadu v Šumperku sešla správní rada Nadačního fondu 
Centra bakalářských studií v čele s místostarostkou a zároveň předsedkyní nadačního fondu Martou No-
votnou. Jedním z bodů byla informace o počtu současných studentů i těch, kteří si podali přihlášku ke stu-
diu v následujícím akademickém roce. Členové správní rady také diskutovali o novém oboru, jenž by se měl 
v Šumperku v akademickém roce 2023/2024 otevřít.

Ve finále soutěže Žena roku bude mít Šumperk své zastoupení. Do poslední dvanáctky se probojovala 
Šumperanka Maria-Michaela Hrubá. 

Děti, ale i učitele z místní „Pětky“ herci před budo-
vou školy roztančili.                                      Foto: -mk-

Maria-Michaela Hrubá se „probojovala“ do  finále 
soutěže Žena roku.  Foto: archiv M. Hrubé

Členové správní rady diskutovali i o novém oboru, jenž by se měl v Šumperku v akademickém roce 2023/2024 
otevřít.  Foto: -ger-

Ve velkém finále ji čekají rozhovor, módní přehlíd-
ka, na které bude na molu převádět večerní šaty, a vol-
ná disciplína. Na tu si připravila řecký tanec. Na vše 
bude dohlížet porota složená ze známých osobností. 
Držíme palce, stejně jako kolegové a manažeři Mar-
tina Matýsová, Bohdana Kohoutková, Marek Musila 
a Jarmila Štenclová. O termínu velkého večera bude-
me informovat. -ger-
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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, v platném znění na obsazení pozice

vedoucího oddělení územního plánování odboru strategického 
rozvoje, územního plánování 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 * vzdělání: 
autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor  územní plánování, popř. bez specifikace oboru 
podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v  oboru územní plánování 
a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě; nebo vysokoškolské vzdělání 
příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním 
zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe (Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizaci 
v ČKA najdete v Usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017.)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění * 
znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v územním plánování 
výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe ve vedoucí funkci vítána * řídící, komunikační 
a organizační schopnosti, časová flexibilita * zkušenosti s řízením kolektivu * samostatnost, flexibilita * občanská 
a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
 - 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 * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního plánování * činnost související s  problematikou 
územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (za dl. nemoc, 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. 7. 2021, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 18. června 2021.  Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování 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 pozice 

referenta oddělení státní památkové péče 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 stavebního zaměření, popř. 
historie, dějiny umění 

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. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na  úseku 
památkové péče 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: agenda památkové péče - výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů * agenda přestupků na úseku památkové 
péče * administrativní činnosti

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. 7. 2021, nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději 
do 4. června 2021. Informace k pozici podá Monika Paulová, vedoucí oddělení státní památkové péče, Jesenická 31, 
tel. č. 583 388 204.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, v platném zněnína pozici

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 určitou za MD a RD, 11. platová třída dle    nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 7. 2021, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do 16. června 2021. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, 
tel. č. 583 388 920.

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

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

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

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

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

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

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

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

Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722
Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444
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od 303 Kč

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

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

T ELEFONI NTERNET T ELEVIZE

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

připojením získáte

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

až 1000 Mbit/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

AKCE
DO 

31. 5. 

Již jen pár dní této speciální nabídky!!!

ZDARMA 
2 MĚSÍCE
INTERNETU
A TELEVIZE (IPTV START)

Platí pro nové objednávky do 31. 5. 2021.
Cena včetně DPH 21 %

zpravodaj_052021_2.indd   1zpravodaj_052021_2.indd   1 20.05.21   21:4420.05.21   21:44

• Substráty a hnojiva pro pěstování pokojových a zahradních rostlin
• Přípravky na ochranu rostlin
• Krmiva prodomácí ahospodářskázvířata

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

• Jablka od pěstitele z Veleboře
• Jarní přísady (SALÁT, KEDLUBNA, ZELÍ, RAJČATA,

PAPRIKY, KVĚTÁK, PÓREK…)
• Hrnkované jarní květiny, bylinky
• Sazenice konifer a drobného ovoce
• Možnost osázení květináčů

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Nově

• MÜSLI TYČINKY FIT, SEMÍNKA LNU A KMÍNU
DO KUCHYNĚ

• KONOPNÉ PRODUKTY OD SPOLEČNOSTI
HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.

• ČESNEKOVÉ PESTO, MÁK… ZE STATKU U VEVERKŮ

Po–Pá
SOBOTA

08.00–17.00
08.00–12.00

NOVÁ SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA

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

facebook.com/agritec • prodejna@agritec.cz •725 167 754

Přední evropský výrobce 
vláknocementové 

střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?
PŘIJĎTE K NÁM!

·  OBSLUHA 
 TECHNOLOGICKÉHO  
 ZAŘÍZENÍ
·  TECHNIK MECHANICKÉ 
 ÚDRŽBY
·  ELEKTRIKÁŘ

�  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
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

POŘIĎTE SI 
DIOPTRICKÉ 
ZAKŘIVENÉ 
SPORTOVNÍ BRÝLE
(sluneční, 
samozabarvovací, 
rozjasňovací)

PRO KOMFORT 
VAŠICH OČÍ V

AKCI1+1
*více informací na optice

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

ELEKTROMONTÉR
ŘIDIČ NÁKLADNÍCH 
VOZIDEL
ZEDNÍK
INSTALATÉR
AUTOJEŘÁBNÍK
AUTOMECHANIK
AUTOKLEMPÍŘ

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.

HLEDÁME PROFESE:
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      

  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.
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Moderní prostředí, erudovaný lé-
kařský tým pod vedením primáře  
Haralda Čadílka a hlavně široké spekt- 
rum služeb. To všechno nabízí gy-
nekologická ambulance šumperské  
nemocnice, která přijímá nové paci-
entky. Pokud tedy uvažujete o změně 
svého gynekologa, můžete se svěřit 
do  péče zkušených lékařů šumper-
ské nemocnice. Dveře ambulance, 
jež se nachází v  novém Pavilonu R, 
jsou otevřeny každý den od pondělí 
do pátku.  

Ambulance nabízí široké spekt-
rum služeb. Kromě standardní péče 
a  klasických preventivních prohlídek 
pečují její lékaři o  pacientky s  před-
nádorovými nálezy. Ambulance na-
bízí ve  spolupráci s  reprodukčním 
centrem FERTIMED rovněž komplexní 
možnost léčby neplodnosti a  v  ne-
poslední řadě pečuje také o  těhotné 
pacientky, které mohou v  nemocnici 
podstoupit důležitý kombinovaný  
prvotrimestrální screening.
Registrovat se do  naší ambulance 

můžete přijít osobně, nebo telefonic-
ky na čísle 583 332 351. Těší se na vás 
zkušený tým lékařek, lékařů i  sester 
z Nemocnice Šumperk.

Nemocnice Šumperk otevřela novou 
ortopedickou ambulanci zaměřenou 
na sportovní traumatologii. Tým zku-
šených lékařů pod vedením primáře 
ortopedického oddělení šumperské 
nemocnice Jána Debreho v  ní nabí-

zí své služby jak profesionálním, tak 
rekreačním sportovcům s  bolestmi 
pohybového aparátu. Nová ambulan-
ce se nachází v  klinice MAPOcare ve   
Fialově ulici. 
Dveře do nové ambulance budou mít 

otevřeny všichni sportovci s bolestmi 
pohybového aparátu. „Sportovcům 
nabídneme odborné konzultace, 
podrobnou diagnostiku úrazových 
i  poúrazových stavů a  samozřejmě 
také navrhneme případnou strategii 
léčby, ať už konzervativní, nebo ope-
rační, v  návaznosti na  naši nemocni-
ci,“ vysvětluje primář ortopedického 
oddělení šumperské nemocnice Ján 
Debre. 
Lékaři nové ambulance nabízejí 

komplexní klinické vyšetření chro-
nických a  akutních bolestí velkých 
kloubů (koleno, rameno, loket, hle-
zenní kloub, kyčel), na  jehož základě 
pak sportovcům nabídnou nejvhod-
nější individuální terapii. „Sportovci 
za  námi mohou přijít zkonzultovat 
také své poúrazové stavy. Je ale 
vhodné, aby si s sebou do ambulan-
ce přinesli výsledky z  případných 
předešlých rentgenových vyšetření, 
eventuálně z  vyšetření na  CT nebo 
magnetické rezonanci. V  ambulanci 
mimo jiné nabízíme možnost ultraso-
nografického vyšetření měkkých tká-
ní a kloubů,“ doplňuje primář Debre. 
Právě pod vedením primáře Debre-

ho budou zkušení lékaři v  nové am-
bulanci sportovcům pomáhat. „Naši 
lékaři se přes deset let věnují artro-
skopické terapii poranění měkkých 
tkání kolenního, ramenního, loketní-
ho a hlezenního kloubu,“ dodává pri-
mář. Jeho bohaté zkušenosti s léčbou 
sportovních zranění by mohlo potvr-
dit mnoho pohybových nadšenců. 
V podhůří Jeseníků je totiž Nemocnice 
Šumperk jediná v regionu, která díky 
své komplexnosti služeb poskytuje 
akutní péči pro úrazy pohybového 
aparátu. Řada zraněných sportovců 
tak končí na  operačním stole v  Ne-
mocnici Šumperk. Na zdejším ortope-
dickém oddělení provádějí lékaři také 
komplexní operativu malých i  roz-
sáhlých poranění svalově-kosterního 

aparátu. „Díky našim zkušenostem 
můžeme sportovcům nabídnout jak 
jednoduché, tak složité rekonstrukč-
ní artroskopické i  otevřené výkony 
kolene, ramene, lokte a hlezna  přímo 
v  nemocnici. Po  vzájemné domluvě 
je možné operativní výkon podstou-
pit také v  rámci jednodenní chirur-
gie, kdy je pacient hospitalizován 
maximálně 24 hodin,“ vysvětluje Ján  
Debre. 
Ne vždy je však jedinou možností 

léčby operace. Kromě konzervativ-
ních způsobů léčby totiž šumperští 
ortopedi pacienty léčí také prostřed-
nictvím nových farmakologických 
moderních metod. Ať už jde o  sva-
lová zranění nebo třeba artrózu, 
jež trápí řadu sportovců. „V  rámci 
takzvané bioterapeutiky poskytuje-
me aplikace nitrokloubních injekcí 
a  dále injekcí do  měkkých tkání, jde 
o takzvanou kolagenoterapii, s cílem 
zlepšit kvalitu života, kloubní rozsahy 
a  v  neposlední řadě snížit spotřebu 
perorálních medikamentů. Zároveň 
poskytujeme konzultace a  nutraceu-
tickou podporu při léčbě kloubních 
potíží,“ dodává primář.
Nová ambulance je provázána i s ná-

slednou fyzioterapií, která je nedílnou 
součástí léčebného plánu. „Komplex-
ní odborně vedené cvičení a  léčba 
za  současných vědecky doložených 
poznatků centrace dynamických ře-
tězců v principech DNS je prováděna 
v  rehabilitačních ambulancích Ne-
mocnice Šumperk. Toto pracoviště 
v  současnosti disponuje nejnovější-
mi léčebnými přístroji a  metodami:  
Alter-G (měsíční chůze), fokusovaná 
rázová vlna, LASER terapie, Thera-
-band systém, cvičení v závěsech (cord 
systém), balanční plošiny, komplexní 
hydroterapie s bazénem a mnoho dal-
ších,“ uzavírá výhody nové ambulance 
i  vzájemné spolupráce s  rehabilitač-
ním oddělením primář Debre. 

Gynekologická ambulance Nemocnice Šumperk přijímá nové pacientky

Nemocnice Šumperk otevřela novou ambulanci pro zraněné sportovce

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

www.nemocnicesumperk.cz
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Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz
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Mobilní servis zahradní techniky 
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní 

traktory, pily i další techniku

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Masáže
www.pohlazeninadusi.eu

+420 601 355 246
masazepohlazeninadusi@email.eu


