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Tomáš Ujfaluši otestoval mladé šumperské fotbalisty

Ačkoliv páteční počasí bylo ideální spíš pro testování lyží na umělé trávě, na hřišti u Sluneční školy probíhalo testování mladých 
hráčů z FK Šumperk. Dohlížel na něj Tomáš Ujfaluši (odcházející vlevo).  Foto: P. Kvapil

Přestavba „Masaryčky“ na  knihovnu 
vrcholí, v květnu přijde na řadu její vy-
bavení.   Strany 2, 4

Krytý plavecký bazén na Benátkách pro-
jde kompletní rekonstrukcí.    Strany 3, 7
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Vážení a milí čtenáři,

v rukou držíte druhé letošní číslo přílohy 
Šumperk – Živá brána Jeseníků, a ačkoliv již 
plesové sezoně „odzvonilo“, z letmého po-
hledu na obálku je zřejmé, že v Šumperku 
nikoliv. V sobotu 24. března totiž místní stá-
nek Thálie zaplní masky. Divadelní maškarní 
ples je ale jen jednou z řady akcí, které se 
vám v březnu nabízejí.
První jarní měsíc bude zahájeno hned sedm 
nových výstav, do divadla zavítá pět hostu-
jících souborů, do domu kultury přijedou 
kromě jiných Olda Říha s Katapultem či Mi-
chal Pavlíček, pokračuje Preludium Aloise 
Motýla a startuje tříměsíční přehlídka Olo-
mouckého kraje ŠPEK. To vše doplňují před-
nášky, setkání Via Lucis, koncerty žáků 
„ZUŠky“ a Šumperského dětského sboru, 
pohádky a tvoření pro děti a mnohé další. 
A pokud to zima ještě úplně nevzdá, můžete 
se třeba začíst do nového komiksu Objekt 
Julek.
 
Krásné nadcházející nejen kulturní jaro,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Přivítejte jaro maškarním rejem! 
Neváhejte, vstupenky na XVII. divadelní 

maškarní ples, který se koná 
v sobotu 24. března, jsou v prodeji! 

Foto: Š. Čejková

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků

Součástí tohoto čísla jsou mapy 
s umístěním kontejnerů a daty 

svozu objemného komunálního 
odpadu a svozu bioodpadu.

Nevšední akce se minulý pátek ode-
hrávala na umělé trávě na hřišti školy 
ve Sluneční ulici. Bývalý kapitán fotba-
lové reprezentace Tomáš Ujfaluši zde 
představil nový celosvětový projekt Pro 
Fútbol Analytics, který se těší stále vět-
šímu zájmu rodičů, klubů i akademií.

Projekt, jenž testuje mladé fotbalis-
ty jednotlivých klubů a na základě dat 
porovnává jejich výsledky s hráči z celé 
Evropy, prorazil už ve Španělsku. „Tes-
tovali jsme hráče v  Elche, v  několika 
akademiích poblíž Valencie, ale také 
v  akademii Saúla Ñígueze, jež rozje-
la novou koncepci fotbalového uče-
ní,“ uvedl zakladatel projektu Martin 
Mulač. „Máme v  plánu zorganizovat 
i výměnné pobyty pro české a  španěl-
ské děti. A  pokusíme se přivézt hrá-
če Atlética de Madrid Saúla Ñígueze 
a  španělské trenéry, kteří by se našich 
kempů zúčastnili. Jsem přesvědčený, že 

o to bude zájem,“ podotkl Mulač, který 
přijel do  Šumperka spolu s  Tomášem 
Ujfalušim. Ten je garantem tohoto me-
zinárodního programu v České repub-
lice a zodpovídá za návrhy jednotlivých 
testů a školení trenérů. 

Právě pod jeho dohledem absolvo-
vali mladí hráči z  Fotbalového klubu 
Šumperk testy v  deseti disciplínách. 
Šest z nich bylo zaměřeno na fyzickou 
připravenost, další čtyři pak na  fotba-
lové dovednosti. Výsledky by přitom 
měly odhalit silné a slabé stránky mla-
dých fotbalistů, vyhodnocovat jejich 
vývoj a ukázat oblasti pro individuální 
trénink. Více v příštím čísle. -kv-

Z  technických dovedností se prově-
řovala i kontrola míče.         Foto: -pk-
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Čas a lidský osud jsou neúprosní a neovlivnitelní. 
Neuplynul ani rok od úmrtí Věry Čáslavské a ve čtvr-
tek 15. února jsme se museli rozloučit s  další vyni-
kající osobností, sportovní gymnastkou, šumperskou 
rodačkou, přítelkyní Věry Čáslavské Lídou Švédo-
vou-Schönovou, která podlehla těžké nemoci ve věku 
jedenaosmdesáti let.

V  letech 1950-1960 představovala vrchol slavné 
tradice šumperské, ale i  československé sportovní 
gymnastiky. Narodila se v  sokolské rodině, otec byl 
vynikající cvičenec, přeborník župy Severomoravské, 
a také výborný cvičitel Sokola Šumperk, bratru Fran-
tiškovi, talentovanému gymnastovi, pak zastavily ces-
tu ke skvělé kariéře zdravotní problémy. Vynahradil 
si to obdivuhodně, stal se trenérem své sestry. Jeho 
zásluhou se vypracovala mezi elitu v tomto sportu.

Lída byla téměř u  všech slavných úspěchů naší 
sportovní gymnastiky. S  lítostí můžeme dnes vzpo-
mínat, jak naše gymnastky stály pravidelně na olym-
piádách a mistrovstvích světa na stupních vítězů. Lída 
byla vždy ve  čtveřici, která bodovala pro družstvo. 
Vzpomínala na tuto skutečnost sama Věra Čáslavská 
při své návštěvě Šumperka.

Po  ukončení závodní činnosti pracovala dlou-
há léta v šumperském podniku Metra a věnovala se 
rodině, vnoučatům. Mnoha příznivcům bylo líto, že 
se nevěnovala trenérské práci. Zkoušela to, ale měla 
psychické problémy se záchranou, především při pře-
skoku.

Na závěr její sportovní bilance: Přebornice ČR do-

rostu 1954, dvě stříbrné medaile ze světových šampio- 
nátů v Moskvě (1958) a v Praze (1961) a jedno stří-
bro z Letních olympijských her v Římě v roce 1960. 
V roce 1959 oceněna titulem mistryně sportu.

Přátelství s Věrou Čáslavskou bylo hlavním důvo-
dem k  mimořádně vřelému vztahu Věry k  našemu 
městu. Čest její památce.

 L. Dvořáček, Klub Sportovních seniorů Šumperk    

Areál tzv. Šumperského kotle bude v  sobotu  
10. března hostit discgolfový turnaj pro pětačtyřicet 
hráčů. Organizátorem je nově vznikající klub DG 
Lions Šumperk.

„Březnový turnaj spadá pod Českou asociaci disc- 
golfu, což zaručí, že i méně zkušení hráči se potkají 
s těmi zkušenými a mohou se od nich lecčemu na-
učit. Rádi zde proto uvítáme jak fanoušky, kteří se 
mohou těšit na kvalitní podívanou, tak i discgolfo-
vé nováčky, kteří by nám mohli pomoci s rozvojem 
tohoto sportu v  Šumperku,“ říká Michal Tomášek 
mladší, jeden z iniciátorů nového klubu, a připomí-
ná, že šumperské discgolfové hřiště bylo loni pro-
dlouženo až do parku nedaleké tzv. sanatorky.

Ti, kteří se chtějí březnového turnaje zúčastnit, se 
musejí registrovat na www.discgolf.cz v sekci turna-
je. Vlastní jednodenní turnaj pak začíná v  sobotu  
10. března v  osm ráno. „Hráči nejprve zaplatí re-
gistrační poplatek, poté absolvují společný meeting 
a  rozdělí se do  jednotlivých flightů. Hrát se bude  
3 x 9 jamek bez finále s  tím, že bychom ještě rádi 
vylepšili hřiště o pár dočasných překážek v podobě 
mandatory a hazardu,“ prozrazuje Tomášek.

Bližší informace o  aktivitě šumperských disc-
golfových nadšenců mohou zájemci získat na face-
booku Discgolf Šumperk nebo na  telefonním čísle  
721 132 629. -kv-

Bývalí žáci a  kantoři někdejší Masarykovy školy 
v ulici 28. října by dnes její vnitřní prostory jen těžko 
poznali. Vrcholí totiž přestavba objektu na  knihov-
nu, vzdělávací a komunitní centrum, jež odstartovala 
předloni na podzim. Vše „jede“ podle harmonogramu 
a stavební ruch zde utichne na konci dubna. Poté při-
jde na řadu vybavení.

„Stavba běží podle plánu. V provozu je již kotelna, 
takže prostory se temperují,“ říká ředitelka šumper-
ské knihovny Kamila Šeligová. V  interiéru podle ní 
nezůstal „kámen na  kameni“. Stavebníci vybourali 
původní příčky mezi třídami a  kabinety, nové jsou 
veškeré rozvody a izolace. Řemeslníci z dodavatelské 
firmy VW WACHAL a.s. z Kroměříže nyní dokončují 
omítky, čeká je ještě pokládka podlah a dlažby a insta-
lace výtahu do  již hotové šachty. Zachováno zůstalo 
původní kamenné schodiště, které je zatím zakryté, 
a zábradlí. „Jako zvláštní prvek bude v kavárně umís-
těno architektonicky zajímavé okno, jež bylo vyjmuto 
v části směrem do dvora,“ doplňuje Šeligová a dodá-
vá, že radnice již vypsala výběrové řízení na výrobu, 

dodávku a montáž nábytku a dalšího vybavení nejen 
pro knihovnu, ale i pro strojní fakultu ostravské Vyso-
ké školy báňské, která bude za využívání části prostor 
platit nájem a provozní náklady. Částka na vybavení 
se přitom odhaduje kolem deseti milionů korun. Do-
ručené nabídky se otevíraly včera.

Samotný vzhled budovy rekonstrukce nijak výrazně 
neproměnila. Fasáda prošla pouze renovací, zachová-
no zůstalo režné zdivo s  charakteristickou nažlout-
lou barvou, podobně jako historicky zelená střecha. 
V části směrem do dvora, která je zateplena, se ještě 
musí osadit venkovní únikové ocelové požární scho-
diště. Ve dvorním traktu vznikne po odstranění zaří-
zení staveniště asi pětadvacet parkovacích míst. 

Do objektu budou návštěvníci i studenti vstupovat 
hlavním vchodem ze strany od Masarykova náměstí. 
Polovinu prvního podlaží obsadí půjčovna pro děti 
a  mládež s  dostatečným prostorem pro pořádání 
knihovnických lekcí a besed pro mateřské a základní 
školy. Sídlit tu budou akviziční oddělení, jež se zabývá 
zpracováním a katalogizací fondů knihovny, vedoucí 
zpracování fondů, pracovník informačních techno-
logií a  také středisková kancelář. „Naše knihovna je 
pověřená výkonem regionálních funkcí, pod její me-
todické vedení spadá dvaadevadesát knihoven okre-
su. Na tuto službu dostáváme od Olomouckého kraje 
více než dvoumilionovou dotaci, kterou přerozdělu-
jeme jednotlivým střediskům. Pracovnice střediska 
Šumperk přitom nakupují a katalogizují přírůstky pro 
dvaatřicet knihoven našeho regionu,“ vysvětluje ředi-
telka knihovny.

Svoji kancelář bude mít v tomto podlaží také správ-

ce budovy, jehož bude ze dvou třetin využívat knihov-
na a z jedné třetiny vysoká škola. Přístupný bude ne-
jen z  oddělení, ale i  samostatně nově vybudovaným 
vchodem. Ten budou používat i studenti, kteří zamíří 
do oddělené počítačové učebny ve spojovacím krčku. 

V prvním podlaží najdou návštěvníci rovněž men-
ší kavárnu se zázemím. Provozovat ji bude Centrum 
sociálních služeb Pomněnka jako chráněné pracoviště 
a její součástí bude i prodej drobných dárků, které byly 
vyrobeny v chráněných dílnách. „V současné době se 
domlouváme, na  jakou cílovou skupinu bude kavár-
na zaměřena, co bude nabízet a  jak bude otevřena,“ 
popisuje Šeligová. Fungovat podle ní může nezávisle 
na knihovně, jež bude před osmou ranní a ve čtvrtky 
zavřená. Těsně před vstupem do půjčovny pro dospělé 
totiž budou umístěny elektronické bezpečnostní brá-
ny, kterými mimo otevírací dobu nikdo neprojde a jež 
navíc budou „hlídat“ knihovní fond.

 Pokr. na str. 4

Zemřela olympionička Ludmila Švédová-SchönováV kotli se odehraje 
discgolfový turnaj

Přestavba „Masaryčky“ na knihovnu vrcholí, v květnu přijde na řadu její vybavení

Knihovna je soustředěna do dvou pater, 
nechybějí kavárna a menší sál

Ludmila Švédová byla první šumperskou držitel-
kou olympijskou medaile. V roce 2012 jí zastupitelé 
udělili zvláštní Cenu města Šumperka za celoživotní 
přínos v oblasti sportu.  Foto: -pk-

Stavební ruch uvnitř budovy utichne na konci dub-
na.                                                                          Foto: -pk-

Pracuje se rovněž na úpravě prostoru vnitřního dvo-
ra.                                                                        Foto: -pk-
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Objemný odpad lze odložit do kontejneru, 
svoz bioodpadu startuje v pátek 9. března

Krytý plavecký bazén na Benátkách projde kompletní rekonstrukcí

Pravidelný jarní svoz objemného ko-
munálního odpadu bude letos probíhat 
od pondělí 5. do pátku 23. března. V té 
době budou postupně do jednotlivých 
lokalit přistavovány velkoobjemové 
kontejnery. Do  nich v  žádném přípa-
dě nepatří vyřazená elektrozařízení 
a  stavební odpad. Ty je třeba odvézt 
do sběrných dvorů, případně na rapo-
tínskou skládku.

Již několik let pomáhá šumperská 
radnice lidem zbavit se tzv. zeleného 
bioodpadu ze zahrad a  domácností. 
Ukládat ho mohou nejen do  speciál- 
ních velkoobjemových kontejnerů 
označených „Bioodpad“, jež se letos 
na veřejných prostranstvích poprvé ob-
jeví v pátek 9. března, ale také do hně-
dých dvou set čtyřicetilitrových nádob, 
které radnice občanům bezplatně půj-

čuje. Jejich svoz odstartuje v  pondělí 
12. března a skončí 28. listopadu.

Hnědé nádoby vybavené čipem se 
v  jižní části města vyvážejí v  pondělí 
a v severní části ve středu. V den svozu 
je potřeba nádobu přistavit na veřejné 
prostranství a po vyvezení ji uklidit. 

Mapky svozů objemného komunální-
ho odpadu a objemného bioodpadu jsou 
součástí tohoto zpravodaje a jsou zveřej-
něny na  webu města www.sumperk.cz 
v  sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a  Komunální odpad. Zde také 
najdou další zájemci o  hnědou dvou 
set čtyřicetilitrovou nádobu formulář 
žádosti o  její zapůjčení. Bližší informa-
ce podá V. Hošek z  oddělení odpadu 
a  ovzduší odboru životního prostředí 
městského úřadu, tel.č. 583 388 226, e-
-mail vladimir.hosek@sumperk.cz. -red-

Krytý plavecký bazén na  Benátkách čeká v  nad-
cházejících měsících zásadní proměna. Se zahájením 
hlavních prací se počítá letos na jaře a s jejich ukon-
čením příští rok na  podzim. Náklady na  kompletní 
přestavbu celého krytého bazénu a vybudování vnitř-
ního toboganu a wellness spočítali projektanti na sto 
šedesát milionů korun bez DPH. Konečnou cenu 
samozřejmě ukáže až soutěž. Tu již Podniky města 
Šumperka, které AQUAcentrum provozují prostřed-
nictvím dceřiné společnosti Šumperské provozní  
areály, v  druhé polovině prosince, po  převzetí pro-
jektu a  jeho kontrole, vypsaly. Vyhodnotit ji chtějí 
v březnu s tím, že během dubna by se měly „rozjet“ 
stavební práce. Na rekonstrukci přitom bude mít do-
davatel patnáct měsíců.

„Dobu soutěže jsme při standardním průběhu od-
hadovali na přibližně tři měsíce. Přestože někteří do-
davatelé svými dotazy a podněty natahují termín pro 
odevzdání nabídek, aby získali více času pro zpraco-
vání své konečné nabídky,  předpokládaný čas soutě-
že by neměl být významným způsobem překročen,“ 
uvedl ředitel Podniků města Šumperka Patrik Tomáš 
Pavlíček.

Vzápětí si posteskl, že vzhledem k  opožděnému 
předání projektové dokumentace pro realizaci a  vý-
běr zhotovitele přišly PMŠ o časovou rezervu, kterou 
měly na  vlastní soutěž a  poté na  realizaci. „Protože 
se jedná o rekonstrukci již zastaralého objektu, mo-
hou se v průběhu stavby objevit nepředvídatelné nové 

skutečnosti. Nicméně samotné prodloužení doby 
soutěže může mít i  pozitivní přínos, zvláště pokud 
delší čas poskytnutý dodavatelům vyústí v  podání 
více konečných nabídek, které budou lépe zpraco-
vány, a mohou tak být pro zadavatele i výhodnější,“ 
zdůraznil Pavlíček.

Bazén na Benátkách je uzavřený od konce loňské-
ho června. Důvodem byla závada na expandéru kotle, 
kterou nešlo odstranit jinak než pořízením nového 
a finančně nákladného zařízení. To by ale po rekon-
strukci nemělo žádné využití, takže muselo být roz-
hodnuto o ukončení provozu.

Původně plánovaly PMŠ zahájení rekonstrukce 
loni na podzim, zpoždění při přípravě projektu však 
termín zahájení prací posunulo. Projekt na  přebu-
dování AQUAcentra v  moderní plavecký areál totiž 
existuje řadu let, musel tedy projít revizí, neboť v ně-
kterých částech neodpovídal současným normám. 
„Projekční práce nabraly zpoždění, neboť od  roku 
2012, kdy bylo vydáno stavební povolení, se změnily 
mnohé technické normy, což vyvolalo nutnost částeč-
né úpravy vnitřních dispozic,“ sdělil ředitel PMŠ. 

Přípravné práce na  rekonstrukci areálu probíhají 
už delší dobu. Loni na jaře se demontovala technolo-
gie pod venkovním bazénem, v listopadu se odstrani-
lo venkovní brouzdaliště a technologie pod vnitřním 
bazénem. „V současné době probíhá demontáž tech-
nologie vnitřní hlavní strojovny a  následovat bude  
likvidace technologie obou vzduchotechnik. Do kon-

ce února chceme objekt kompletně vyklidit, abychom 
ho mohli předat zhotoviteli. Tím zároveň ukrojíme 
část ze vzniklé časové prodlevy při zpracovávání pro-
jektu,“ upřesnil Pavlíček. Čistý stavební materiál z de-
molice se podle něj využije na zasypání venkovního 
padesátimetrového bazénu s  tím, že bude rozemlet 
na nejvhodnější frakci. V místě tohoto bazénu vznik-
ne slunící a odpočívací louka. Areál však o možnost 
venkovního koupání nepřijde, neboť dojde k rekon-
strukci venkovního pětadvacetimetrového bazénu.

Plavecký areál při Lidické ulici je značně zastaralý. 
Stavba totiž začala v roce 1978 jako jedna z akcí „Z“, 
jež za totality představovala neplacenou pracovní ak-
tivitu občanů, a „táhla“ se neuvěřitelných patnáct let. 
A už v době otevření bazénů v roce 1993 bylo jasné, 
že budou nutné další investice.

Plavecký areál na  Benátkách, který tvořila hlavní 
budova krytého bazénu s  plaveckou částí, šatnami 
a  kotelnou a  dva venkovní bazény, získaly Podniky 
města Šumperka do svého vlastnictví kapitalizací ma-
jetku města v roce 1997. Již tehdy byl jeho stav značně 
neutěšený a v roce 2009 byly vzhledem ke špatnému 
technickému stavu uzavřeny oba venkovní bazény. 
Celková modernizace se tak ukázala jako nevyhnu-
telná.  Pokr. na str. 7

Výstavní „stánky“ prezentující základní, střední, odborné, speciální a umělecké 
školství v Šumperku jsou od minulého čtvrtku „rozesety“ ve výstavní síni míst-
ního muzea. To připravilo ve spolupráci s patnácti šumperskými školami výstavu, 
na níž se žáci a studenti pokusili zmapovat historii, současnost i budoucnost své 
školy.  Foto: -pk-

Modernizace zastaralého 
areálu je nevyhnutelná

Hlavní vstup do krytého bazénu ze západní strany od Lidické ulice zůstane zachován a celý objekt bude mít 
moderní zateplený obvodový plášť.  Vizualizace: Studio Zlín

Součástí projektu je modernizace venkovní „pěta-
dvacítky“ a osazení hromadné skluzavky. 
 Vizualizace: Studio Zlín
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Zpravodajství

Přestavba „Masaryčky“ na knihovnu vrcholí, v květnu přijde na řadu její vybavení
   Pokr. ze str. 2
Celé druhé nadzemní podlaží pak bude sloužit pro-

vozu knihovny. Jeho největší část zaujímá půjčovna 
pro dospělé, k dispozici tu bude čítárna, půjčovna be-
letrie a naučné literatury i veřejný internet. Jednotlivé 
části přitom zajímavě prostorově oddělí knižní regály. 

Díky stavebním úpravám vznikl v  tomto podlaží 
menší sál, který má kapacitu kolem osmdesáti míst 
a bude sloužit knihovně pro besedy a přednášky. Svoji 
kancelář zde budou mít rovněž ředitelka a ekonomka. 
A nechybí samozřejmě zázemí pro čtenáře a admini-
strativu.

V  nejvyšším třetím nadzemním podlaží se budou 
nacházet tři učebny pro vysokoškoláky, kabinety pro 
pedagogy a sociální zázemí. Vzniká tu velký víceúče-
lový sál s kapacitou sto padesáti až sto osmdesáti míst 
se zázemím pro účinkující a  s prostorem pro občer-
stvení formou cateringu. Poslouží nejen knihovně 
a  vysoké škole, ale i  dalším organizacím a  spolkům, 
které si ho mohou pronajmout. „Jeho správu bude mít 
na starosti oddělení kultury a vnějších vztahů místní 
radnice, jež bude zprostředkovávat pronájem ve stej-
ném režimu jako u  klášterního kostela,“ upřesňuje 
ředitelka.

V  suterénu navrhl architekt nejen depozitář knih 
a  technické a  sociální zázemí, ale také tři klubovny. 
„Jednu z  nich pronajmeme společnosti Dětský klíč, 
která ji bude využívat pro speciální smyslovou tera-
pii snoezelen,“ prozrazuje Šeligová. Další klubovna 
pak bude sloužit místním hudebním seskupením jako 
zkušebna a třetí místnost budou moci užívat členové 
spolků a sdružení, které dosud nenašly vhodné záze-
mí pro svou činnost.

V „novém“ působišti bude knihovna vybavena mo-
derními technologiemi pro půjčování a  spravování 

knihovních fondů. Využívat bude tzv. RFID systém, 
což je bezdotyková automatická identifikace sloužící 
k  přenosu a  ukládání dat pomocí elektromagnetic-
kých vln. „Systém, který už nyní začínáme zavádět, 
spočívá v tom, že každá kniha je opatřena čipem,“ po-
dotýká ředitelka. To podle ní prakticky odstraní pro-
blém s  krádežemi, ale především zrychlí půjčování. 
Speciální snímací zařízení zabudované ve výpůjčním 
pultu je totiž schopné načíst všechny knihy najednou. 

V této souvislosti bude v nové půjčovně pro dospě-
lé tzv. selfcheck zařízení. Přístroj umožní čtenářům 
půjčování a vracení knih bez kontaktu s obsluhujícím 
personálem. Knihovnice tak budou mít víc času vě-
novat se čtenářům, kteří potřebují pomoci s výběrem 
literatury. „Ocenit by to mohli například studenti, kte-
ří budou chtít rychle vrátit knihu během přestávky,“ 
soudí Šeligová, jež zvažuje i pořízení samoobslužného 
kopírovacího stroje.

Předání vybavené budovy knihovny je plánováno 
na 1. července. Během prvního prázdninového měsíce 
se nejprve přestěhují do nových prostor zaměstnanci 
knihovny a v srpnu přijde na řadu přesun všech knih. 
V té době tak bude stávající budova uzavřena a v pro-
vozu bude pouze pobočka Sever v Temenické ulici. 

Přestěhování šedesáti tisíc knižních svazků bude 
„mít na  triku“ odborná firma, která na  speciálních 
vozících přemístí do regálů v nové knihovně celé řady 
knih podle abecedy. „Kdybychom měli všechny knihy 
dávat do balíků a potom znovu abecedně třídit, trvalo 
by to nejméně dva měsíce,“ objasňuje ředitelka. 

Otevření knihovny je naplánováno na  sobotu  
1. září. Slavnostní akt zároveň připomene devadesáti-
leté výročí od otevření první české šumperské školy. 
Běžný provoz pak odstartuje v pondělí 3. září.

„Díky tomu, že budeme mít k  dispozici dva sály, 
můžeme rozšířit nabídku akcí cílených na  různé vě-
kové skupiny. Ty navíc budou moci probíhat v  jaký-
koliv den i v různých časech,“ pochvaluje si Šeligová. 
V  plánu tak má přednáškové cykly věnované regio-
nální historii, cestování či zdravému životnímu stylu. 

Počítá rovněž s literárními, hudebními a výtvarnými 
semináři. „O literární seminář, který nyní vede Marie  
Brožová ze zábřežského gymnázia, je velký zájem. 
Chceme se podobně zaměřit i na další oblasti. S Ro-
manem Janků, který v  Šumperku pořádá koncerty 
Klasiky Viva a  Klášterní hudební slavnosti, jsme se 
dohodli, že podpoříme vzdělávání v  oblasti vážné 
hudby. Několik dnů před každým koncertem tak po-
vede seminář, v němž přiblíží interprety, skladby, kte-
ré zazní, i  jejich autory,“ prozrazuje plány ředitelka, 
která chce rovněž dále rozvíjet spolupráci s místními 
spolky a neziskovými organizacemi, jako jsou Charita 
Šumperk, Pontis, SONS, Klub turistů, Liga proti rako-
vině, Dětský klíč a další.

Po přestěhování do nových prostor ponese knihov-
na jméno po  prvním prezidentu československé re-
publiky. V  této souvislosti se busta T. G. Masaryka 
přestěhuje od budovy gymnázia ke vstupu do knihov-
ny a nově nainstaluje podle původního návrhu dnes 
už nežijícího autora, sochaře Jiřího Jílka ze Sobotína. 

Prostranství před vstupem do knihovny zkrášlí La-
vička Václava Havla spojená s kulatým stolem, jehož 
středem bude prorůstat strom. „Navrhl ji architekt 
Bořek Šípek s představou, že půjde o pamětní místo, 
které zároveň přispěje k setkávání lidí a vedení dialo-
gu,“ uzavírá ředitelka knihovny.  -kv-

Návrh úpravy prostranství před hlavním vchodem do knihovny.  Vizualizace: P. Doležal

V části směrem do dvora se ještě musí osadit ven-
kovní únikové ocelové požární schodiště. 
 Vizualizace: P. Doležal

Využívat se bude i suterén

Knihovna bude mít RFID systém 
a tzv. selfcheck

Slavnostní otevření? 
Symbolicky v sobotu 1. září

Nové prostory umožní mnohem 
širší nabídku akcí

Knihovna ponese jméno 
T. G. Masaryka, před vstupem bude 

Lavička Václava Havla

Třetí podlaží obsadí vysokoškoláci, 
do velkého sálu se vejde 

sto padesát lidí

Busta T. G. Masaryka se nově nainstaluje podle pů-
vodního návrhu sochaře Jiřího Jílka. 
 Vizualizace: P. Doležal
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Téměř šestadvacet milionů korun plá-
nuje v letošním roce šumperská radnice 
investovat do  svého majetku v  areálu 
místní nemocnice. Dodržuje tak smlou-
vu, kterou uzavřela před třinácti lety 
s  provozovatelem tohoto zařízení, spo-
lečností Nemocnice Šumperk, spol. 
s  r.o., dnešní společností Nemocnice 
Šumperk a.s. Podle ní se dvaadevade-
sát procent z  ročního nájemného vrací 
zpět do oprav a investic v rámci majetku 
města. Ten již od začátku loňského roku 
nezahrnuje budovy bývalé chirurgie, 
někdejšího ORL a kaple, včetně pozem-
ků pod nimi. Loni v  lednu totiž zastu-
pitelé schválili jejich prodej za cenu dle 
znaleckého posudku ve  výši 7,1 mi- 
lionu korun soukromému provozovateli  
nemocnice. Ten chce v objektech vybu-
dovat oddělení ošetřovatelských, sociál-
ních a rehabilitačních lůžek.

Na  velké investiční akce a  opravy, 
které městský majetek zhodnocují, 
přitom nejde celých dvaadevadesát 
procent z  vybraného nájemného, ale 
pouze sedmdesát procent z této částky. 
Zbývajících třicet procent je využívá-
no na  menší průběžné opravy. Přesné 
částky zatím nejsou známé, neboť ná-
jemné se každoročně navyšuje nejpoz-
ději do 31. března daného roku zpětně 
k 1. lednu o šedesát procent koeficientu 
míry inflace. „Po  loňském navýšení 
představovalo zmíněných sedmdesát 

procent částku 8,534 milionu korun. 
Letošní navýšení o míru inflace zatím 
není provedeno,“ říká vedoucí odděle-
ní správy majetku šumperské radnice 
Lenka Salcburgerová.

Kromě této sumy schválili zastupitelé 
uvolnění dalších 7,1 milionu na rekon-
strukci hlavního kanalizačního řadu 
pod komunikací spojující ulice Neru-
dovu a Nemocniční. Jde o peníze, které 
město získalo ze zmíněného prodeje 
zchátralých objektů v  areálu. K  částce 
15,6 milionu je pak ještě třeba přičíst 
6,6 milionu korun, jež se loni nestihly 
proinvestovat. „Při výběru dodavatele 
schválených akcí postupujeme v  sou-
ladu s platnými směrnicemi města a se 
zákonem o veřejných zakázkách. Z dů-
vodu delších zadávacích lhůt u zakázek 
soutěžených dle zákona pak může dojít 

k  tomu, že smlouva o  dílo se uzavírá 
koncem roku s tím, že k realizaci dojde 
začátkem roku následujícího,“ přibli-
žuje postup Salcburgerová. Příkladem 
jsou podle ní opravy za  2,56 milionu 
korun v ambulantní části kožního od-
dělení v  prvním nadzemním podlaží 
pavilonu F, které byly zahájeny v  pro-
sinci a měly by skončit v těchto dnech. 

Největší akcí v  loňském roce pak 
bylo jednoznačně zateplení celého 
pavilonu B, na  něž získalo město do-
taci z  Operačního programu Životní 
prostředí ve  výši 4,73 milionu korun. 
Celkem si investice, včetně projektů 
a  biologického a  stavebního dozoru, 
vyžádala 19,6 milionu. Na  oddělení 
anestezie, resuscitace a intenzivní péče 
v tomto pavilonu se loni ještě nainsta-
lovala nová klimatizace a letos v lednu 
skončila rekonstrukce chirurgického 
lůžkového oddělení v jeho čtvrtém pa-
tře. V současné době zde tak má každý 
pokoj své sociální zázemí s  kvalitním 
odvětráním. Práce přišly na 7,464 mi-
lionu, půldruhého milionu přitom 
muselo být uvolněno na dofinancování 
akce z letošních prostředků.

Plán oprav a technického zhodnocení 
městských nemovitostí v nemocničním 
areálu předkládá soukromý provozova-
tel pravidelně ke  schválení radě města, 
ten letošní tak byl odsouhlasen loni 
v listopadu.  Pokr. na str. 6
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Tři lyžaře, kteří se v  Šumperku buď 
narodili nebo zde bydlí, spojuje nejen 
toto město, ale i Pchjongčchang, dějiš-
tě letošních zimních olympijských her. 
Řeč je o  Adamu Kotzmannovi, Janu 
Hudcovi a  Ondřeji Bankovi. Zatímco 
první dva odjeli do Koreje v roli závod-
níků, Ondřej Bank pomáhá jako člen 
týmu čerstvě „zlaté“ Ester Ledecké s ly-
žařskou technikou a závodní taktikou.

Odchovanec šumperského Ski klubu 
Adam Kotzmann, jenž lyžařsky vyrostl 
na  Červenohorském sedle a  kterého 
trénuje jeho otec Igor, původně s účastí 
na  olympiádě vůbec nepočítal. Do  re-
prezentačního týmu se totiž dostal až 
po  rozšíření nominací o pět sportovců. 
Tento čtyřiadvacetiletý reprezentant 
v  alpském lyžování má za  sebou starty 
na  Světovém šampionátu juniorů, loni 

skončil na  Univerziádě na  dvacátém 
místě v  Super-G a  má zlatou medaili 
z obřího slalomu na mistrovství Sloven-
ska. V  Pchjongčchangu se v  neděli po-
stavil na trať v obřím slalomu (výsledek 
nebyl v době uzávěrky zpravodaje znám) 
a zítra, tedy ve čtvrtek 22. února, by měl 
jet slalom klasický. Ve hře je i jeho zapo-
jení do sobotní soutěže družstev.

Šumperský rodák Jan Hudec se 
do  nominace dostal úplně na  posled-
ní chvíli, když nahradil zraněného 
Kryštofa Krýzla. Ačkoli jde o  jeho tře-
tí olympiádu, barvy České republiky 
hájil premiérově. Předchozí dva starty 
absolvoval pod vlajkou Kanady, kam 
jeho rodiče emigrovali deset měsíců 
po jeho narození. Ve Vancouveru v roce 
2010 přitom obsadil 24. místo v Super-
-G a 25. místo ve sjezdu. Na olympiádě 
v Soči před čtyřmi lety si pak dojel pro 
bronzovou medaili v superobřím slalo-
mu a  ve  sjezdu skončil jedenadvacátý. 
Není žádným tajemstvím, že s českými 
lyžaři, například s kamarádem Ondře-
jem Bankem, v posledních letech často 
absolvoval přípravy na závody. Povole-
ní startovat za Českou republiku dostal 
od Mezinárodní lyžařské federace před-
loni na podzim.

V  Pchjongčchangu se Jan Hudec  
postavil minulý čtvrtek na trať olympij-
ského sjezdu, ve kterém obsadil pětačty-

řicáté místo. „Stál jsem na startu a věděl 
jsem, že nemám na medaili. Chtěl jsem 
svůj sen ukončit tak, že se na olympiá-
du dostanu ve  stavu, kdy můžu o  me-
daili bojovat. A  to jsem vůbec nebyl. 
Tím je to takové sladkokyselé,“ řekl pro 
iRozhlas.cz šestatřicetiletý matador Jan 
Hudec. Chronická bolest nohou, která 
ho po sedmi operacích trápí, „dostala“ 
Jana Hudce i  při pátečním Super-G. 
Krátce po  startu podjel v  horní části 
branku a závod nedokončil. -kv-

Šumperští lyžaři „testují“ sjezdovky v korejském Pchjongčchangu

Město chce investovat do svého majetku v nemocnici šestadvacet milionů

Adam Kotzmann patří mezi olympij-
ské nováčky.  Foto: archiv

Jan Hudec poprvé na olympiádě star-
toval za Česko.  Foto: archiv

Rekonstrukcí projde páteřní kanali-
zační řad.                                Foto: -pk-

  

     Kurz první pomoci
má na programu 
ještě dvě lekce

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci, který sestává z  přednášek, 
praktických ukázek a  nácviku,nabí-
zí několik let Střední zdravotnická 
škola. První lekce již proběhla, další 
je na programu zítra a poslední příští 
týden ve čtvrtek 29. února. 

Lidé mohou v  rámci kurzu, a  to 
již při jedné účasti, získat nebo si 
připomenout informace důležité 
pro chování při událostech, jež se 
stávají na pracovišti, doma či při re-
laxaci. Kurz probíhá stejně jako loni 
od 16 do 18 hodin ve třídách Střední 
zdravotnické školy v  Kladské ulici 
a každá lekce má program pro nově 
příchozí. Podrobné informace lze na-
jít na  internetových stránkách školy 
www.szssumperk.cz -kv-

     V kavárničce 
Lalala bude řeč 
o rudském panství

Besedu nazvanou Něco málo z his-
torie panství a zámku v Rudě nad Mo-
ravou chystá na  pondělí 12. března 
knihovna Sever, místní klub důchod-
ců a  společnost Pontis. Na  zmíněné 
téma pohovoří Miroslav Ruprich. 
Beseda spojená s promítáním začíná 
ve 13.30 hodin v kavárničce LaLaLa 
ve středisku Sever. -red-

          Památku Jana 
Zajíce uctí pietní 
vzpomínka 

V  pátek 23. února od  10 hodin 
proběhne u  VOŠ a  SPŠ pietní vzpo-
mínka na  Jana Zajíce. Jan Zajíc, stu-
dent šumperské průmyslové školy, se  
25. února 1969 upálil v Praze na pro-
test proti okupaci ČSSR vojsky Var-
šavské smlouvy. Pietní vzpomínky 
se zúčastní zástupci města Šumper-
ka, zástupci vedení školy a  studenti 
VOŠ a SPŠ Šumperk. Před třemi lety 
studenti Gymnázia Šumperk a  VOŠ 
a  SPŠ Šumperk ve  spolupráci s  Ob-
čanským sdružením PANT vytvořili 
u  příležitosti tohoto výročí webové 
stránky www.pribehjanazajice.cz. -oh-

Zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka

ve čtvrtek 22. února od 15 hodin
v zasedací místnosti městské 

úřadovny v Rooseveltově ulici
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   Pokr. ze str. 5
„Vše, co se týká majetku města, se 

děje s  naším souhlasem, jsou stanove-
na jasná pravidla. Veškeré provedené 
opravy kontroluje náš technik. Opravy 
do sto tisíc zadává nemocnice, na opra-
vy a investice od sta do pěti set tisíc pro-
vádí nemocnice výběrové řízení s  tím, 
že město oslovené firmy a poté vybrané-
ho zhotovitele odsouhlasí. Veřejné za-
kázky nad půl milionu pak musí schválit 
rada města a zajišťuje je oddělení správy 
majetku,“ vysvětluje vedoucí oddělení.

Letos plánuje město ve  srovnání 
s  loňskem menší investiční akce. Tou 
největší bude rekonstrukce páteřního 
kanalizačního řadu v  areálu nemoc-
nice, jenž se nachází pod komunikací 
spojující Nemocniční a Nerudovu uli-
ci a  který je ve  velmi špatném stavu. 
Projektová dokumentace by měla být 
hotova do  konce dubna, a  pokud vše 
dobře půjde, mohly by práce letos začít. 
„Největší problém je, že stávající kana-
lizace je uložena asi ve  čtyřmetrové 
hloubce, takže výkopy zasáhnou téměř 
celou šířku komunikace. Postup prací 
tak musíme naplánovat ve  spolupráci 
s provozovatelem nemocnice,“ zdůraz-
ňuje vedoucí oddělení.

Tři čtvrtě milionu korun by mělo le-
tos pokrýt výměnu výtahu, který slouží 
na  frekventované trase z  centrálního 
příjmu do pavilonů A a B a na radio-
diagnostické oddělení. Ten stávající 
z  roku 1993 je poruchový a  neodpo-
vídá již požadavkům na  bezpečnost. 
A  rekonstrukcí odhadem za  devět set 
tisíc projdou dva velké pětilůžkové po-
koje na neurologickém oddělení v pa-
vilonu E, jež budou rozděleny na čtyři 
dvoulůžkové. „V plánu investic je rov-
něž oprava podlahové krytiny v  pro-
storách před centrálními operačními 
sály a současná výměna protipožárních 
spojovacích železných dveří za  auto-
maticky se otevírající, dále rekonstruk-
ce zařízení na  rajský plyn a  konečně 
generálka šatny s  hygienickým filtrem 
pro zaměstnance a operační týmy vstu-
pující do traktu A centrálních operač-
ních sálů,“ vypočítává zbývající akce 
Lenka Salcburgerová.

V  rozpočtu odboru rozvoje města, 
územního plánování a  investic je pak 
letos vyčleněno šest milionů korun 
na rozšíření stávající parkovací plochy 
směrem k heliportu. Vzniknout by zde 
mělo kolem padesáti nových odstav-
ných míst. -kv-

V  lyžařském běžeckém ráji v  okolí 
chaty Paprsek se v sobotu 24. a v nedě-
li 25. února postaví na  start vrcholoví 
závodníci spolu s  dalšími vyznavači 
bílé stopy, aby se zúčastnili tradičního 
závodu JeLyMan. Ten je součástí celo-
republikového seriálu SkiTour.

Lyžařské klání začíná sobotním 
Mini JeLyManem, závodem určeným 
pro děti do  14 let, poté následuje zá-
vod volnou technikou, který se pobě-
ží po  speciálním okruhu. V  neděli je 
na  programu klasický styl, na  tratích 
dvacet a čtyřicet kilometrů, pro rekreač- 
ní běžce je určena trať v délce deset ki-
lometrů. Zájemci se mohou přihlásit 
i v den závodu přímo na Paprsku. Po-
řadatelé z SK Severka Šumperk dopo-

ručují sledovat webové stránky http://
ski-tour.cz/jelyman/r6, kde jsou infor-
mace a novinky k závodu. Z. Králová

Legenda říká, že baobaby byly tak 
krásné stromy s  bujnou korunou po-
setou velkými barevnými a  voňavými 
květy, že se jednoho dne ďábel naštval 
a  strom obrátil „vzhůru nohama“, aby 
se jen on mohl kochat jeho krásou a li-
dem navždy zůstaly jen „holé kořeny“ 
dotýkající se oblaků. 

Madagaskar jako čtvrtý největší ost-
rov naší planety, majestátně si plavající 
v  Tichém oceánu přibližně dva cen-
timetry ročně na  jihovýchod, je opře-
dený mnohými legendami a  očaroval 
nejednoho fotografa. Jeho kouzlo obje-
vuje svým fotoaparátem také Katarína 
Líšková, která říká: 

„Objektív s 35mm fixným ohniskom 

vytvára uhol záberu podobný vníma-
niu ľudského oka. Aj človek „zoomuje“ 
tak, že používa svoje nohy, aby sa priblí-
žil k objektu záujmu. 35mm fixné sklo 
na  fotoaparáte vás donúti k  niečomu 
podobnému. Je dosť široké, aby zabralo 
niekoľko baobabov z  diaľky a  zároveň 
musíte byť dostatočne blízko na to, aby 
ste zachytili priamo pred vami sa odo-
hrávajúci dokument, stávate sa jeho ne-
oddeliteľnou súčasťou. 35mm objektív 
je úžasná výzva pre každého fotografa!“

Už víc než deset let se Katarína Líš-
ková věnuje profesionálně cestování. 
Během svých vysokoškolských studií 
na  ekonomické fakultě ve  španělské 
Granadě objevila dvě vášně, které ji 
provázejí dodnes: cestování a  foto-
grafování. „Hodiny strávené v  tmavej 
komore dnes pôsobia ako spomienky 
z  minulých životov. Namiesto štúdia 
štatistiky a  makroekonómie, pokusy 
s  vývojkou a  ustalovačom do  skorých 
ranných hodín. K tomu prvá zrkadlov-
ka a čiernobiely film. Absolútne doko-
nalé spojenie!“ podotýká fotografka. 

Tak je to i v případě fotografické vý-
stavy Madagaskar 35mm, která bude 
v  šumperské městské knihovně v  uli-
ci 17. listopadu k  vidění od  čtvrtku  
8. března. Velkolepé baobaby a u nich 
„malé lidské příběhy“. Hra světla a tmy 
fascinuje fotografku, jak se dá svět za-
chytit bez barvy a přitom všechno dů-
ležité je na fotografii přítomné. -kš-

Město chce investovat do svého 
majetku v nemocnici šestadvacet milionů

JeLyMan 2018 odstartuje poslední únorový víkend

Start u chaty Paprsek. 
 Foto: JeLyMan 2017

Baobaby na Madagaskaru.  Foto: -kl-

Výstava Madagaskar 35mm nabídne snímky Kataríny Líškové

Město Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Město Šumperk, budoucí vlastník obchodní společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o., 

Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 

Ředitele obchodní společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o., 
Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830

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

studijním programu 

Požadavky: znalost legislativy v oblasti kultury, zejména obchodní a občanský zákoník, autorské 
právo a  další * orientace v  ekonomické a  provozní oblasti řízení obchodních firem * všeobecný 
kulturní přehled a orientace v oblasti pořádání kulturních akcí * občanská a morální bezúhonnost 
* dobrá znalost práce s  PC (MS Office, Internet) * samostatnost, spolehlivost, flexibilita * řídící, 
komunikační a  organizační schopnosti, včetně schopnosti vedení kolektivu * vysoké pracovní 

nasazení * dobrý zdravotní stav  

Výhodou: praxe ve  vedení kulturního zařízení * dobrá znalost cizích jazyků * řidičský průkaz 
skupiny B

Náležitosti písemné přihlášky:  jméno, příjmení a  titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, e-mail * číslo občanského průkazu * číslo 

dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * datum a podpis uchazeče

K  přihlášce je nutno připojit následující doklady: motivační dopis s  uvedením důvodů, 
proč se zájemce uchází o  funkci ředitele * stručná koncepce řízení a  dlouhodobého rozvoje 
společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o. v  rozsahu 3 - 4 stran strojopisu formátu A4 (opatřený 
datem a podpisem uchazeče) * úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(VŠ diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) * strukturovaný životopis (opatřený datem 
a  podpisem uchazeče) * doklad o  celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení 
uchazeče s  uvedením přesného časového přehledu a  funkčního zařazení (opatřený datem 
a podpisem uchazeče) * výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) - originál * čestné prohlášení 
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví předpoklady pro 

výkon některých funkcí

Hlavní zaměření činnosti: příprava a  koordinace kulturních, vzdělávacích, sportovních, 
komunitních a  jiných akcí, včetně spolupráce se školskými a  kulturními organizacemi * řízení 
provozu, plánování činnosti společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o. (kulturní dům, penzion, 
galerie), včetně odpovědnosti za řádné hospodaření organizace a dodržování legislativy * příprava 

a koordinace rekonstrukce budovy kulturního domu

Místo výkonu práce: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 se zkušební dobou 6 měsíců, s možným 
zapracováním od 1. 9. 2018. Mzdové zařazení: dle dohody. Jmenování do funkce ředitele: 1. 1. 2019. 
Termín podání přihlášek: do 14. března 2018 do 13.00 hod.

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na  adresu Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 78701 
Šumperk, k rukám Heleny Miterkové, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů nebo osobně 
doručte do  podatelny Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, nejpozději do  uzávěrky dne 14. 3. 
2018 do  13.00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Dům kultury ŠUMPERK“. Na obálku je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého 
bydliště. Bližší informace lze získat u tajemníka Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, Petra Holuba, 
tel. 583 388 502 nebo u Heleny Miterkové, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů.
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Šumperská radnice pronajme obecní byt

Krytý plavecký bazén na Benátkách projde kompletní rekonstrukcí

Obecní byt č. 3 v domě v Balbínově 
ulici 879/19 nabízí k  pronájmu šum-
perská radnice. Byt se nachází v 2. NP 
a  sestává ze dvou pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plo-
cha činí 53,06 m², součástí je komora 
(1,07 m²) a spíž (0,73 m²). Dle dohody 
možnost přidělení sklepa (12,19 m²) 
a půdy (12,10 m²).  

Vytápění a ohřev vody - kombin. ply-
nový kotel. Měs. nájemné je 2578 Kč + 
měs. nájemné za  zařiz. předměty asi 
200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vodné/stočné, společ-
ná elektřina, STA, komíny) na  1 osobu 
činí asi 400 Kč (každá další osoba asi  
400 Kč). Platby dodavatelům za elektric-
kou energii a plyn jsou hrazeny nájem-
cem samostatně. Pro dům byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti, budova 
patří do energ. třídy F, měrná roční spo-
třeba energie je 403 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu je 
od  1. 5. 2018. Byt si lze prohlédnout 
v  pondělí 5. března v  16 hod. (poté 
bude hl. vchod do domu uzamčen).

Žádost o přidělení bytu je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na webu města www.sum-
perk.cz a  na  majetkoprávním odboru 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova 
radnice), oddělení správy majetku, 
dveře č. 410 v přízemí. Na  toto oddě-
lení se žádosti rovněž zasílají do středy  
14. března do 16 hodin a zde také získa-
jí zájemci bližší informace (K. Bezdíč-
ková, tel. 583 388 410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v  majetku Šum-
perka se řídí platným „Opatřením“. 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na MJP 
odboru v budově radnice po schválení 
v radě města 16. dubna. Žadatel s nej-
vyšším počtem bodů bude písemně 
vyzván k  uzavření nájemní smlouvy. 
Město si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu se žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu.

H. Répalová, vedoucí MJP odboru 
MěÚ Šumperk

   Pokr. ze str. 3
Vnitřek objektu byl zastaralý nejen z hlediska hy-

gienických požadavků, technologie, vytápění, odvě-
trávání či absence jakýchkoliv zábavních prvků, ale 
ve  špatném stavu jsou i  některé části hlavní nosné 
konstrukce. 

„Zelenou“ realizaci rekonstrukce sportovně re-
kreačního areálu na  Benátkách v  letech 2017-2019 
prostřednictvím úvěru dali šumperští zastupitelé 
na svém předloňském zářijovém zasedání. Ze tří va-
riant řešení, jimiž bylo zavření bazénu, rekonstrukce 
z provozních prostředků, které by PMŠ poskytlo měs-
to během jednoho nebo dvou let, a poskytnutí úvěru, 
jenž navýší základní kapitál společnosti stoprocentně 
vlastněné městem s  následným úpisem jejích akcií 
ve  prospěch města Šumperka, odsouhlasili zastupi-
telé poslední variantu. V této souvislosti uložili radě 
města, aby vybrala peněžní ústav na poskytnutí úvěru 
do sto padesáti milionů korun a poté předložila zastu-
pitelstvu ke  schválení návrh úvěrové smlouvy. Uza-
vření smlouvy o investičním úvěru ve výši sto padesát 

milionů korun s pevnou úrokovou sazbou 1,09% p.a. 
u České spořitelny s čerpáním do 31. prosince loňské-
ho roku schválili zastupitelé loni v červenci.

A  co vše šumperské AQUAcentrum po  rekon-
strukci návštěvníkům nabídne? „Nepočítáme s aqua-
parkem za stamiliony, ale s vybudováním moderního 
centra krytého plavání. Cílem je rozšířit škálu služeb 
o nové atrakce a zážitky pro oddych a rekreaci míst-
ních obyvatel i lidí z okolí,“ zdůraznil Pavlíček. Pro-
jekt tak počítá s  rekonstrukcí vstupní haly a přístu-
pové lávky s  tím, že hlavní vstup ze západní strany 
od Lidické ulice zůstane zachován a celý objekt bude 
mít moderní zateplený obvodový plášť. Na přístupo-
vou lávku se navíc lidé dostanou z nového parkovi-
ště, jež se kompletně přemění a  výhledově i  rozšíří 
do zadní části areálu k dnešní trafostanici.

V  proskleném otevřeném vestibulu, který by měl 
mít tvar písmene „L“, budou moci návštěvníci pose-
dět u občerstvovacího bufetu, odkud uvidí do bazé-
nové haly. Na pokladnu naproti vstupu pak navážou 
šatny doplněné o  převlékací kabiny pro vozíčkáře, 

bude zde prostor pro čekající návštěvníky, toalety 
a sprchy, z nichž se plavci dostanou do bazénové haly 
či dvou ohříváren.

Stávající velký vnitřní bazén, který splňuje para-
metry pro závodní plavání, i  sousední cvičný bazén 
zůstanou zachovány, zmodernizuje se však vana vel-
kého bazénu a dětský bazén doplní menší skluzavka. 
Do prostoru se navíc osadí whirlpool pro dvanáct až 
čtrnáct osob, jenž by měl nahradit původně zamýšle-
ný zábavní bazén. Rekonstrukcí samozřejmě projdou 
vnitřní instalace, povrchy, podhledy, osvětlení a  již 
zmíněné nosné konstrukce. Kolem bazénů a  v  části 
zázemí bude nově umístěno podlahové topení.

Největší změny dozná prostor při jižní části budo-
vy, kde je dnes prosklená ocelová konstrukce, jež je 
naprosto energeticky nevyhovující. Zde se vybuduje 
výškově oddělený dojezdový bazén pro sto metrů 
dlouhý černý tobogan přístupný nově vystavěnou 
věží. Venkovní „pětadvacítka“ pak dostane novou ne-
rezovou vanu a povede do ní i hromadná skluzavka 
pro tři až čtyři osoby.

Rekonstrukce se dočkají rovněž prostory v prvním 
podzemním podlaží, kde se dosud nacházely suché 
sauny s minimálním zázemím. Zde by měl vzniknout 
wellness - saunovací svět, přístupný samostatným 
vnitřním schodištěm z prvního nadzemního podlaží. 
Návštěvníci tu najdou kromě recepce s barem, šatna-
mi a  hygienickým zázemím zejména suché i  mokré 
sauny, včetně bio sauny, aroma lázně, finské sauny, 
solné lázně, kneippovy lázně, sprch v podobě věder 
se studenou vodou a  ochlazovacího bazénu. Ten by 
měl být otvorem propojen s  venkovním prostorem. 
Wellness přitom naváže na odpočinkovou a relaxační 
odpočívárnu s možností výstupu do venkovní části. 
U  hlavního bazénu si pak budou moci návštěvníci 
odpočinout na vyhřívané lavici. Z. Kvapilová

O zahájení jubilejního pětačtyřicátého ročníku festivalu Preludium Aloise Mo-
týla se v pondělí 5. února v klášterním kostele postaraly známé dětské sbory - 
místní Motýli se sbormistryní Helenou Stojaníkovou a Ondrášek - Novojičínský 
sbor ZUŠ pod vedením Josefa Zajíčka (omlouváme se za chybné uvedení jména 
Václava Ptáčka, který sbor založil, v minulém čísle). V březnu jsou na programu 
ještě dva koncerty. Více v příloze Šumperk - Živá brána Jeseníků. Foto: P. Kvapil

Dojezdový bazén pro tobogan bude výškově oddě-
lený.  Vizualizace: Studio Zlín

Do prostoru u dětského cvičného bazénu se osadí 
whirpool.  Vizualizace: Studio Zlín

Zastupitelé schválili na rekonstrukci 
stopadesátimilionový úvěr 

Bazén bude lákat na nový whirlpool 
a atraktivní černý tobogan

AQUAcentrum nabídne kromě 
plavání i relaxaci a wellness
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Kulturní servis

Muzeum láká na vodní divadlo a maňásky

 Přemýšlíte, jak zabavit děti o jarních prázdninách? Pak by vás mohla zaujmout 
nabídka šumperského muzea. To připravilo na  konec prázdnin, konkrétně 
na čtvrtek 8. a pátek 9. března, doprovodný program k výstavě Divadlo zrozené 

z vody aneb loutky 100× jinak.
Po oba dny si budou moci od 9 do 16 hodin návštěvníci Muzejíčka vyzkoušet 
na akci nazvané Jarňásky s maňásky vietnamské vodní divadlo, zahrát si diva-
dlo s maňásky, marionetami a dalšími loutkami či společně vytvořit kulisy pro 
hraní divadla. A kromě toho si domů odnesou vlastnoručně vyrobené loutky 
z různých materiálů. -red-

Městská knihovna

Pondělí -pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJ-
TE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je ote-
vřen každý den podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat dotované pracovní 
místo u zaměstnavatele podle vašich představ, Šance na podnikání nejen pro neza-
městnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu. 
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775 764 419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.cz, 
M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.
cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovacíBližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 

www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

22. 2. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pedigu
26. 2. od 10 hod. v „K“   Křeslo pro hosta - „Hudební setkání 
  s Jindřichem Solovským aneb poznáváme 
  hudební nástroje“
27. 2. od 14 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“  Sraz ve 13.50 hod. 
  před „Majákem“, nutné přihlásit se!
2. 3. od 9.30 hod. na Komíně   „Keramika na Komíně 
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

Charita Šumperk

SONS Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro děti 
  bez organizovaného programu 
Každou Ne během deváté   Program pro děti během nedělního kázání
mše svaté ve „FS“   Zveme další rodiče k účasti a prosíme 
  o zapojení do přípravy programů.
Každou St od 14 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26.

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

  VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
ve školním roce 2018/2019

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
od 15.ledna do 25.února  nábor nových zájemců o výuku
v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

 nových zájemců o výuku

Akustická kytara
Bicí souprava + perkuse 
Elektrická kytara
Zpěv 
Klavír
Zobcová � étna 
Mandolína
Ukulele

Věk studentů v hudebních 
oborech není omezen. 

Prodej, pronájem 
hudebního vybavení pro 
začátečníky přímo u nás. 

Poradíme s výběrem 
hudebního nástroje.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

Hledá mladé (i zkušenější) 

BUBENÍKY S CHUTÍ SE ROZVÍJET 
pro obor bicí nástroje a perkuse 
(cajon, djembe, melodické perkuse). 
Nabízíme výuku pod vedením pana Zdeňka 
Ševčíka pro začátečníky, středně pokročilé 
a pokročilé se zaměřením na zdokonalování 
techniky jak, proč a co cvičit a komplexním 
plánem pro ovládnutí nástroje. Výuka skupinová 
nebo individuální – jednou týdně.

Pokud zvládáš hru 
na akustickou kytaru, 
klavír, housle
HLEDÁME UČITELE 
nebo ŠIKOVNÉ LEKTORY 
pro hudební výuku dětí a dospělích

UČITELE NA ZOBCOVOU 
FLÉTNU
Vzdělání a věk nerozhoduje.
Výhodou znalost hudební nauky  
+ řidičský průkaz skupiny B

Sídlo - fa. Agritec  - Zemědělská 2520 /16     tel.č. 725 686 325     www.m-machala.cz

Mimoškolní výchova 
M. Machala

Investice Olomouckého kraje do vzdělávání na Šumpersku
V  našem regionu převládají firmy 

strojírenského charakteru, které v sou-
časnosti požadují pro svůj standardní 
chod více než devadesát pracovníků 
vyučených v  oborech elektrikář, elek-
tromechanik, obráběč kovů a  strojní 
mechanik - zámečník. Jen pro obrábě-
če kovů nabízí Úřad práce v Šumperku 
téměř šedesát volných míst. 

Střední školu železniční, technickou 
a  služeb, Šumperk, která je spádovou 
školou pro širokou oblast Šumper-
ska, letos absolvuje v  oborech strojní 
mechanik, obráběč kovů, mechanik 
opravář kolejových vozidel, elektrikář 
a  elektromechanik necelých 60 žáků. 
Zájem dětí o technické obory vzdělání 
roste, v prvních ročnících se v uvede-
ných oborech učí 70 žáků. Vzhledem 
k  nedostatku kvalifikované pracovní 
síly stoupají platy v technických profe-
sích, zvyšuje se prestiž manuálních po-
volání, která jsou dnes úzce propojena 
s digitální gramotností.

Nutnost učit žáky ve  vlastních vý-
ukových prostorách, citelná úspora 
provozních prostředků školy, cent-
ralizace vzdělávání, moderní dílny 
využitelné i pro veřejnost, kvalitní zá-
zemí pro žáky i pedagogy, to vše stojí 
za záměrem vybudovat v areálu hlavní 
budovy školy nový pavilon. Tato novo-
stavba financovaná z rozpočtu zřizova-
tele školy, kterým je Olomoucký kraj, 
by měla svými třemi dílnami a  deseti 

odbornými učebnami sloužit potřebám 
180 žáků. Nový dvoupodlažní bezbari-
érový pavilon by se měl začít užívat 
do konce roku 2020.

Důvody realizace přístavby školy 
jsou uchopitelné, přímočaré a  jed-
noznačné, a  proto získal náš záměr 
podporovatele ze strany Okresní hos-
podářské komory Šumperk, Grémia 
podnikatelů v Šumperku, Úřadu práce 
v Šumperku i podporu generální ředi-
telky Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky.

Investice do  rozvoje vzdělávání ze 
strany zřizovatele školy má však další 
hlubší motiv. Olomoucký kraj si jasně 

uvědomuje, že restart a  rozvoj šum-
perského regionu, který se potýká se 
značným každoročním odlivem obyva-
tel, bytovými problémy, stále vysokou 
nezaměstnaností v  některých svých 
obcích a  městech, je možný cílenou 
podporou smysluplného středního 
vzdělávání, jež je dostupné pro všechny 
a nabízí slušnou perspektivu spojenou 
se zajímavou prací v  moderních fir-
mách přímo na Šumpersku. 

Naše budoucnost je dnes tvořena 
výchovou a vzděláváním mladých lidí, 
kteří jsou si vědomi sounáležitosti s re-
gionem a  svým umem chtějí přispívat 
k jeho rozvoji. Mgr. Irena Jonová

ENCO group, s.r.o., 
Smluvní partner ČEZ

přijme do pracovního 
poměru pro pracoviště 

Zábřeh kolegy na pozice

PROJEKTANT 
ELEKTRO 

ELEKTROMONTÉR

Požadujeme: 
vzdělání elektro, spolehlivost, 

zodpovědnost
Nabízíme:  

benefity, zvyšování odborné 
kvalifikace, moderní 

pracovní prostředí, práci 
ve stabilní společnosti a další

Bližší informace:
E-mail: info@enco-group.cz

Telefon: 583 413 246 
Mobil: 720 520 193

www.enco-group.cz
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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           2.300.000 Kč      

• byt 3+1, cihlový byt, 78 m2, OV, 1.NP 
• zasklená lodžie, balkon, šatna
• neprůchozí pokoje, plyn. kotel,    
  2 sklepy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kosmonautů        1.990.000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                        2.990.000 Kč

•  byt 2+1, cihlový byt , 52 m2, OV, 2. NP
•  vlastní zahrádka u domu
•  plyn. kotel, možnost upravit 
    na 3+kk

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Denisova  1.430.000 Kč           

Volejte: 733 734 435

• dvougenerační rodinný dům     
• samostatně stojící RD 2 x byt 3+1
• CP 1.228 m2, garáž, pergola,udírna
• vytápění plyn a kotel TP

Sobotín  2. 980.000 Kč

• byt 3+1
• panel, 70 m2, 2. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, zděné jádro
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská     1.730.000 Kč 

Volejte: 733 734 435

• byt 2+1
• cihla, 57 m2, OV, 2. NP
• celk. rekonstrukce, zahrádka u domu
• krb. kamna, plyn. kotel, sklep

Šumperk, Čičákova      1.540.000 Kč

• rodinný dům 
• polořadový patrový RD 4+1
• CP 370 m2, garáž, venk.posezení
• celopodsklepený, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kranichova    3.670.000 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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Prodáme i Vaši 
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Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
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Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
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Volejte: 733 734 435

Volejte: 733 734 435

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 9.2.2018

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

PRODEJ A NÁKUP 
DOMŮ, BYTŮ 
A POZEMKŮ
Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz

www.remax-czech.cz   

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

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

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

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

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

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

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

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

Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

Našich služeb mohou využít také organizace a � 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

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

Přijmeme:

STAVBYVEDOUCÍ
SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

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

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

Nabízíme: Náborový příspěvek 5.000 Kč (dle 
pozic). Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

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           2.300.000 Kč      

• byt 3+1, cihlový byt, 78 m2, OV, 1.NP 
• zasklená lodžie, balkon, šatna
• neprůchozí pokoje, plyn. kotel,    
  2 sklepy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kosmonautů        1.990.000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                        2.990.000 Kč

•  byt 2+1, cihlový byt , 52 m2, OV, 2. NP
•  vlastní zahrádka u domu
•  plyn. kotel, možnost upravit 
    na 3+kk

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Denisova  1.430.000 Kč           

Volejte: 733 734 435

• dvougenerační rodinný dům     
• samostatně stojící RD 2 x byt 3+1
• CP 1.228 m2, garáž, pergola,udírna
• vytápění plyn a kotel TP

Sobotín  2. 980.000 Kč

• byt 3+1
• panel, 70 m2, 2. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, zděné jádro
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská     1.730.000 Kč 

Volejte: 733 734 435

• byt 2+1
• cihla, 57 m2, OV, 2. NP
• celk. rekonstrukce, zahrádka u domu
• krb. kamna, plyn. kotel, sklep

Šumperk, Čičákova      1.540.000 Kč

• rodinný dům 
• polořadový patrový RD 4+1
• CP 370 m2, garáž, venk.posezení
• celopodsklepený, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kranichova    3.670.000 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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Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
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Volejte: 733 734 435

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 
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Dva páry brýlových skel za cenu JEDNOHO
dle Vašeho výběru platí pro všechny typy skel včetně 
MULTIfokálních VARILUX VŠE v JEDNOM (dálka, 
práce s PC, nablízko). Více info v optice

NOVINKA ROKU 2018
Nové multifokální čočky „Varilux X“
-čočky s rozšířenou zónou na PC a nablízko

OBLÍBENÁ AKCE 1+1

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 
vyhlašuje výběrové řízení na místo

KNIHOVNÍKA/KNIHOVNICI 
půjčovny pro mládež

Předpokládaný nástup: 6. 8. 2018
Pracovně právní vztah: celý úvazek
Požadované vzdělání: SŠ nebo VŠ, knihovnické nebo 
pedagogické vzdělání výhodou

·  lektorské schopnosti 
   (besedy pro děti)
·  komunikativnost
·  kreativita
·  časová � exibilita
·  kladný vztah k dětem

Strukturovaný životopis zájemci 
o práci doručí do Městské knihovny Šumperk, ul. 17. listo-
padu 6,  do 23. března 2018.

Následně budou vybraní uchazeči pozváni k osobnímu 
pohovoru.

Bližší informace podá Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka 
knihovny, tel.č. 583 550 423, 727 964 582.

Městská knihovna Šumperk, příspěvková 
organizace přijme zaměstnance na místa

PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU 
do nové budovy knihovny
Pracovně právní vztah: poloviční úvazek
Nástup do zaměstnání: srpen 2018
Požadujeme: zkušenosti na podobné pozici vítány, pečlivost, spolehli-
vost, samostatnost, dobrá fyzická kondice

Stručný životopis doručí zájemci o práci do Městské knihovny Šumperk, 
ul. 17. listopadu 6,  do konce února 2018. Následně budou vybraní ucha-
zeči pozváni k osobnímu pohovoru.

Bližší informace podá Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka knihovny, 
tel.č. 583 550 423, 727 964 582.
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DORIS ŠUMPERK

SVČ a ZpDVPP Doris vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

EKONOM / EKONOMKA
Hlavní zaměření činnosti:
• zpracování účetní agendy příspěvkové organizace,
• zpracování účetních závěrek a účetního výkaznictví,
• vyhodnocování hospodaření organizace a plnění rozpočtu    
   za organizaci i dle jednotlivých úseků činnosti,
• zpracování ekonomických rozborů a návrhů směrnic dané oblasti, 
• administrativní činnosti spojené s chodem organizace.

Místo výkonu práce:  Šumperk
Nástup: dle dohody 
(nejpozději 1. června 2018)
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek,
• 10. platová třída,
• příspěvek na stravování, 
• 5 týdnů dovolené.

Předpoklady pro podání přihlášky:
• ukončené VŠ vzdělání ekonomického směru 
   (minimálně bakalářské),
• plná způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Bližší informace podá PhDr. Petra Müllerová, Ph.D., ředitelka organizace, 
mullerova@doris.cz, tel.: 602 766 411

www.doris.cz

Termín odevzdání přihlášek: 
23.02.2018
Termín konání výběrového řízení: 
28.02.2018
Náležitosti přihlášky viz
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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
OPERÁTOR/KA

CO SE U NÁS NAŠIM 
ZAMĚSTNANCŮM LÍBÍ:

Michal: „Rád si dám kafe zdarma.“
Roman: „Mám čtyři volné dny v týdnu.“

Kateřina: „Líbí se mi přístup mého vedoucího.“
Marcela: „Mám kolem sebe prima kolegy.“

Dušan: „Pracuji v moderním prostředí.“

    800 777 000
        nabory@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.epcos.info

Zaujali 
jsme Vás?

A
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né dny v tttttýdnudnunudnuddnuuuuuuudnu.“.““........
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VÝHODNĚ 

LYŽUJETE!

CO U NÁS BUDETE DĚLAT:
• manipulovat s výrobky
• obsluhovat výrobní zařízení
• kontrolovat kvalitu výrobků 

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• manuální zručnost

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE:
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• káva na pracovišti zdarma
• s našimi výhodnými mobilními tarify volá výhodně
  celá Vaše rodina
• 25 dní dovolené ročně
• dotované stravování - výběr z pěti druhů jídel 
  + deseti druhů chlazenek

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz


