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Rostou ceny za likvidaci 
odpadu, občané si proto 
musejí připlatit2 3 5

Zimní údržba může 
být kvalitnější, pomůže 
správné parkování

Tříkrálová sbírka 
v ulicích je 
s otazníkem 6

Naladit se na  blížící se nejkrásnější svátky v  roce se mohou všichni, jež zavítají 
do výstavní síně muzea. Andělé coby prostředníci mezi Bohem či božstvy a lidmi 
člověka provázejí od nepaměti. V křesťanské tradici svou roli sehrávají nejen ve vá-
nočním příběhu, bible o nich vypráví prakticky už od stvoření světa. Výstava nazva-
ná Co šeptají andělé představuje sochy, obrazy, grafiky i muzejní sbírkové předměty 
z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které právě motiv anděla spojuje. 
K vidění je v muzeu do konce ledna.  Foto: Z. Kvapilová

Devítiletý Honza Sokol zachránil ži-
vot své mamince, jeho čin ocenily 
Nadace ADRA a TV Nova.    Strana 2

Šumperský autobusový terminál získal 
prestižní ocenění.    Strana 3

Do  divadelního nebe odešla 23. listo-
padu herečka Jaroslava Vysloužilová - 
Wanieková.    Strana 6
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Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou poslední Živá brána 
letošního roku, která současně symbolicky 
uzavírá desátý ročník tohoto periodika. Od 
příštího roku již nebude vycházet v dosavadní 
podobě, ale stávající informace se objeví na 
stránkách zpravodaje. Ten projde výraznou 
proměnou, nový bude formát i grafika a na čty-
řiadvaceti barevných stranách nebudou chy-
bět zprávy z radnice, kultura, sport i zábava. 
Věřím, že se vám „facelift“ nového zpravodaje 
bude líbit a že v něm najdete články, které 
vás zaujmou. O lednových akcích si můžete 
přečíst ještě v tomto čísle, kromě pozvánek 
vás možná potěší rozhovor se šumperským 
rodákem, malířem Jiřím Hauschkou, jenž se 
hlásí k uměleckému směru nazvanému stuc-
kismus a kterého legenda britské kunsthis-
torie Edward Lucie-Smith označil za jednoho 
z nejzajímavějších umělců objevivších se 
v České republice ve čtvrtstoletí následujícím 
po pádu komunistického režimu. Přeji hezké 
čtení a v novém roce především pevné zdraví 
a spokojenost.              Z. Kvapilová, redaktorka
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Šumperský rodák Jiří Hauschka 
představí svou tvorbu  

na výstavě nazvané Sovy nejsou tím, 
čím se zdají být.
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Vážení spoluobčané,
prožíváme nelehké období, sužu-

je nás koronavirová pandemie, která 
s sebou přináší utrpení a nemalé eko-
nomické dopady. Jsme unaveni z ne-
ustálých omezení a očkování nás dělí 
na dva nesmiřitelné tábory.

Všechny tyto zátěže dopadají 
i na naše město. Musíme jim čelit a jít 
dál, život se nemůže zastavit. Za velmi 
důležité proto považuji, že finanční si-
tuace města je stabilizovaná. Zastupi-
telé schválili rozpočet, jenž pamatuje 
na všechny potřeby města. Do oblasti 
sociálních služeb a  sportu dokonce 
putuje více peněz. Dobrou zprávou 
je, že jsme učinili zásadní rozhodnutí, 
která by mohla v následujících letech 
odstartovat bytovou výstavbu. V příš-
tím roce bude pokračovat revitaliza-
ce sídlišť, připravujeme rekonstrukci 
domu kultury.

Před dokončením jsou důležité do-
kumenty, jako jsou strategický plán 
a  plán udržitelné městské mobility, 
jenž bude mít zásadní vliv na realizaci 
dopravních staveb. Velmi bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se podíleli 
na jejich tvorbě. 

Moc bych si přál, aby se letošní 
Vánoce staly bodem zlomu, aby nás  
adventní čas přivedl k  zastavení, za-
myšlení se a  vykročení do  nového 
roku s vírou v  lepší zítřky. Přeji vám 
především pevné zdraví, rodinnou 
pohodu i trochu shovívavosti k našim 
rozhodnutím, jež nejsou vždy jedno-
duchá.  Tomáš Spurný, starosta města

Krásné vánoční svátky a v roce 2022 samé dobré zprávy přeje všem čtenářům
redakce a redakční rada Šumperského zpravodaje
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Úderem poledne, tedy o  tři hodiny dříve než je 
obvyklé, se ve čtvrtek 23. prosince uzavřou všechny 
budovy Městského úřadu v Šumperku. První tři dny 
mezi vánočními svátky, tedy od pondělí 27. do středy 
29. prosince, se bude na jednotlivých odborech běž-
ně úřadovat. Ve čtvrtek 30. prosince budou úřadovny 
v provozu pouze do 12 hodin. „Přestože v době mezi 
vánočními svátky a  silvestrem budou zaměstnanci 
radnice ve větší míře čerpat dovolenou, chod úřadu 
bude zajištěn,“ říká vedoucí kanceláře tajemníka Ma-
rie Dvořáčková a dodává, že pouze na silvestra, tedy 
v pátek 31. prosince, budou všechny úřadovny z dů-
vodu nařízené dovolené uzavřeny. „V  plné intenzitě 
se úřad rozeběhne v pondělí 3. ledna. Výjimkou bude 
pouze pokladna v budově na náměstí Míru, která se 

otevře až v deset hodin dopoledne. Pokladna v úřa-
dovně v  Jesenické ulici bude v provozu již od osmé 
ranní,“ upřesňuje Dvořáčková. -zk-

Ve  vypjatých chvílích si tehdejší třeťák navíc vy-
bavil i základy první pomoci, které s nimi probírala 
na hodinách tělocviku paní učitelka ve Sluneční ško-
le. Svou pohotovou reakcí zachránil mamince, u níž 
došlo k akutnímu respiračnímu selhání, život. 

Honzův čin minulý rok ocenily Nadace ADRA 
a TV Nova u příležitosti udílení Ceny Michala Velíška 
za statečnost při záchraně života. Slavnostní vyhlášení 
desítky dětských zachránců, naplánované na  loňský 
podzim, však vládní opatření proti šíření coronaviru 
odsunula o rok, pamětní list s poděkováním tak pře-
vzal Jan Sokol v rezidenci pražského primátora letos 
4. listopadu. Na slavnostní ceremonii ho doprovodil 
kromě rodičů a bratra také ředitel Sluneční školy Hy-
nek Pálka. „To, jak se Honza zachoval, je obdivuhod-
né. Dokázal si poradit a vzpomněl si i na základy prv-
ní pomoci, je tak pro své spolužáky velkým vzorem,“ 
řekl Hynek Pálka.

Ocenění se uděluje na počest střihače televize Nova 
Michala Velíška, jenž byl 13. září 2005 zabit na Karlo-
vě náměstí, když se zastal neznámé mladé ženy. Cena 
nesoucí jeho jméno je určena těm, kteří pomohli 

zachránit život druhého člověka. Nesmí přitom jít 
o  profesionály, záchranáře, hasiče, vojáky či lékaře. 
Držitele tohoto morálního uznání vybírá porota ne-
jen z dospělých zachránců, ale zvlášť oceňuje i stateč-
né a odvážné činy dětí do patnácti let. -zk-

Kresby šumperské malířky, grafičky a  ilustrátorky 
Zdeňky Rambouskové budou zdobit šumperské do-
mácnosti a  kanceláře. Pro město totiž vytvořila ka-
lendář na  rok 2022, v  němž představuje významné 
osobnosti Šumperka.

Kresby a  malby Zdeňky Rambouskové jsou větši-
nou inspirovány přírodními scenériemi. Tvoří doma 
ve  svém ateliéru, kde vznikají vedle obrazů i  skicy 
a  ilustrace. S  jejími kresbami se lze setkat například 
v publikaci Drobničky z Prahy, nyní ilustruje pokračo-
vání Drobničky z Prahy 2 a pracuje na ilustracích pro 
biografický román o česko-rakouské hraběnce Julii W. 

Vedle maleb a kreseb jsou oblíbené její kalendáře. 
V tom, který připravila pro město Šumperk, nescháze-
jí osobnosti, jako jsou například první polistopadový 
starosta Ctirad Medlík, vůdčí osobnost listopadového 
dění Jiří Veber, nebo čestní občané města, například 
Jan Zajíc či sbormistr Alois Motýl.  -ger-

Ti, kteří nechávají vyřízení svých záležitostí na poslední dny v roce, mohou šumperský městský úřad 
navštívit i v úředních dnech těsně před nebo mezi svátky. Úřední hodiny však budou z provozních dů-
vodů omezeny.

Velkou duchapřítomnost a odvahu projevil loni na jaře tehdy devítiletý Jan Sokol ze Šumperka. V době 
nouzového stavu byl doma s  maminkou Monikou, která náhle zkolabovala a  přestávala dýchat. Honza  
nezpanikařil, ale okamžitě zavolal záchranku a až do jejího příjezdu plnil instrukce dispečerky.

Úřadovny o Vánocích provoz téměř neomezí

Devítiletý Honza zachránil život své mamince

Kalendář připomíná významné šumperské osobnosti

  

  Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2022

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schvá-
lili rozpočet města Šumperka na rok 2022 s příjmy 
595 milionů korun. Do  něj byl zapojen přebytek 
z předchozích let zatím ve výši 95,4 milionu korun. 
„Finanční situace města je stabilizovaná, disponu-
jeme dostatečnou finanční rezervou, která by nám 
umožnila čelit navýšení plateb za energie v našich 
zařízeních. Rozpočet pamatuje na všechny potřeby 
města a jeho obyvatel, dokonce v oblasti sociálních 
služeb a  sportu došlo k  jeho posílení,“ uvedl sta-
rosta Tomáš Spurný. -ger-

  Město zveřejnilo 
dotační programy

Od  pondělí 13. prosince jsou, včetně podrob-
ností k  jednotlivým dotačním titulům, na  webu 
města www.sumperk.cz v  sekci Potřebuji vyřídit, 
podsekci Dotační programy zveřejněny tři dotač-
ní programy, a  to na  podporu neziskových akcí, 
na podporu celoroční činnosti a na podporu vý-
konnostního sportu. Přijímání žádostí bude za-
hájeno v pondělí 24. ledna od osmé hodiny ranní, 
podávat je bude možné do  pondělí 7. února do   
12 hodin. Podrobné informace lze získat na  od-
boru školství, kultury a  vnějších vztahů u  Ivety 
Vymazalové, tel. 583 388 231, e-mail: iveta.vyma-
zalova@sumperk.cz. -red-

  Rozsvícení stromu 
podpořila Nadace ČEZ 

Díky podpoře 
Skupiny ČEZ se 
letos v Olomouc-
kém kraji rozzá-
řily čtyři desítky 
vánočních stro-
mů. Mezi nimi 
byl i  ten, který 
stojí v Šumperku 
na náměstí Míru. V rámci celé republiky pomohli 
energetici s rozsvícením 371 vánočního stromu.
„Velké poděkování patří skupině ČEZ za  finanč-
ní podporu, díky níž jsme mohli pořídit novou 
výzdobu na  náměstí Republiky, v  ulicích 17. lis-
topadu a  M. R. Štefánika. Město se tak rozzáři-
lo o  něco více než v  předchozích letech,“ uvedla 
místostarostka Marta Novotná. „Prostřednictvím 
grantů Nadace ČEZ a  dalších příspěvků pomá-
háme městům, obcím, školám, domovům pro  
seniory i  neziskovým organizacím v  regionu ce-
loročně. Proto je pro nás přirozené, že jako dobří 
sousedé pravidelně přispíváme také na  vytvoření 
té pravé adventní atmosféry,“ doplnil mluvčí ČEZ 
Vladislav Sobol. -ger-

Výřez z kalendáře – leden 2022

Začátkem listopadu převzal Honza Sokol pamětní list 
s poděkováním od Nadace ADRA a TV Nova. 
 Foto: P. Kvapil

Informace/Zpravodajství

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích
Během vánočních svátků bude dočasně změněn 
harmonogram svozu směsného komunálního 
odpadu. V  severní části města proběhne svoz ni-
koliv v pátek 24. prosince, ale již o den dříve, tedy 
ve čtvrtek 23. prosince. Ostatní svozy proběhnou 
podle běžného harmonogramu. -red-

Provoz Městského úřadu Šumperk během svátků
čtvrtek 23. 12. 8-12 hod.
pátek  24. 12. zavřeno 
pondělí 27. 12. 8 – 12 hod., 12.45 - 17 hod.
úterý 28. 12. 8 – 12 hod., 12.45 - 15 hod.
středa 29. 12. 8 – 12 hod., 12.45 - 17 hod.
čtvrtek 30. 12. 8 – 12 hod.
pátek 31. 12. zavřeno, nařízená dovolená

pondělí 3. 1. 8 – 12 hod., 12.45 - 17 hod., 
pokladna nám. Míru od 10 hod.
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Město Šumperk si z Prahy přivezlo prestižní ocenění. S projektem Přestupní terminál Šumperk zvítězilo 
v celostátní soutěži Chytrá města 2021. Plastiku z ateliéru sklářky Venduly Prchalové převzali šumperští 
místostarostové Marta Novotná a Jakub Jirgl.

Vylepšit zimní údržbu v Šumperku, zapojit do ní občany, zabránit škodám na zeleni a umožnit technice, 
aby se dostala všude tam, kam potřebuje. To je hlavní cíl města pro letošní zimní období.

„Autobusové nádraží uspělo v  kategorii realizo-
vané projekty ve městech od deseti do padesáti tisíc 
obyvatel. Těší nás, že Šumperk zabodoval. Díky tomu 
se veřejnost může seznámit s  naším terminálem 
na  výstavě v  prostorách Českého institutu informa-
tiky, robotiky a  kybernetiky ČVUT v  Praze,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl. 

Do  pátého ročníku soutěže se přihlásila více než 
stovka projektů. „Porota, složená ze zástupců veřej-
né a  státní správy, akademické obce a  odborných 
institucí, měla velice náročnou práci při výběru těch 
nejlepších,“ uvedl při slavnostním vyhlašování ředitel 
Smart City Innovations Institutu Petr Tomáš. Dopl-
nil, že její členové hodnotili podle čtyř pilířů, kterými 
byly viditelnost, udržitelnost, úspora a zapojení veřej-
nosti.

Realizace autobusového nádraží odstartovala 
v  květnu 2019, první autobus z  rekonstruovaného 
terminálu vyjel letos v  lednu. Projekt zahrnoval ne-
jen rekonstrukci autobusového nádraží, ale i prostor 
přednádraží na  protilehlé straně páteřní Jesenické 
ulice. 

Na  autobusovém nádraží v  Šumperku, jež po  re-
konstrukci patří k nejmodernějším v České republi-
ce, zastaví každý den na čtyři sta autobusů a využívá 
jej kolem osmi tisíc cestujících denně. Na zastřešení 
nástupišť, výpravní budově i zastávce MHD jsou ze-
lené střechy, akumulační nádrž zachycuje dešťovou 

vodu, která se využívá na zálivku, na nástupištích jsou 
vzrostlé stromy, tvůrci projektu použili také chytré 
technologie, jež zajišťují komfort pro cestující, záro-
veň snižují světelný smog, hlučnost i emise.  -ger-

I z  toho důvodu vznikla pracovní skupina složená 
ze zástupců oddělení komunálních služeb, zastupi-
telů a  zástupců společnosti SUEZ Technický servis 
s.r.o., jež má úklid sněhu ve městě na starosti. „Mezi 
největší úskalí zimní údržby patří nevhodně umístěné 
nádoby na  odpady nebo překážející dopravní značky. 
Bezproblémový průjezd techniky také mnohdy omezu-
je samotný tvar chodníku. Například na sídlišti v uli-
ci 8. května nebo na kruhové křižovatce ulic Husitské 
a Gen. Svobody,“ vyjmenoval problémy zastupitel Mar-
tin Kuchtík, který je členem pracovní skupiny. 

Některá místa jsou problematická také kvůli špat-
ně zaparkovaným autům, stojícím na místech vjezdu 
a výjezdu na chodník. Technika pak nemá šanci do-
stat se na chodník vůbec, nebo jen za cenu poškození 
zeleně. „Dalším problémem jsou přečnívající části za-
parkovaných aut do prostoru chodníku. Technice pak 
nezbývá než provést úklid jen tam, kde má průjezd 
volný,“ vysvětlil vedoucí Technického servisu Petr Po-
lách, jenž žádá řidiče, aby svá vozidla parkovali v zimě 
tak, aby byly chodníky průjezdné v celé šíři.

A jaké kroky jsou plánovány ke zlepšení zimní údrž-
by? V některých lokalitách bude k odhrnování sněhu 
využívána užší technika, případně frézy na ruční po-
hon. Novinkou je rovněž kamerový systém na přední 
a zadní části vozidla provádějícího zimní údržbu, který 
pomůže s  řešením problémů. Oddělení komunálních 
služeb v problémových místech zajistilo například po-
sun odpadových nádob mimo chodníky nebo rozšíře-
ní prostoru pomocí dodláždění. Ruku k dílu přiložila 

i  společnost SUEZ, jež mimo jiné poskytla sto tisíc 
korun na  opravy poničených zelených ploch. „Prosí-
me obyvatele, aby byli ohleduplní a  tolerantní. Když 
ve  městě začne mrznout nebo sněžit, nemůžeme být 
v  jednu chvíli všude. Samozřejmě se vždy snažíme 
město uklidit co nejrychleji, a  to v souladu s plánem 
zimní údržby,“ zdůraznil Polách.

Mapu zimní údržby najdou zájemci na webu města 
v sekci Potřebuji vyřídit - komunální služby – komu-
nikace – mapa zimní údržby. V mapě se nachází nejen 
zobrazení pořadí úklidu jednotlivých komunikací, ale 
také doba, za  kterou by měly být chodníky uklizené 
od spadu sněhu. Jsou zde rovněž vyznačeny chodníky 
a komunikace, jež do údržby spadají. Jde především 
o ty páteřní a nejvíce využívané, v ulici je přitom udr-
žován vždy jen chodník po jedné straně. Lidé mohou 
přímo z mapy posílat k zimní údržbě podněty. -ger-

Šumperský terminál získal prestižní ocenění

Zimní údržba může být kvalitnější, pomůže správné parkování

Místostarosta Jakub Jirgl s  právě získanou cenou 
v soutěži Chytrá města 2021.  Foto: MěÚ Šumperk

Problémem při úklidu jsou přečnívající části zaparko-
vaných aut do prostoru chodníku.                    Foto: -sš-

  
  

  
  

  Zpravodaj, jak jej znáte, 
končí, přichází éra nového

Zpravodaj, který v tuto chvíli držíte v ruce, je svým 
způsobem unikátní. V  této podobě totiž vychází 
naposledy. Od  ledna se budete setkávat s  novým 
moderním plnobarevným časopisem o rozměru A4 
na křídovém papíře.
Vycházet bude jednou měsíčně, v  roce 2022 tedy 
bude redakce zpravodaje, kterou tvoří tisková mluv-
čí Soňa Singerová a externí redaktorka Zuzana Kva-
pilová, připravovat dvanáct čísel. Dosud jich bylo 
dvaadvacet.
Zásadní změnou bude i to, že Šumperský zpravodaj 
již nebude distribuovat Česká pošta, u  níž trvalo 
doručování týden a navíc přibývalo nespokojených 
občanů, kteří zpravodaj ve schránce vůbec nenašli. 
Nová distribuční společnost bude roznášet zpra-
vodaj během víkendu, bude mít také zřízenou re-
klamační linku (tel.: 465 322 270 od 8 do 12 hod., 
e-mail: info@tgtisk.cz), na kterou budou moci lidé 
nahlásit, že zpravodaj nedostali. Ten jim bude poté 
co nejdříve doručen.
A na co se budou moci čtenáři těšit? Na dvaceti čty-
řech stranách budeme informovat o zásadním dění 
ve městě, o zajímavých událostech, ve zpravodaji ne-
budou chybět kulturní program a novinky ze spole-
čenského života. Najdete v něm příběhy zajímavých 
osobností a na jeho stránky se vrátí i komiks.
První číslo nového Šumperského zpravodaje vychází 
v pátek 28. ledna. Ve vašich schránkách by se mělo 
objevit nejpozději v neděli 30. ledna. -ger-

  Nový tarif umožňuje parkovat 
na půl hodiny

Obyvatelé a návštěvníci Šumperka mohou od pro-
since využívat nový parkovací tarif. Lidé zaparkují
na půl hodiny za deset korun. 
„Chtěli jsme vyjít vstříc řidičům, kteří si potřebují 
vyřídit své záležitosti například na poště nebo vy-
zvednout léky v lékárně, na což jim stačí čtvrthodina. 
Nyní tak zaplatí za půlhodinové stání desetikoru-
nu, nemusejí tedy hradit celou hodinu za  dvacet 
korun,“ uvedla místostarostka Marta Novotná, jež 
má na starosti dopravu ve městě.
Na území města je celkem dvaadvacet zón placeného 
parkování. Za parkování v té hlavní s označením SU1 
se platí ve všední dny od 8 do 18 hodin dvacet korun 
za hodinu. Pouze v zóně Kostelní náměstí s označe-
ním SU2 je parkování zpoplatněno ve  všední dny 
od 9.30 do 17 hodin. Nově nyní v obou zónách přibyl 
půlhodinový tarif za deset korun. -ger-

Za  půlhodinové stání zaplatí řidiči na  městských 
parkovištích desetikorunu.  Foto: -ger-
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Nová podoba zpravodaje

2022

01
Redakci tvoří dvě redaktorky, 
připomínky k obsahu lze poslat 

na sona.singerova@sumperk.cz

Vracíme se k formátu A4, 
informace budeme přinášet 

na 24 barevných stranách

Pokud Zpravodaj 
nedoručí do vaší 

schránky do 30. 1. 2022, 
informujte reklamační linku

121 24

Nový Zpravodaj poprvé 
vychází 28. ledna 2022
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Odpady

Rostou ceny za likvidaci odpadu, občané si proto musejí připlatit

„Cílem nového odpadového zákona je odklonit ze 
skládek odpady, jež tam nepatří. Jsou to komodity, 
které je možno dále využívat, a  to jak materiálově, 
tak energeticky. A zvyšování poplatku za skládková-
ní je nástroj, jak k tomuto cíli dojít. Zákon však pa-
rametry nastavil tak, že i když budeme v maximální 
míře třídit, máme šanci navyšování cen za  likvidaci 
odpadu pouze zmírnit, nikoliv zastavit“ uvedl šum-
perský místostarosta Jakub Jirgl. Vysvětlil, že poplatek 
za skládkování je pouze jednou z položek odpadové-
ho hospodářství města, jež je jako celek rok od roku 
finančně náročnější. Zatímco v roce 2019 činily ná-
klady na  odpadové hospodářství dvacet milionů  
korun, v roce 2020 to bylo o dva miliony více, v letoš-
ním roce se pak pohybuje částka kolem třiadvaceti 
milionů korun a předpokládané náklady v roce 2023 
jsou 26,6 milionu korun.

Vzhledem k  předpokládanému nárůstu cen se 
vedení města rozhodlo upravit obecně závaznou vy-
hlášku o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství, ve které musí trend zvyšování cen 
zohlednit. Největší změnou ve  vyhlášce je navýšení 
poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro obča-
ny o 8 korun za měsíc. Roční poplatek tak vzroste ze 
744 na 840 korun. 

V poplatku jsou zahrnuty služby svozu směsného 
a tříděného odpadu, přistavování kontejnerů na ob-
jemný odpad i  bioodpad, úklid stanovišť sběrných 
nádob a černých skládek, opravy a údržba sběrných 
nádob a  nákup nových. Zahrnuje také provoz sběr-
ných dvorů, kde mohou občané města zdarma ode-
vzdávat nebezpečné a  objemné odpady, bioodpad, 
stavební odpad (občan může zdarma odevzdat 200 kg 
stavebního odpadu měsíčně) a pneumatiky (ty je ale 
lépe odevzdávat zdarma na místa zpětného odběru, 
aby město za jejich likvidaci nemuselo platit).

Zastupitelé argumenty vedení města podpořili 
a  navýšení poplatku na  svém zasedání 9. prosince 
schválili. „Děkujeme všem občanům, kteří poctivě 
třídí odpad, a věříme, že s jejich pomocí se nám bude 
dařit zmírňovat roční nárůsty nákladů na svoz odpa-
du,“ dodal Jakub Jirgl.

 
CO MŮŽE ZMÍRNIT ZDRAŽOVÁNÍ
Z  nového odpadového zákona vyplývá, že se zvy-

šování cen za  likvidaci odpadu nevyhneme. Lze však 
zmírňovat jeho dopady na peněženky Šumperanů, a to:

* Předcházením vzniku odpadu (zbytečné obaly, 
jednorázové nádobí, papírové utěrky, mikrotenové 
sáčky na pečivo, ovoce, zeleninu….).  

* Maximálním a  správným vytříděním všech vy- 
užitelných složek ze směsného odpadu.

* Zmenšováním objemu odpadu, aby nedocháze-
lo ke  zbytečnému přeplňování popelnic (sešlapávat 
plastové lahve, papírové krabice, nápojové kartony, 
plechovky od nápojů)

* Optimalizací odpadového hospodářství, kterou 
město kontinuálně řeší.

PROČ MĚSTO SÁZÍ NA GASTROODPAD
Podle posledních průzkumů zaujímá gastroodpad 

v popelnici na  směsný odpad asi 1/3 objemu, je ale 
nejtěžší složkou.

Třídění „gastra“ město odstartovalo v květnu 2021, 
jeho množství neustále roste. V květnu 2021 lidé vy-
třídili 2,7 tuny, v listopadu 2021 již 10,7 tuny.

Pokud by lidé třídili v  příštím roce alespoň tak, 
jako letos v listopadu, ze směsného odpadu by za rok 
ubylo téměř 128 tun „gastra“, jež neskončí na skládce.

Od  května, kdy bylo spuštěno třídění „gastra“, 
skončilo v  bioplynové stanici v  Rapotíně zhruba 
padesát tun gastroodpadu od  šumperských občanů. 
Z tohoto množství se vyrobí bioplyn, který stačí např. 
osobnímu vozu na ujetí zhruba deseti tisíc kilometrů.

KDE JSOU INFORMACE O ODPADU
Webové stránky města www.sumperk.cz, v  pravé 

části je ikona odpady .
Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo 

odpadových nádob: tel. č. 583 388 264, e-mail: petra.
matusu@sumperk.cz.

Informace týkající se poplatků za  odpad: tel. č. 
583 388 414, e-mail: ivana.bazenovova@sumperk.cz.

Sběrné dvory: Anglická 1, tel. č. 583 214 319, Příč-
ná, tel. č. 724 804 869.

Odpadový zákon, který od letošního ledna stanovuje ceny za ukládání směsného odpadu na skládkách, 
nutí obce sahat stále hlouběji do svých rozpočtů. Zákon totiž až do roku 2029 striktně určuje, jaké množství 
na občana může být na skládku ukládáno a za jaké peníze. Zdražují se však i další položky v odpadovém 
hospodářství města.

RŮST POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADU NA SKLÁDKU
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

základní sazba v Kč za 1 tunu 500 500 500 500 500 600 600 700 700
zvýšená sazba v Kč za 1 tunu 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850

Snižování množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu

2029

kg/občan
120

2025

kg/občan
160

2027

kg/občan
140

2023

kg/občan
180

2028

kg/občan
130

2024

kg/občan
170

2026

kg/občan
150

2022

kg/občan
190

2021

kg/občan
200

Zásadní informace zveřejňuje město na www.face-
book.com/sumperk.cz/. 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Co je směsný odpad 
* Obsah stříbrných popelnic a  černých kontejne-

rů, tedy to, co zbude po vytřídění využitelných složek 
odpadu občanem. Stále ale obsahuje velké množství 
využitelného odpadu.

* Veškerý tento odpad míří na skládku, za každou 
tunu skládkování bude město platit stále více peněz.

* Likvidace směsného odpadu je jednou z význam-
ných položek odpadového hospodářství města.

Co je tříděný odpad
* Tříděné složky odpadu, které dokážeme materiá-

lově nebo energeticky využít.                
* V  Šumperku třídíme sklo, papír, plast, nápojo-

vé kartony, kovy, bioodpad, textil, jedlé oleje a  tuky 
a nejnověji gastroodpad.

Co je gastroodpad
* Gastroopad je tvořen biologicky rozložitelnou 

hmotou, jedná se zejména o zbytky z kuchyně a úpra-
vy potravin či nedojedené zbytky a prošlé potraviny.

* Do gastroodpadu PATŘÍ: tepelně upravené i ne-
upravené zbytky živočišného a  rostlinného původu, 
prošlé potraviny i  s  původním obalem kromě skla, 
syrové i  tepelně zpracované maso, rybí a  drůbeží  
kosti, mléčné výrobky, včetně tekutých (např. pro-
šlé mléko v originálním obalu, ne však skleněném), 
zbytky ovoce (včetně spadaného) a  zeleniny, zbyt-
ky nedojedených jídel, pečivo, cukrovinky, sedliny 
z kávy a čaje (i v sáčku).

* Do gastroodpadu NEPATŘÍ: potraviny ve skle-
něných obalech, prázdné obaly (papír, plast, kov…), 
gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, 
drátěnky, jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbo-
ry), vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata, psí ex-
krementy, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad.

* Gastroodpad lze umístit do  nádoby v  originál-
ním obalu (kromě skla) nebo v pevně zavázaném sá- 
čku či pytli na odpad, a to tak, aby neunikl jeho obsah 
do nádoby.                                             Zpracovala –ger-

Náklady za ukládání odpadu na skládku se budou rok 
od roku zvyšovat.  Foto: archiv
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Do divadelního nebe odešla Jaroslava Vysloužilová

Tříkrálová sbírka v ulicích je s otazníkem, „běží“ opět on-line kasička
  

Jaroslava Vysloužilová se narodila 12. dubna 1936 
v Prostějově, kde vychodila základní a střední pedago-
gickou školu. Už během studia dobře věděla, co chce 
dělat po maturitě, lákalo ji herectví, a sen se jí splnil. 
Na brněnskou JAMU byla přijata hned napoprvé, ško-
lu absolvovala v roce 1960.

Do  svého prvního angažmá nastoupila v  Beskyd-
ském divadle v Novém Jičíně, po dvou sezonách ode-
šla do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde 
strávila pět let. V roce 1967 se stala členkou šumper-
ského divadla. Zde také poznala svého životního part-
nera, herce Stanislava Wanieka. 

V Šumperku svou kariéru odstartovala titulní rolí 
v  Maryše. Pamětníci vzpomínají nejen na  její Lízu 
v  Pygmalionu, ale také třeba na  paní Ofku v  Noci 
na Karlštejně, paní Svatou z Ostře sledovaných vlaků 
nebo Maude v Haroldovi a Maude.

V  roce 2010 se rozloučila s  divadlem rolí v  tragi-
komedii César a Drana. „Byla jedna z mých nejkrás-
nějších. Vše, co jsem herecky a  lidsky poznala, jsem 
mohla do té role dát,“ uvedla v  jednom z rozhovorů 
herečka, jež v roce 2011 obdržela Cenu od Olomouc-
kého kraje.

V českém filmu začínala v roli Veverky v Kachyňo-
vě snímku Ať žije republika (1965), potom se objevila, 
ještě pod jménem Vysloužilová, ve slovenském filmu 
Panna zázračnica (1966). A  zatímco Karel Kachyňa 
ji obsadil do svých dalších dvou filmů - Noc nevěsty 
(1967) a  Směšný pán (1969), ve  filmu Vojtěcha Jas-

ného Všichni dobří rodáci (1968) ztvárnila postavu 
Fanky. 

Hlavní ženskou postavu hrála ve filmu Svatej z krej-
cárku (1969), který natočil Petr Tuček, ale pak se 
na plátně objevila až ve druhé polovině sedmdesátých 
let. Ve filmech Radost až do rána (1978) nebo Housa-
ta (1979), v nichž ztvárnila menší role. Nejinak tomu 
bylo v  další dekádě, kdy hrála ve  slovenském filmu 
Juraje Jakubiska Nevera po slovensky (1981) a ve Váv-
rově Komediantovi (1984). O poznání větších postav 
se dočkala ve filmech Marian (1996) a Postel (1998), 
jejím posledním snímkem byl hraný dokument Vin-
cenz Priessnitz (1999). -ger-

„Tříkrálové koledování v  ulicích loni zhatila ko-
ronavirová epidemie a  bohužel ani letos nedokáže-
me odhadnout, zda bude moci klasická koleda dům 
od  domu proběhnout,“ uvedla ředitelka šumperské 
Charity Jana Holubářová. Dodala, že jisté ale je, že 
lidé budou moci opět přispívat do  sbírky prostřed-
nictvím tzv. on-line kasičky, jež umožní „koledo-
vání“ i  za  špatné epidemické situace. „Virtuální 
koleda již běží na  adrese www.trikralovasbirka.cz 
a  dárci mohou směřovat své dary prostřednictvím 
PSČ do  konkrétních měst a  obcí,“ vysvětlila Holu-
bářová a podotkla, že on-line koledování doprovází 
kampaň ve  sdělovacích prostředcích, včetně tele-
vizních spotů, jako tomu bylo každý 
rok. A stejně jako při poslední sbírce 
budou moci v Šumperku lidé přispět 
také hotovostí do  tří pokladniček. 
Jedna bude umístěna v  recepci Cha-
rity Šumperk v Jeremenkově ulici, jež 
je otevřena v pracovních dnech od 8 
do 15 hodin, druhá na veřejných toa- 
letách v  jihozápadním křídle Pav-
línina dvora ve  Fialově ulici, které 
Charita provozuje, a poslední v kos-
tele svatého Jana Křtitele, přístup-
ném v  době bohoslužeb. Celoročně 
je pak možné přispět jednorázovou 
nebo trvalou dárcovskou DMS, více  

informací je zveřejněno na www.darcovskasms.cz.
„Pokud epidemická situace umožní tradiční kole-

dování v  ulicích, připravíme na  středu 5. ledna tří-
královou zelňačku, kterou budeme rozdávat od třetí 
odpolední v sadech 1. máje u „sovy“. Na pátek 7. led-
na pak chystáme Tříkrálový benefiční koncert v kláš-
terním kostele, na němž vystoupí od šesté podvečerní 
Motýli Šumperk,“ přiblížila možný program ředi-
telka Charity a  upřesnila, že Tříkrálová sbírka bude 
v šumperském děkanátu probíhat od 1. do 16. ledna. 
Aktuální informace k Tříkrálové sbírce a k akcím s ní 
spojeným jsou zveřejněny na webu šumperské Chari-
ty www.sumperk.charita.cz. -zk-

Jaroslava Vysloužilová byla šumperskému divadlu 
věrná přes čtyřicet let.  Foto: -zk-

Do divadelního nebe odešla 23. listopadu herečka Jaroslava Vysloužilová - Wanieková. Přes čtyřicet let byla 
věrná šumperskému divadlu, v němž se dočkala nezapomenutelných rolí a kde vyrostla v jednu nejzajímavěj-
ších a nejosobitějších hereček. Do svých filmů si ji vybírali režiséři, jako byli Otakar Vávra, Karel Kachyňa, 
Vojtěch Jasný nebo Juraj Jakubisko. Objevila se i v oblíbeném televizním seriálu Četnické humoresky.

Nový rok v Šumperku a okolí v minulosti tradičně zahájila Tříkrálová sbírka, kterou organizuje místní 
Charita. Zda začátkem ledna vyjdou do ulic desítky koledníků, aby přinášely do všech domovů požehnání 
a poprosily o pomoc pro ty, jež ji potřebují, není stejně jako loni v tuto chvíli jasné. Spuštěna ale opět je 
sbírka prostřednictvím on-line kasičky, která umožňuje koledování i za nepříznivé epidemické situace.

  Zastupitelé koncem 
ledna vyhodnotí ceny města

Rozpočtové opatření a  vyhodnocení Cen města 
Šumperka – to jsou dva nejdůležitější body pro-
gramu prvního zastupitelského rokování v novém 
roce. Jednání se uskuteční ve  čtvrtek 27. ledna 
od 15 hodin v zasedací místnosti městského úřa-
du v  Rooseveltově ulici. Zastupitelské rokování 
je možné sledovat on-line na  YouTube, záznam 
je pak možné zhlédnout na  webových stránkách 
města www.sumperk.cz v  sekci Město a  městský 
úřad, podsekcích Orgány města a  Zastupitelstvo 
města.  -red-

  Do knihovny 
mohou čtenáři 
i mezi vánočními svátky 

Vypůjčit si knihy budou moci šumperští čtená-
ři v  Knihovně TGM i  mezi vánočními svátky, 
konkrétně od pondělí 27. do středy 29. prosince, 
kdy bude půjčovna pro dospělé otevřena od 8 do  
17 hodin, dětská půjčovna pak od  9 do  17 ho-
din. Na Štědrý den a o prvním svátku vánočním 
je knihovna zavřená, stejně jako na silvestra, tedy 
v pátek 31. prosince. Ve čtvrtky 23. a 30. prosince 
je obvyklý zavírací den. V  půjčovně ve  středisku 
Sever se v pondělí 27. prosince knihy půjčovat ne-
budou. -red-

  O nadcházejících 
svátcích mění sběrné 
dvory provozní dobu

Provozní doba šumperských sběrných dvorů bude 
v  době vánočních svátků omezená. Od  pátku  
24. do neděle 26. prosince budou oba dvory zavře-
né. Od pondělí 27. do středy 29. prosince mohou 
občané zamířit pouze do dvora v Příčné ulici, kte-
rý bude v tyto dny otevřený od 8 do 11 hod. a od  
12 do 17 hod. Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. prosince pak 
bude v provozu pouze sběrný dvůr v ulici Anglické, 
a to vždy od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. V sobotu  
1. a  v  neděli 2. ledna budou oba dvory zavřené.
 -kv-

  Provoz informačního 
centra bude 
ve svátky upraven

Informační centrum v  budově divadla na  Hlav-
ní třídě bude některé dny o  vánočních svátcích 
zavřeno. Od  pondělí 20. do  středy 22. prosince 
je provozní doba od  8 do  12 hod. a  od  12.30 do   
17 hod., od  čtvrtku 23. do  neděle 26. prosince 
bude zavřeno. Otevře se opět v  pondělí 27. pro-
since, a to v době od 8 do 12 hod. a od 12.30 do   
15 hod. Ve čtvrtek 30. prosince pak bude otevřeno 
pouze od 8 do 11 hodin. Na silvestra a v prvních 
dvou dnech nového roku bude zavřeno. V pondělí 
3. ledna se infocentrum otevře v deset dopoledne. 
Poté bude platit již běžná provozní doba, tedy od 8 
do 12 hod. a od 12.30 do 17 hod. Lidé mohou do 
informačního centra zavítat nejen pro informace, 
ale mohou si zde i koupit regionální produkty či 
suvenýry.  -red-
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Informace/Personální inzerce

Vánoční sbor letos nevystoupí Skauti zařizují dílnu 
pro děti a hledají pomoc

Radnice pronajme dva obecní byty

Pozor, z cyklověže je třeba si vyzvednout kola

„Snažili jsme se do  poslední chvíle 
udržet naději na  obnovení České vá-
noční mše Jana Jakuba Ryby v  Šum-
perku, ale současná nepředvídatelná 
a navíc stále se zhoršující situace není 
slučitelná s  naším bohulibým zámě-
rem,“ uvedl Roman Janků, jenž se měl 
chopit dirigentské taktovky šumper-
ského vánočního sboru, a  obnovit tak 
tradici Rybovy mše ve městě. Zároveň 
ubezpečil všechny zpěváky a muzikan-
ty, kteří se do tělesa přihlásili, že s nimi 
počítá pro příští rok. „Věřím, že bude 
líp a  „Rybovka“ 25. prosince 2022 ro-
zezní klášterní kostel. Moc všem děku-

jeme za  zájem se připojit. Uvidíme se 
za  rok, snad v  lepších časech,“ dodal 
Janků.

Tradici vánočního provedení Ry-
bovy mše v  Šumperku založil tehdej-
ší dirigent Scholy od  sv. Jana Křtitele 
v Šumperku, dětský lékař Vít Rozehnal 
v roce 2004. Po dvouleté pauze, způso-
bené nemocemi a koronavirem, předal 
letos Vít Rozehnal taktovku dirigento-
vi, hudebníkovi a manažerovi Romanu 
Janků. Šumperané jej znají především 
jako organizátora cyklů koncertů kla-
sické hudby Klášterní hudební slavnos-
ti a Klasika Viva.  -ger-

V  novodobé historii Šumperka žije 
skauting již přes třicet let, jeho oddíly 
prošlo bezpočet holek a  kluků, kte-
ří zažili menší či větší dobrodružství. 
V Junáku fungují všichni vedoucí jako 
dobrovolníci. Snaží se pro děti připra-
vovat pestrý program, jenž je rozvíjí 
v co nejvíce směrech. V současné době 
je v  šumperských oddílech téměř sto 
padesát dětí.

„Opravili jsme ve  skautském domě 
místnost, která bude nově sloužit jako 
dílna pro děti s  chutí tvořit. Abychom 
mohli začít vyrábět, potřebujeme ještě 
nakoupit vybavení a  materiál. A  právě 
v této snaze nám může pomoci veřejnost. 
Zapojili jsme se do  kampaně s  názvem 
ČSOB pomáhá regionům. Abychom 
v  ní uspěli, musíme od  veřejnosti vy-
brat co nejvyšší částku. Tato sbírka běží 
do 6. ledna. Čím více financí vybereme 
od  veřejnosti, tím vyšší dar získáme 
od ČSOB,“ vysvětlil Ondřej Hampl. 

Skautům je možné přispět prostřed-
nictvím webu ČSOB pomáhá regionům, 

lze rovněž poslat jakoukoliv částku pří-
mo na darovací účet 1017777101/0300, 
nutné je uvést variabilní symbol: 
20210708. „Děkujeme všem dárcům, 
moc se těšíme na krásnou dílnu lákající 
vůní dřeva a zážitky, které nás při vyrá-
bění čekají,“ dodal Hampl. -ger-

Dva obecní byty nabízí k pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 1 se 
nachází v domě v Banskobystrické uli-
ci 1275/43 v 1. NP a sestává z jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny 
a  WC. Celková plocha činí 38,85 m², 
po  dohodě lze pronajmout půdu 
a  sklep. Vytápění je plynové lokální, 
ohřev vody zajišťuje elektrický ohřívač. 
Měsíční nájemné je 2.176 Kč + měsíční 
pronájem inventáře asi 233 Kč a měsíč-
ní zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na 1 osobu činí asi 350 Kč (každá 
další osoba asi 300 Kč). Platby doda-
vatelům za  elektrickou energii a  plyn 
hradí nájemce samostatně. Předpoklá-
daný počátek nájmu: březen 2022. Byt 
si lze prohlédnout ve  středu 12. led- 
na v  15.30 hodin, poté bude vchod 
do domu uzamčen.

Druhý byt č. 11 se nachází v  domě 
v  Banskobystrické ulici 1274/41 ve  
3. NP a sestává z  jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny a WC. Cel-
ková plocha činí 38,61 m², po dohodě 
lze pronajmout půdu a sklep. Vytápění 
je plynové lokální, ohřev vody zajišťuje 
elektrický ohřívač. Měsíční nájemné je 
2.162 Kč + měsíční pronájem inventáře 
asi 233 Kč a  měsíční zálohy na  služby 

spojené s  užíváním bytu na  1 osobu 
činí asi 350 Kč (každá další osoba asi 
300 Kč). Platby dodavatelům za  elek-
trickou energii a  plyn hradí nájemce 
samostatně. Předpokládaný počátek 
nájmu: březen 2022. Byt si lze prohléd-
nout ve středu 12. ledna v 15.15 hodin, 
poté bude vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v  příze-
mí. Na toto oddělení se žádosti rovněž 
podávají osobně v  pracovních dnech 
s výjimkou pátků od středy 5. do stře-
dy 26. ledna a zde také získají zájemci 
zmíněnou žádost a rovněž bližší infor-
mace (K. Bezdíčková, referent oddě-
lení správy domovního majetku, tel. 
583 388 410, e-mail: katerina.bezdicko-
va@sumperk.cz). Podat lze pouze jed-
nu žádost na zveřejněné byty v daném 
období! Žadatel musí doložit potvrzení 
o bezdlužnosti vůči městu Šumperk – 
povinné! Bližší informace jsou zveřej-
něny na webu města – do vyhledavače 
stačí zadat „volné byty“. -red-

Na základě provozních podmínek je 
možné nepřetržité uschování jízdního 
kola na  dobu maximálně třiceti dnů, 
po dobu dalších šedesáti dnů jsou nevy-
zvednuté bicykly dále uloženy v cyklo- 
věži a  po  dohodě s  provozovatelem  
budou v této lhůtě vydány. 

Kola si jejich majitelé mohu vyzved-
nout do  19. ledna buď na  původní 
úschovní lístek, anebo po  telefonické 
dohodě (tel: +420 736 722 332) s pená-
lem 300 korun. Po uplynutí devadesáti-
denní lhůty od uložení bicyklu, budou 
kola předána na ztráty a nálezy. -ger-

Rybova mše letos v  Šumperku nebude, její absence v  klášterním kostele se 
tak protáhne na tři roky. Ruší se koncert, jenž byl naplánován na 25. prosince, 
i všechny zkoušky, které mu měly předcházet.

Skauti a skautky ze šumperského střediska usilují o finance z grantového pro-
gramu ČSOB na vybavení rukodělné dílny pro děti. „Podařilo se nám postoupit 
do finále, a jsme tak velmi blízko získání finanční pomoci na náš projekt. Rádi 
bychom požádali o pomoc veřejnost, protože naše síly na vítězství stačit nebu-
dou, každá podpora nám moc pomůže,“ uvedl Ondřej Hampl ze šumperského 
střediska Junáka.

Majitelé pěti jízdních kol, která jsou uložena v cyklověži v Jesenické ulici, by 
si měli pospíšit s jejich vyzvednutím. Jejich bicykly jsou totiž v úschovně ulo-
ženy již déle než třicet dní, to znamená, že překročili maximální úložní dobu.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o  úřednících 
územních samosprávných celků, v platném znění na obsazení dvou pracovních pozic

referenta (na projednávání přestupků) přestupkového oddělení 
odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka 
* vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (obor právo nebo veřejná 
správa) 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky a  řízení 
o nich, v platném znění * znalost zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění * znalost 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook) * zvláštní 
odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * vysoká 
úroveň komunikačních schopností, vč. písemného projevu * schopnost komunikovat s nepříjemnými klienty 
* psychická odolnost – schopnost zvládat zátěžové situace spojené s  výkonem činnosti * samostatnost, 
odpovědnost a pečlivost * občanská a morální bezúhonnost * 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: agenda projednávání přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o  některých 
přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku ve státní 
správě a  v  územní samosprávě) a  dále dle zvláštních zákonů * vedení správních řízení v  uvedené agendě 
a provádění úkonů ve správních řízeních jako oprávněná úřední osoba * vydávání rozhodnutí o přestupcích * 
archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby a platným spisovým řádem

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. února 2022, nebo dle 
dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny 
Miterkové nejpozději do  30. 12. 2021. Informace k  pozici podá Petra Štefečková, vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.

Šumperští skauti potřebují finance 
na vybavení rukodělné dílny pro děti. 
 Foto: archiv
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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 pracovní 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 

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, v  platném 
znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. února 2022, nebo dle 
dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny 
Miterkové nejpozději do 30. 12. 2021. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, 
Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

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

referenta 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 vyšší odborné vzdělání (VOV) nebo střední vzdělání s  maturitou (SVM) oboru 
stavebního

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: řešení agendy RUIAN * legislativou stanovené statistické výkaznictví * příprava 
podkladů pro jednotlivá řízení vedená odborem VYS dle pokynů vedoucího odboru a  dle potřeb všech 
oddělení odboru VYS * uzavírání správních spisů * komunikace s  klienty stavebního úřadu a  metodická 
pomoc při zajišťování jejich dotazů

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. února 2022, nebo dle 
dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny 
Miterkové nejpozději do 30. 12. 2021. Informace k pozici podá Ivana Dirbáková, pověřena vedením odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 315.

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

vedoucího krizového řízení 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 zaměřeném 
na ochranu obyvatelstva a krizové řízení

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném 
znění * znalost zák. č. 239/2000 Sb., o  integrovaném záchranném systému, v  platném znění * znalost 
zák. č. 240/2000 Sb., o  krizovém řízení, v  platném znění * znalost zák. č. 241/2000 Sb., o  hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy, v platném znění * znalost zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a další 
související legislativní dokumenty, v platném znění * znalost zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (část Ochrana 
před povodněmi), v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na  úseku zajištění ochrany obyvatel a  krizovém řízení vítána * zkušenosti ve  veřejné správě 
a v řídící funkci vítány * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * řidičské oprávnění skupina „C“ vítáno

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 zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před  
1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí krizového řízení

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. února 2022, nebo dle 
dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny 
Miterkové nejpozději do 30. 12. 2021. Informace k pozici podá Zuzana Matějčková, vedoucí krizového řízení, 
náměstí Míru 1, tel. 583 388 413.

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

referenta – zapisovatele přestupků oddělení přestupků 
odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, v platném znění * znalost zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění * znalost 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy 
na úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook) * 
vysoká úroveň komunikačních schopností, vč. písemného projevu * schopnost komunikovat s nepříjemný-
mi klienty * samostatnost, odpovědnost a pečlivost * občanská a morální bezúhonnost * dobrý zdravotní 
stav 

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní pří-
slušnost * 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 ustano-
veními 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: zajišťování administrativní agendy související s  projednáváním přestupků 
proti občanskému soužití * výkon funkce zapisovatele při ústním jednání ve správním řízení * kompletace 
podkladů pro vydání rozhodnutí ve správním řízení * vyhotovování zpráv o pověsti dle žádostí oprávněných 
orgánů a organizací * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby a platným 
spisovým řádem

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se sta-
noví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. února 2022, nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové 
nejpozději do 30. 12. 2021. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.
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- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

Autoservis.indd   2Autoservis.indd   2 04.06.2021   6:43:5804.06.2021   6:43:58Elektrokola
ČESKÝCH ZNAČEK CRUSSIS A 4EVER
Prodej kol, záruční a pozáruční servis, repasy baterií

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU

Elektrokola.indd   2Elektrokola.indd   2 04.06.2021   6:37:5904.06.2021   6:37:59

ČASOVĚ
OMEZENÁ 
AKCE

1. 2022
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FORTEX – AGS, a.s.
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

FINANČNÍ 
REFERENT

www.fortex.cz, kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA        800 900 015

Hlavní náplň práce:
Zpracování podkladů pro banky, pojišťovny, 
finanční úřad
Účtování
Výpočet daní a poplatků
Agenda dotací na vzdělávání zaměstnanců

Požadujeme:
SŠ s maturitou
Znalost účetnictví a daňové problematiky
Uživatelkou úroveň práce na PC (MS Office)
Znalost programu Helios výhodou
Komunikační předpoklady 
Spolehlivost, odpovědnost a samostatnost

hledá vhodného kandidáta na pozici

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
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kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

Bezpečnou střechu nad 
hlavou, světlo, teplo, 
prostřený stůl, 
přítomnost blízkých 
a radostnou atmosféru 
po celé vánoční svátky 
vám přeje tým 
FORTEX REALITY

602 531 103 733 734 435

I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN FIREMNÍ ŘEŠENÍ

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

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

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI
V ROCE 2021

A PŘEJEME VÁM 
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A SILVESTRA
KOLEKTIV 

SELECT SYSTEM
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Pane doktore, jak byste zhodnotil uplynu-
lý rok, který měl být, mimo jiné, rokem naděje 
na  vyřešení „covidové krize“, ale podzim nám 
opět ukázal, že se virus jen tak nehodlá vzdát?  

Na  konci jara jsme opravdu všichni žili v určité, 
i když opatrné naději, že jsme z nejhoršího venku. 
Podzim nám ale ukázal, že se virus mění na sezonní, 
a že především, díky nízké proočkovanosti popula-
ce v celé republice, opět udeřil plnou silou. 

Odborníci se jednoznačně shodují, že cesta, 
jak se z  toho dostat, spočívá v  očkování. Jaké 
úrovně očkování bychom podle vás potřebovali 
dosáhnout, abychom zákeřný virus porazili?  

Ke konci listopadu se hovořilo o 60 až 70 procen-
tech proočkovanosti v  dospělé populaci. To je ne-
dostatečné. Stále u  nás zůstává milion dospělých, 
kteří nejsou chráněni. Virus si pak poměrně v klidu 
napadá neočkovanou část obyvatelstva, a následně 
znovu i očkované. Výsledek pak vidíme v opětovně 
zatížených nemocnicích. Myslet si, že očkování chrá-
ní jedince stoprocentně, je iluze. A nejde jen o vak-
cinaci proti COVIDU, platí to pro každé očkování. 
Ideální by bylo samozřejmě dosáhnout sto procent 
proočkovanosti u  těch, kteří očkováni být mohou. 
Ale pokud bychom se dostali alespoň na  85 až 90 
procent, virus by to pravděpodobně vzdal. Jinou 
otázkou jsou pak mutace viru, kterým se v budouc-
nosti bude muset očkovací látka přizpůsobit. Je ale 
důležité vědět, že nebezpečné mutace se vytvářejí 
právě v populaci těch, kdo nejsou očkováni. Napa-
dají pak znovu očkované a vzniká tím kruh, který je 
potřeba rozetnout co nejrychlejším proočkováním 
co nejvyšší části populace. 

Moderní očkovací centrum v areálu nemocni-
ce v  budově „staré chirurgie“, dnes moderním 
pavilonu P, otevřela nemocnice na jaře letošního 
roku. Jak hodnotíte práci zdravotníků na tomto 
exponovaném místě?  

Chtěl bych všem za  jejich práci znovu poděko-
vat. Celému očkovacímu týmu a samozřejmě také 
všem, kdo pracovali a stále neúnavně pracují na od-
běrovém testovacím místě. Zvládli a  stále zvládají 
i největší nápor, dokážou si práci velmi dobře zor-

Očkování je cesta ke světlu na konci tunelu,“ 
říká majitel Nemocnice Šumperk Martin Polach

ganizovat, navíc si udržují nadhled a  optimismus. 
Patří jim opravdu velké díky, stejně jako veškerému 
personálu na  infekčním oddělení a  na  intenzivní 
péči. Ale jak jsem již zmínil v úvodu, poděkování 
patří všem, protože není v nemocnici žádný provoz, 
který by pandemie nezasáhla. 

Uplynulý rok se ale v nemocnici nenesl jenom 
ve znamení COVIDU. Co dalšího přinesl do šum-
perské nemocnice?  

Opět se nám podařilo opravit další objekty 
v areálu. Zcela nový kabát, včetně zateplení, nese 
budova pavilonu D, kde jsou dnes oční lékařství, 
hematologická ambulance a  centrální laboratoře.  
Proměnou prošla také fasáda objektu, ve  kterém 
sídlí zdravotnická dopravní služba. Doplnění pří-
strojů se do značné míry týkalo právě léčby pacien-
tů s COVIDEM. Bylo třeba více přístrojů na podporu 
dýchání a  také na  analýzu krevních plynů. Další 
přístroje byly doplněny na gynekologické oddělení 
v souvislosti s personální obměnou ve  vedení to-
hoto oddělení. 

Značný ohlas veřejnosti zaznamenal projekt 
s názvem „Pacientská cesta“ na  ortopedickém 
oddělení. Jak tento projekt vnímáte vy osobně?

Je to velmi progresivní a  ojedinělý projekt ne-
jenom v České republice. A  jsem nesmírně rád, že 
ho ve  spolupráci se zdravotnickou firmou B. Braun 
a  se svými spolupracovníky dotáhl do  fáze realiza-
ce právě primář našeho ortopedického oddělení 
MUDr. Ján Debre, Ph.D. Projekt je výjimečný v něko-
lika ohledech. Jednak při operacích velkých kloubů 
spojených s použitím kloubních náhrad významně 
zkracuje dobu návratu pacienta zpět do  běžné-
ho života. A  inovativní je také v  tom, že je pacient 
s  velkým časovým předstihem plně informován 
a detailně připraven na průběh operace i následné 
rehabilitace, a to i za použití digitálních technologií, 
jako je například speciální mobilní aplikace. Projekt 
také navozuje ovzduší silné důvěry mezi pacientem 
a personálem. Po operačním výkonu může pacient 
již za několik hodin vstát z lůžka a zkusit první kro-
ky. Při rehabilitaci a  cvičení je veden odbornými 
pokyny, včetně videí s komentářem. Díky tomuto 

programu je dokonce možné provést náhrady obou  
kloubů během jediného zákroku. Je to obrovský 
pokrok, který také umožní operovat více pacientů 
v kratší době, a tím i zkrátit čekací dobu na operaci, 
což je velmi důležitá zpráva zejména v této době. 

V polovině listopadu prošla Nemocnice 
Šumperk akreditačním procesem. Jak jste spo-
kojen s jeho výsledkem?  

Z výsledku mám velkou radost a  děkuji všem 
za úsilí, které věnovali tomu, aby byl výsledek akre-
ditace pozitivní. Je to také velmi důležitý signál pro 
všechny naše pacienty, že péče o  jejich zdraví má 
vysokou kvalitu. Akreditaci prováděla zcela nezá-
vislá a renomovaná Česká společnost pro akreditaci 
ve zdravotnictví a výsledkem bylo udělení „Certifi-
kátu kvality a bezpečí“ na další tři roky. 

Na závěr se přece jen vraťme k hojně diskuto-
vané otázce očkování proti COVIDU. Šumpersko 
patří mezi regiony s  poměrně nízkou proočko-
vaností. Co byste jako lékař vzkázal lidem, kteří 
i za současné situace s očkováním stále váhají?  

Můj názor je naprosto jasný. Pokud nás všechny 
a  celé lidstvo něco v  minulosti výrazně ochránilo 
před smrtícími infekcemi, tak to bylo v posledních 
sedmdesáti letech především masivní očkování. 
Světové týmy lékařů a vědců pracovaly tvrdě a ne-
únavně na vymýcení smrtelných virů, které zabíjely 
také u  nás ještě v 50. a  60. letech. Vedle vynálezu 
antibiotik bylo pravděpodobně právě očkování 
největším posunem v medicíně, a  díky tomu byly 
zachráněny miliony životů.  Myslím, že by dnes lidé 
z tehdejších vědeckých týmů nechápavě kroutili 
hlavami nad argumenty agresivních odpíračů oč-
kování, stejně jako to nechápou ani současní vědci. 
V souvislosti s odpíráním očkování se často užívá 
slovo svoboda. Ale kam se ztratila zodpovědnost?  
Je na místě svoboda, která znamená to, že nezod-
povědný člověk může nakazit desítky dalších a ně-
kterým může způsobit smrt? Je skutečně svoboda, 
když svou nezodpovědností zahltíme jednotky 
intenzivní péče a přivedeme jejich personál na po-
kraj zhroucení? Podle mého názoru tito lidé zamě-
ňují svobodu za sobectví a bezohlednost a těží ze 
zodpovědnosti očkovaných. Buďme zodpovědní 
a pojďme se očkovat všichni, komu to dovolí zdra-
votní stav, je to cesta ke světlu na konci tunelu.  

V nemocnici není jediný provoz, který by pandemie nezasáhla, říká v rozhovoru majitel Ne-
mocnice Šumperk, lékař Martin Polach. Jaký byl sedmý rok v nové historii Nemocnice Šumperk? 
Jak moc ji ovlivnila pandemie covidu a proč by lidé neměli přemýšlet nad očkováním?
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Nový program: 
OSOBNÍ ROZVOJ
SEBEHODNOTA 

SEBEÚCTA

PO
RA

D
N

A 
ZD

RA
VÍ

www.hubnutisradosti.cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

Termíny dle objednání 

       O T E V Ř E N Á  Š K O L A  A  D Í L N Y  
po  předchozí  telefonické  domluvě (583 320 117) 

      +420 583 320 117             studijni@skolasumperk.cz               www.skolasumperk.cz 
      Gen. Krátkého 30             stredni_skola_remesel_sumperk          @skolasumperk.cz 

KUCHAŘ – KUCHAŘKA
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- vyučení v oboru výhodou
- praxe v oboru vítána

Bližší informace na telefonním čísle 739 011 677 - David Hvižď

Nástup od 1. 2. 2022, tříměsíční zkušební doba, poté hlavní 

pracovní poměr na dobu neurčitou. Jedná se o hlavní pracovní 

poměr s platovým zařazením dle  Nařízení vlády  č. 341 / 2017 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu hvizd@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do  15.1.2022
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 školník - údržbář
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- zručnost při provádění 
  drobných oprav
- řidičský průkaz skupina B

Bližší informace na telefonním čísle 583 301 057 - Milena Muroňová

Jedná se o hlavní pracovní poměr s platovým 

zařazením dle  Nařízení vlády č.564/2006 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu sos@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do 29.2.2016

WWW.DUMSNU.COM

Přejeme radostné Vánoce
 a šťastný Nový Rok

. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

Děkujeme Děkujeme 
za Vaši důvěru za Vaši důvěru 
v roce 2021.v roce 2021.


