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Masaryk do demokracie transformoval lásku k lidem, říká Pavel Kosatík

„Olga Havlová zůstává v lidských srdcích a myslím, že v nich ještě dlouho bude. Nádherné je, že o to sama nijak neusilovala. 
I Václav Havel byl překvapený, jak hluboký vztah k ní lidé měli, což se ukázalo až po její smrti,“ řekl během vernisáže výstavy 
v šumperské knihovně Pavel Kosatík, který o životě Olgy Havlové napsal před devatenácti lety knihu „Člověk má dělat to, nač má 
sílu“.  Foto: -zk-

Besedu s Pavlem Kosatíkem moderoval Petr Konupčík.  Foto: Z. Kvapilová

Vystudovaný právník, novinář, sce-
nárista, oceňovaný autor zejména bio-
grafických a  literárně - historických 
knih. Řeč je o  Pavlu Kosatíkovi, jenž 
druhý říjnový čtvrtek zavítal do  šum-
perské knihovny T. G. Masaryka. Nej-
prve tu zahájil výstavu fotografií, která 
veřejnosti připomíná zakladatelku Vý-
boru dobré vůle Olgu Havlovou, a poté 
měli Šumperští jedinečnou možnost si 
s  tímto všestranným autorem popoví-
dat. 

Návštěvníci se mohli například do-
zvědět o  Kosatíkově vztahu ke  sci-fi, 
o  jeho názoru na  alternativní historii 
a především o jeho poslední knize Jiný 
TGM, jež vyšla minulý čtvrtek. Ve stej-
ný den se v kinech objevil i film režiséra 
Jakuba Červenky Hovory s TGM, kte-
rý ukazuje prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 

Na tzv. Točáku je k vidění putovní vý-
stava Republika československá 1918 
– 1939.    Strana 2

Filmaři dokončují trilogii o  význam-
ných rodech Šumperska   Strany 3, 7

Rekonstrukce krytého bazénu na Benát-
kách konečně odstartovala    Strany 3, 5
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Vážení a milí čtenáři,
konstatování, že v nadcházejícím měsíci lis-
topadu se bude v našem městě především 
číst, „bluesovat“ a „horovat“, vás určitě ne-
překvapí. Jen stručně tedy připomenu, že 
listopadovou kulturní nabídku otevírá literární 
a filmový festival Město čte knihu, v jehož 
hledáčku se letos ocitl spisovatel, scenári-
sta, výtvarník, ilustrátor a filmový režisér Jiří 
Brdečka. Sotva odložíte jeho knihu Kresba 
slovem, slovo kresbou, můžete se těšit na 
hvězdy světového i evropského blues. Pres-
tižní festival Blues Alive startuje ve čtvrtek pat-
náctého a kromě koncertů nabídne tematické 
odpoledne, projekci hudebního filmu i noční 
jam sessions. O týden později pak bluesové 
fanoušky vystřídají v domě kultury horolezci, 
dobrodruzi, turisté a milovníci extrémních 
sportů. Již šestadvacátý ročník osobité akce 
nazvané Horování zavede i letos návštěvníky 
na extrémní místa naší planety. To je jen zlo-
mek listopadových akcí, z nichž si každý může 
vybrat to, co je mu blízké. Přeji krásné zážitky.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Hlavní hvězdou listopadového Blues Alive  
je uznávaná americká kytaristka 

se srbskými kořeny Ana Popovićová.
Foto: J. Moutaillier

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků

jinak, než je znám z učebnic dějepisu. 
Scénář k  filmu napsal rovněž Pavel 
Kosatík. Životopisná kniha s  ním ale 
nijak nesouvisí. „Společné mají asi to, 

že v obou případech je důraz kladený 
na  to, co jejich demokratizmus zna-
mená a jak nám mohou pomoci dnes,“ 
řekl Pavel Kosatík. -red-



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Stávajícího šumperského starostu Zdeňka Bro-
že vystřídá v  senátorském křesle ředitel šumperské 
obecně prospěšné společnosti Pontis Miroslav Adá-
mek. Ve  druhém kole voleb do  horní komory Par-
lamentu, které proběhlo předminulý víkend, zvítězil 
ziskem 60,55% hlasů voličů. Prvenství Miroslavu 
Adámkovi, jenž kandidoval jako nestraník za politic-
ké hnutí ANO 2011, přiřkli i v samotném Šumperku, 
kde v druhém kole obdržel 3754 hlasy (65,10%). 

O post senátora v obvodu číslo 65, který zahrnuje 
území od Bílé Vody na severu Jesenicka až po Postřel-
mov na Šumpersku, se letos ucházelo šest kandidátů. 
Do druhého kola poslali voliči pětačtyřicetiletého ře-
ditele společnosti Pontis Miroslava Adámka z Viký-
řovic (bez p.p., ANO 2011), jenž získal nejvíce hlasů - 
10 983 (29,21%), a jedenašedesátiletého šumperského 
starostu a stávajícího senátora Zdeňka Brože, nestra-
níka kandidujícího za koalici KDU-ČSL a Nezávislé 
volby, pro něhož hlasovalo 7  695 voličů (20,46%). 
Na  třetím místě pak skončil s  6  164 hlasy (16,39%) 
šedesátiletý podnikatel Josef Ťulpík z Bludova, kan-
didující za ODS.

9  982 platné hlasy (60,55%) rozhodly předminu-
lý víkend o  tom, že v  příštích šesti letech bude há-
jit zájmy obvodu č. 65 v  horní komoře Parlamentu 
Miroslav Adámek, jenž je současně jediným nově 
zvoleným senátorem za hnutí ANO v letošních dopl-
ňovacích volbách. Jeho „soupeř“ Zdeněk Brož získal 
na svou stranu 6 501 voliče (39,45%).

Rovněž šumperští voliči upřednostnili ve druhém 
kole voleb Miroslava Adámka (3 754 hlasy, 65,10%, 
nejvíce v okrsku č. 24 - 77,09%) před Zdeňkem Bro-

žem (2 012 hlasů, 34,89%, nejvíce v  okrsku č. 12 - 
51,15%). „Děkuji voličům za hlasy a  svému soupeři 
za férový souboj ve druhém kole,“ řekl Miroslav Adá-
mek. 

„Gratuluji panu Adámkovi k  vítězství a  těším se 
na  realizaci jeho programu ve  prospěch regionu,“ 
uvedl po  druhém kole voleb Zdeněk Brož, který 
vzápětí poděkoval všem, kdo mu dali důvěru a hlas, 
a také svému nepočetnému volebnímu týmu. „Všich-
ni jsme odvedli tvrdou a  dobrou práci a  nemáme 
se za  co stydět. Není to závod, je to demokratická 
volba. A základem dobré a pevné demokracie je re-
spektovat vůli ostatních. Většina se přiklonila k panu 
Adámkovi a měli k tomu jistě dobré důvody. A my to 
budeme plně respektovat,“ zdůraznil Brož a  dodal: 
„Česká společnost je již tak dosti rozdělená. A já ne- 
jsem na světě proto, abych lidi rozděloval, celý život 
se snažím o přesný opak. Nechci, aby se Šumpersko 
a Jesenicko rozdělilo po této volbě stejně jako Česká 
republika po volbě prezidentské.“

Zatímco v prvním kole senátních voleb, jež probí-
halo současně s volbami komunálními, byla volební 
účast v obvodu č. 65 40,37%, v kole druhém to bylo 
16,88%. V Šumperku přitom volilo nového senátora 
v prvním kole 7 791 občanů (36,91%), ve druhém kole 
pak přišlo k volebním urnám 5766 občanů (26,77%). 
Největší volební účast ve  druhém kole zaznamenal 
okrsek č. 25 (39,92%), v dalších devíti přišlo více než 
třicet procent voličů. Nejmenší pak byla již tradičně 
v okrsku č. 1 (12,92%), v němž jsou zapsáni občané, 
kteří mají „fiktivní“ trvalé bydliště na ohlašovně po-
bytu místní radnice. -zk-

Informace/Volby do Senátu

Do senátorského křesla usedne Miroslav Adámek

Venkovní putovní výstava Republika československá 1918 - 1939, kterou připravila Akademie věd České repub-
liky, je až do soboty 6. listopadu k vidění na tzv. Točáku v centru města. Na čtrnácti panelech přibližuje široké 
veřejnosti dosud nepříliš známé okolnosti a fakta týkající se nejvýznamnějších milníků Československa, okolnosti 
jeho vzniku, státního uspořádání, ale i významné osobnosti a konstituující vize. Bližší informace naleznete na ofi-
ciálním webu této streetartové výstavy www.republikaceskoslovenska.cz.
Sté výročí založení samostatného státu si hned několika akcemi připomene Šumperk zítra, tedy ve čtvrtek 25. říj-
na. V 10 hodin dopoledne bude slavnostně odhalena nová pamětní deska vojákům pěšího pluku 13, jenž v období 
první republiky sídlil v šumperských kasárnách. Ve 14 hodin pak proběhne před knihovnou  setkání u památníku 
T. G. Masaryka, na které naváže doprovodný program. Oslavné akce 25. října vyvrcholí večerním koncertem 
Moravské filharmonie Olomouc v domě kultury.  Foto: P. Kvapil  

     Střední škola železniční, 
technická a služeb vysadí 
Strom svobody 
Do  letošní kampaně Stromy svobody 1918-2018, 
kterou pořádá Nadace Partnerství s  podporou 
organizace Post Bellum, firmy Arboeko a  dalších 
partnerů, se kromě jiných zapojila i Střední škola 
železniční, technická a služeb v Šumperku. V pá-
tek 26. října ve 13 hodin tak proběhne u školy při 
křižovatce ulic Lidické a Gen. Krátkého slavnostní 
zasazení lípy srdčité. Stane se tak v rámci hromad-
né výsadby, probíhající od 20. do 28. října u příle-
žitosti stého výročí vzniku republiky.
Stromy svobody symbolizují vznik Československé 
republiky a v  letech 1918 a 1919 jich lidé vysadi-
li tisíce. Do  výsadby se tehdy zapojili starostové, 
žáci, členové místních spolků. Stromy byly ově-
šené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, 
ke kořenům se ukládaly pamětní listy. A sázely se 
i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když 
si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobo-
dy a demokracie. -red-

     O říjnovém svátku 
slouží lékárenská 
pohotovost
Lékárenskou pohotovostní službu zajistí v  Šum-
perku ve  sváteční den 28. října Krajinská lékárna 
v  Komenského ulici 4, naproti divadlu. Otevřena 
bude od 9 do 13 hodin.  -red-

     Přednáška seniorům 
ukáže, jak se bezpečně 
pohybovat v silničním 
provozu
Hned dvě přednášky zaměřené na bezpečnost se-
niorů v silničním provozu proběhnou pod dohle-
dem odborného garanta Besipu v úterý 30. října 
v  sále knihovny T. G. Masaryka v ulici 28. října. 
Uskuteční se v rámci celorepublikového projektu 
nazvaného Senior bez nehod. Na přednášky, které 
začínají ve 14 a v 16 hodin, je vstup zdarma.
Cílem projektu Senior bez nehod je snížit neho-
dovost seniorů a rozšířit povědomí o této proble-
matice. Právě starší lidé jsou v silničním provozu 
ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nad-
průměrně ohroženi. Podle statistik totiž skon-
čí nehoda jedince ve  věku 65 až 74 let s  dvakrát 
vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob 
ve věku 30 až 49 let. A u lidí nad čtyřiasedmdesát 
let je tato pravděpodobnost dokonce až šestnáct-
krát vyšší. 
Během přednášky tak bude například řeč o opatře-
ních, která by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti 
starších lidí nejen na  silnicích, senioři si připo-
menou pravidla silničního provozu a  dozvědí se 
i  o  vedlejších účincích léků a  dopadech zdravot-
ních omezení. Přednášku navíc obohatí vzdělávací 
videa a  herecké scénky v  podání Jaroslavy Ober-
maierové a  Jiřího Štědroně, jež budou ilustrovat 
reálné situace ze silničního provozu. -red-
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Muzeum silnic ve  Vikýřovicích ob-
sadili v  polovině října filmaři. Natáčeli 
zde závěrečný díl trilogie dokumentů, 
jež mapují významné rody v Šumperku 
a  okolí. Zhruba půlhodinový snímek 
pojednává o průmyslnické rodině Klei- 
nů, která v regionu zanechala význam-
nou stopu. Dokumentem provází, stejně 
jako předchozími dvěma, herec Miro-
slav Táborský. Natáčení trilogie finanč-
ně podpořila vedle Olomouckého kraje 
i šumperská radnice.

„Je to silný příběh, který divákům 
chceme nabídnout v několika rovinách.  
Miroslav Táborský je v  něm nejen vy-
pravěčem, ale hraje i  jednoho z  bratří 
Kleinů, v muzeu silnic má zase roli no-
vináře, který se snaží najít na podnika-
tele kompromitující materiály,“ uvedla 
scenáristka Jitka Štěpánková a prozradi-
la, že ve zmíněném případu šlo o krádež 
dřeva z  lesa, za niž ovšem tehdy mladí 
bratři Kleinové nebyli odsouzeni.

Celá trilogie, kterou natáčí TV Me-
tuje, vzniká v  úzké spolupráci se spo-
lečností Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu. Vedoucí její regionální filmové 
kanceláře Jeseníky Film Office Lenka 
Dusová totiž přišla s  námětem doku-
mentů o slavných rodech. Scénář je spo-
lečným dílem Jitky Štěpánkové a  Pavla 
Klicpery.

První dokument nazvaný Ukradené 
srdce, na jehož realizaci obdržela metuj-
ská televizní společnost před dvěma lety 
od  šumperské radnice dvacetitisícovou 
dotaci, je věnován Alžbětě Juliáně a ča-
rodějnickým procesům na  Šumpersku. 
Vloni pak město uvolnilo ze svého roz-
počtu osmdesát tisíc na díl druhý nazva-
ný Poslední oběť. Ten přibližuje cechy 
soukeníků a  pláteníků, ale pojednává 
i  o  osudu významného šumperského 
měšťana, pláteníka Jindřicha Peškeho, 
který byl jednou z obětí čarodějnických 

procesů. Letos v  září pak zastupitelé 
schválili poskytnutí osmdesátitisícové 
dotace z  rozpočtu města na  díl závě-
rečný. „Poslední snímek mapuje Kleiny 
jako významný podnikatelský rod, který 
stojí za rozmachem železnic. Na začátku 
se zaměří na  rodinu, kterou tvořilo pět 
bratrů. Nejvýznamnějším z nich a uzná-
vaným manažerem byl Franz, jenž spolu 
s bratrem Albertem podnik nejvíc rozví-
jel. Proto se poté chceme dějově soustře-
dit na tyto dvě postavy,“ přiblížila námět 
Lenka Dusová.  Pokr. na str. 7

Náročná rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 
na  Benátkách po  téměř půlročním zdržení, během 
něhož řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
stížnost a odvolání neúspěšného uchazeče o tuto za-
kázku, konečně odstartovala. Začátkem druhého říj-
nového týdne totiž předseda antimonopolního úřadu 
zamítl rozklad podaný firmou Hochtief CZ proti jeho 
prvoinstančnímu rozhodnutí. Potvrdil tak, že Pod-
niky města Šumperka, které AQUAcentrum provo-
zují prostřednictvím dceřiné společnosti Šumperské 
sportovní areály, postupovaly v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek.

Do soutěže na zhotovitele stavby se přihlásili čtyři 
zájemci. Nejvyšší cenu, 173 miliony korun, nabídla 
liberecká firma Syner, následoval pražský Metrostav 
se 158 miliony, Hochtief CZ Praha, který požadoval 

za realizaci 156 milionů, a PKS stavby ze Žďáru nad 
Sázavou, jejichž nabídková cena 155 milionů byla nej-
nižší. Po  posouzení a  vyhodnocení nabídek vybrala 
v dubnu správní rada PMŠ jako dodavatele posledně 
jmenovanou společnost. Firma Hochtief, která skon-
čila druhá, se však ve lhůtě pro podání námitek proti 
výsledku „odvolala“ a rozporovala referenční stavbu, 
kterou vítězná firma předložila prostřednictvím sub-
dodavatele. Námitky PMŠ jako zadavatel v  plném 
rozsahu odmítly a firma Hochtief poté podala návrh 
na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže. Ten v červenci námitky proti výsled-
ku soutěže v prvoinstančním řízení zamítl, firma však 
využila svého práva a podala proti tomuto rozhodnutí 
rozklad k předsedovi úřadu.

„V  pondělí 8. října jsme obdrželi vyjádření, že se 

rozklad zamítá a potvrzuje se prvoinstanční rozhod-
nutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které 
tímto dnem nabylo právní moci. Celé řízení tak bylo 
pravomocně ukončeno,“ uvedl Patrik Tomáš Pavlíček, 
ředitel Podniků města Šumperka. Ty tak po více než 
pěti měsících čekání mohly v pátek 12. října uzavřít 
smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, jenž o čty-
ři dny později převzal staveniště. „Jsem velmi rád, že 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že 
zakázka byla v souladu se zákonem a Podniky města 
nepochybily. Zároveň je mi líto, že šumperská veřej-
nost musela čekat několik měsíců na to, než bude za-
hájena rekonstrukce jednoho z důležitých sportovišť 
ve městě. Bohužel PMŠ byly v této věci „rukojmím“ 
firmy, která neuznala výsledek veřejné zakázky a tím-
to postupem si vyřizovala účty s vybraným dodava-
telem,“ sdělil jeden ze členů správní rady městského 
podniku Michael Kohajda. Pokr. na str. 5

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka, které vzešlo z říjno-
vých komunálních voleb, je napláno-
váno na čtvrtek 1. listopadu. Odehraje 
se od 14 hodin ve velkém sále místního 
domu kultury. V  téměř čtyřtýdenním 
„mezidobí“ mezi volbami a listopado-
vým zasedáním zastupitelského sboru 
vykonávají stávající starosta a  mís-
tostarostové pravomoci, jež z  jejich 
funkcí vyplývají, a  schází se i  rada 
města. Členové výborů a  komisí však 
přestali pracovat posledním zářijovým 
dnem, zastupitelé pak den před volba-
mi, tedy 4. října.

V  úvodu ustavujícího zasedání 
ve  čtvrtek 1. listopadu zhodnotí stá-
vající starosta Zdeněk Brož uplynulé 
volební období a  po  jmenování zapi-
sovatelek a  ustavení mandátové ko-
mise složí zvolení zastupitelé svůj slib 
do  „rukou“ nejstaršího člena nového 
zastupitelského sboru, kterým je Kvě-
toslav Vykydal. Následovat bude vol-
ba starosty, místostarostů, členů rady 
města a  předsedů výborů finančního 
a kontrolního. -zk-

Zpravodajství/Rekonstrukce bazénu

Filmaři dokončují trilogii o významných rodech Šumperska

PMŠ zákon o zadávání veřejných zakázek neporušily, rekonstrukce bazénu konečně odstartovala

Dokumenty, jež mapují významné rody v Šumperku a okolí, provází diváky herec 
Miroslav Táborský.  Foto: H. Kubová

Hlavní vstup do krytého bazénu projde spolu s přístu-
povou lávkou rekonstrukcí.  Vizualizace: Studio Zlín

Velký vnitřní bazén zůstane zachován. Největší změny ovšem dozná prostor při jižní části budovy, kde vznikne 
výškově oddělený dojezdový bazén pro tobogan.  Vizualizace: Studio Zlín

Nové zastupitele 
čeká premiéra 
1. listopadu
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Přelom října a  listopadu se kaž-
doročně nese ve  znamení „dušiček“, 
období, kdy uctíváme památku zesnu-
lých a navštěvujeme místa posledního 
odpočinku našich nejbližších. V  této 
souvislosti je od pátku 26. října do ne-
děle 4. listopadu prodloužena provozní 
doba šumperského hřbitova. Otevřen 
bude denně od  sedmé ranní do  osmé 
večerní. Ve  zmíněných dnech navíc 
bude na přilehlých parkovištích u hřbi-
tova a  krematoria umístěno dopravní 
značení se zákazem stání pro nákladní 
automobily nad tři a půl tuny a na par-
koviště bude častěji zajíždět hlídka 
městské policie.

Hlídkovou činnost na  hřbitovech 
a  v  jejich okolí posílí i  státní policie. 

Svou pozornost zaměří nejen na  do-
držování veřejného pořádku, ale pře-
devším na  zloděje a  vandaly, kteří se 
v  okolí mohou pohybovat. „Policisté 
však nemohou být všude, žádáme proto 
všechny návštěvníky hřbitovů, aby vě-
novali pozornost řádnému zabezpečení 
svých vozidel, aby zkontrolovali jejich 
uzamčení a na viditelných místech v in-
teriéru vozu nenechali odložené žádné 
cenné věci, které by se mohly stát lá-
kadlem pro zloděje,“ říká Jiřina Vybí-
halová, tisková mluvčí olomouckého 
krajského policejního ředitelství. Sou-
časně upozorňuje, že věci nemusejí být 
v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete 
s sebou na hřbitov. „Obratný zloděj do-
káže využít i chvilky vaší nepozornosti, 

aby si přisvojil například kabelku odlo-
ženou na náhrobku. Své věci proto měj-
te vždy v  dosahu a  na  očích,“ nabádá 
k obezřetnosti policejní mluvčí.

Ze samotných hrobů podle ní mizí 
nejčastěji svíčky, věnce, sošky a  různé 
dekorativní předměty. Tedy věci, které 
lze snadno a  rychle zpeněžit. „V  ně-
kterých případech nedokáží poškození 
policistům popsat odcizené věci. Proto 
je dobré původní stav hrobu vyfotit,“ 
dodává Vybíhalová.

Období „dušiček“ bývá často do-
provázeno sychravým podzimním 
počasím. Policisté proto apelují také 
na  všechny účastníky silničního pro-
vozu, aby jezdili opatrně a  zbytečně 
nespěchali. -red-

Jedním z nováčků v horní komoře parlamentu je 
Miroslav Adámek, kterého ve volbách před dvěma 
týdny vybrali voliči na Šumpersku a Jesenicku. Více 
než dvacet let se věnuje práci v  oblasti sociálních 
služeb, to se odráží i  v  jeho prioritách pro Senát. 
Nejen o tom je řeč v následujícím rozhovoru.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl, že půjde-
te do „vyšší“ politiky?

Mé okolí a  samozřejmě rodina. Ti první mi řekli, 
abych přispěl svými zkušenostmi ve prospěch širší ve-
řejnosti a zároveň se pokusil věci ovlivňovat i zevnitř, 
a přispěl tak ke kultivaci politického prostředí.

Jak vnímáte své vítězství v  senátních volbách? 
Čekal jste, že uspějete?

Když jsem se rozhodl ke  kandidatuře, věřil jsem, 
že mám šanci uspět a  dostat se do  druhého kola.  
Ovšem favoritem pro mě byl pan Brož. A  tím pro 
mě byl i po mojí výhře v prvním kole. Současně jsem 
ale věděl, že se může stát cokoliv, že oba začínáme 
na stejné startovní čáře. 

Konečné výsledky mě samozřejmě velice potěšily, 
jsem za ně voličům moc vděčný a děkuji jim. Záro-
veň to vnímám s velkou pokorou a doufám, že je svou 
prací přesvědčím, že se rozhodli správně.  

Když se dnes ohlédnete za  duelem se Zdeňkem 
Brožem, jak jej hodnotíte?

Byl to velice vypjatý boj, ale nepřekročil pravidla 
slušnosti a  férovosti. Troufnu si říct, že pro nás oba 
to bylo velice těžké. Pro mě to byla první zkušenost, 
za kterou jsem velice rád. Přál bych si, aby v následu-
jících dnech a týdnech opadly emoce, které do tohoto 
duelu vstoupily. Chtěl bych panu Brožovi poděkovat 
za celý průběh kampaně a popřát mu vše dobré.  

Co podle Vás nakonec rozhodlo?
Nedokáži vypíchnout jednu věc. Je to na hlubší roz-

bor, na který jsem ještě neměl čas. Myslím si, že jsme 
s mým týmem měli dobře nachystanou kampaň, která 
byla postavena na kontaktu s voliči. Byly to pro mě 
čtyři měsíce práce sedm dnů v týdnu.

Jak na výsledek senátních voleb reagovala rodina?
Rodina byla mojí velkou oporou a  podporovala 

mě po  celou dobu kampaně. Výsledek ji potěšil, ale 
zároveň si uvědomujeme, že to pro nás bude nároč-
né, vzhledem k časovému vytížení. Nebude to ovšem 
v mém životě poprvé a moje úžasná manželka i děti 
vědí, co mají doma. 

Kandidoval jste za  politické hnutí ANO 2011 
jako nezávislý. Neobáváte se toho, že budete muset 
hlasovat i pro zákony, jejichž některé části mohou 
být v rozporu s Vaším přesvědčením?

Ne. Nevidím pro to jediný důvod, i když během mé 
kampaně mi to bylo častokrát předhazováno. Já jsem 
se se žádným tlakem na svou osobu ze strany hnutí 
ANO nesetkal a dopředu jsem deklaroval, že pokud 
nebudu s  něčím souhlasit, bude se mnou mít sená-
torský klub problémy, abych pro to hlasoval. Zároveň, 
ale nezastírám, že si rád vyslechnu argumenty, proč 
bych pro daný zákon měl hlasovat.

Máte již představu, v jakém výboru byste rád pra-
coval? Jakým prioritám se hodláte v Senátu věnovat?

Představu o  výboru mám, ale bude záležet, zda 
to bude uskutečnitelné. Ideálně bych chtěl pracovat 
ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Dále 
mě zajímají lidská práva a dodržování ústavních zá-
konů. Mojí prioritou je věnovat se sociálním věcem 
a podpoře neziskového sektoru.  

Již několikrát jste byl dotázán, co byste chtěl v Se-
nátu udělat pro Šumpersko a Jesenicko. Může vů-
bec senátor něco konkrétního pro region, za který 
byl zvolen, prosadit? A pokud ano, jak?

Toto je častá otázka. Je to práce, která není nikde 
ukotvena, ale záleží na  jednotlivém senátorovi, jak 
ji uchopí. Může zvedat témata, která tíží náš region,  
a předkládat je na různých úrovních. Dále může být 
jakýmsi mediátorem mezi jednotlivými úrovněmi, 
od obcí až po vládní úroveň. Může vyjednávat s obec-
ními zastupiteli o představách rozvoje regionu a spo-
lečně hledat cesty pro naplnění těchto vizí. Především 
ovšem musí chodit mezi lidi, zastupitele a naslouchat. 
A právě takovým senátorem bych se rád stal.  

Avizoval jste, že zatím chcete zůstat ředitelem 
Pontisu. Domníváte se, že „ředitelování“ půjde 
skloubit s prací senátora?

To ukáže čas, ale věřím, že to možné je. V následují-
cích dnech si budu časovou náročnost vyhodnocovat 
a konzultovat to se svými kolegy. Nechci žádnou ze 
svých funkcí šidit, proto, pokud bych já nebo někdo 
z  kolegů měl pocit, že pro jednu práci zanedbávám 
druhou, rád vedení společnosti předám. Na druhou 
stranu řada senátorů je ve  vedení firem, případně 
měst a obcí, a zvládají to. Proč bych to tedy nezvládl 
i já.   Děkuji za rozhovor.

 Z. Kvapilová

Hřbitov bude o „dušičkách“ otevřen déle, 
policisté si „posvítí“ na případné nenechavce

Miroslav Adámek by se rád jako senátor věnoval sociálním věcem a podpoře neziskového sektoru

Miroslav Adámek 
* kandidoval jako nestraník za politické hnutí  

ANO 2011
* původní profesí mechanik - seřizovač pro výrobní 

linky, při zaměstnání vystudoval Pedagogickou 
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor 
Pedagogika - sociální práce 

* od r. 1997 pracoval jako kurátor pro mladistvé 
na šumperské radnici, kde mimo jiné působil také 
jako okresní protidrogový koordinátor

* od roku 2008 ředitel nestátní neziskové organizace 
Pontis o.p.s., která patří k největším poskyto-
vatelům sociálních služeb v Olomouckém kraji 
a jejímž zakladatelem je město Šumperk

* žije ve Vikýřovicích, je ženatý, má syna a dceru

Miroslav Adámek.  Foto: archiv

 

     Almanach 
Masaryčka 
je k dostání 
v informačním centru
Almanach nazvaný Masaryčka, jenž 
připomíná devadesát let od  otevře-
ní první české školy v  Šumperku 
v dnešní ulici 28. října a který zachy-
cuje její historii, je k  dostání za  sto 
deset korun v  informačním centru 
na Hlavní třídě. Kniha v moderním 
grafickém zpracování Aleše Kauera, 
doplněná vzpomínkami ředite-
lů, učitelů a  žáků od  roku 1939 až 
do  roku 2005 a  rovněž bohatou fo-
tografickou částí, vyšla u příležitosti 
zahájení provozu knihovny právě 
v  prostorách někdejší Masarykovy 
školy, jež prošla rekonstrukcí. -kv-
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Šumperským veřejným pohřebištím, 
jejichž správa spadá od  letošního čer-
vence pod nové oddělení komunálních 
služeb městského úřadu, se začíná blýs-
kat na lepší časy. Od 1. září je totiž od-
dělená administrativní činnost, kterou 
má nyní na starosti zaměstnanec úřadu, 
od údržby zeleně a komunikací. V této 
souvislosti schválila minulý čtvrtek rada 
města šumperskou firmu Údržba zeleně 
a  parků, vzešlou z  výběrového řízení, 
jež bude od  1. ledna příštího roku pro 
město zajišťovat údržbu veřejné zeleně, 
komunikací a dalších prvků na hřbito-
vech, včetně vývozu odpadkových košů 
a  velkoobjemových kontejnerů. V  do-
hledné době by pak měl projít obnovou 
mobiliář na obou hřbitovech.

Do  konce letošního srpna, kdy vy-
pršela platnost smlouvy z  roku 2015, 
zajišťovala provoz šumperských po-
hřebišť, včetně oprav a  údržby, Mo-
ravská pohřební služba. Od 1. září má 
provozní a  administrativní záležitosti 
na „triku“ zaměstnanec městského úřa-
du. Údržbu ploch a prvků pak provádí 
do  31. prosince firma Údržba zeleně 
a  parků na  základě schválené cenové 
nabídky ve výši pět set sedmdesát a půl 
tisíce korun. Tatáž firma bude zmíně-
nou činnost zabezpečovat i od nového 
roku, neboť byla minulý týden vybrá-
na ve výběrovém řízení, které bylo vy-
psáno na dobu určitou do 31. prosince 

2024. Ročně přitom přijde zmíněná 
služba na  necelé dva miliony korun 
včetně DPH.

„Předmětem smlouvy je zajišťová-
ní údržby veřejné zeleně, komunikací 
a  dalších prvků na  hřbitovech, včetně 
vývozu odpadkových košů a  velkoob-
jemových kontejnerů. To se vztahuje 
i na parkoviště před hřbitovem a u kre-
matoria. Vlastní provoz pak zabezpeču-
jeme my,“ říká Hana Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru šumperské 
radnice, pod nějž nové oddělení ko-
munálních služeb spadá. Právě jeho 
zaměstnankyně Hana Urbanová má 
správu hřbitovů na starosti. 

„Jde zejména o  zajišťování admini-
strativní činnosti dle platné legislativy 
v  oblasti pohřebnictví. Naše pracov-
nice tak například uzavírá nájemní 
smlouvy na  hrobová místa, vede je-
jich evidenci, včetně aktuálního plánu 
pohřebiště, ale také kontroluje sprá-
vu a  údržbu hřbitovů a  bude rovněž 
upozorňovat na  drobné opravy. Větší  
investice se budou řešit samostatně,“ 
přibližuje vedoucí odboru pracovní 
náplň správkyně hřbitova, jejímž úko-
lem je i dohled nad dodržováním no-
vého řádu veřejného pohřebiště. Ten 
minulý týden schválila rada města, vy-
věšen bude na obou hřbitovech.

Správkyně je občanům k  dispozici 
přímo na hřbitově při Zábřežské ulici, 

konkrétně v  administrativní budo-
vě, která dříve sloužila jako kancelář 
pro vyřizování pronájmu hrobových 
míst pro pozůstalé. Do  konce listopa-
du přitom má úřední hodiny v  pon-
dělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do  
16 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 15 ho-
din a  v  pátek do  12 hodin. Důvodem 
omezeného provozu je časově náročné 
zavádění nového evidenčního systému 
smluv na hrobová a urnová místa - tzv. 
pasportizace. 

Právě pasportizace se ukazuje jako 
zásadní pro další rozvoj obou hřbitovů. 
Dokončena by měla být letos v listopa-
du. „Evidence ukáže, jakým způsobem 
bychom měli realizovat kompletní re-
vitalizaci veřejných pohřebišť ve městě, 

jež je zařazena do akčního investičního 
plánu. Cílem je, aby oba hřbitovy spl-
ňovaly požadavky na důstojné prostře-
dí pro pozůstalé a  poskytovaly klidný 
odpočinek zemřelým,“ zdůrazňuje 
Répalová. První „vlaštovkou“ bude 
podle ní výměna stávajícího mobiliáře 
na  obou hřbitovech za  nový, k  níž by 
mělo dojít v  dohledné době. Do  kon-
ce roku by pak již měly být v provozu 
opravené veřejné toalety na  hlavním 
hřbitově, které jsou nyní zavřené. 
„Na toaletách vyměníme podlahu a sa-
nitární zařízení a nově je vymalujeme. 
Počítáme i s bezbariérovým přístupem 
po  rampě,“ podotýká vedoucí odboru 
a dodává, že záchody se budou pravi-
delně uklízet a večer zamykat.  -zk-

  Pokr. ze str. 3
Do práce se firma PKS stavby pustila začátkem toho-

to týdne. Od okamžiku převzetí staveniště přitom má 
na  realizaci celého díla patnáct měsíců. Neplánovaná 
téměř půlroční prodleva ovšem může s  harmonogra-
mem „zahýbat“. „Je to samozřejmě komplikace, neboť 
původní harmonogram předpokládal, že když zahájí-
me rekonstrukci na jaře, budou do zimy hotovy hlavní 
venkovní sananční práce na  železobetonovém skeletu 
stavby a osazeny prosklené výplně a poté se bude pra-
covat uvnitř uzavřeného objektu. Zhotovitel nás sice 
ujistil, že jeho snahou bude, aby práce přes zimu pro-
bíhaly v  co největší míře, ovšem případné nepříznivé  
počasí může termín dokončení oddálit. Pokud totiž 
nebudou klimatické podmínky vyhovovat technologic-
kým postupům, může dodavatel požádat o  přerušení 
prací, respektive o prodloužení termínu o patřičný po-
čet dnů,“ vysvětlil Pavlíček. Navíc jde podle něj o složi-
tou rekonstrukci, během níž mohou na stavbě vyvstat 
další nepředvídatelné skutečnosti. „Moudřejší budeme 
příští rok na  jaře, kdy už bude přinejmenším jasné, 
do jaké míry ovlivnilo postup prací zimní počasí,“ po-
dotkl ředitel Podniků města Šumperka.

A  co vše šumperské AQUAcentrum po  rekon-
strukci návštěvníkům nabídne? „Nepůjde o aquapark 
za stamiliony, ale o moderní centrum krytého plavá-
ní. Cílem je rozšířit škálu služeb o nové atrakce a zá-
žitky pro oddych a  rekreaci místních obyvatel i  lidí 

z okolí,“ zdůraznil Pavlíček. Dojde tak k rekonstrukci 
vstupní haly a přístupové lávky s tím, že hlavní vstup 
ze západní strany od Lidické ulice zůstane zachován 
a celý objekt bude mít moderní zateplený obvodový 
plášť. Na  přístupovou lávku se navíc lidé dostanou 
z nového parkoviště, jež se kompletně přemění a vý-
hledově i rozšíří do zadní části areálu k dnešní trafo-
stanici.

V  proskleném otevřeném vestibulu budou moci 
návštěvníci posedět u občerstvovacího bufetu, odkud 
uvidí do bazénové 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 bazé-
nové haly či do dvou ohříváren.

Dosavadní 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. Rekonstrukcí samozřejmě projdou 
vnitřní instalace, povrchy, podhledy, osvětlení a nos-
né konstrukce. Kolem bazénů a v části zázemí bude 
nově umístěno podlahové topení.

Největší změny dozná prostor při jižní části budo-
vy, kde vznikne výškově oddělený dojezdový bazén 
pro sto metrů dlouhý černý tobogan přístupný nově 
vystavěnou věží. Venkovní „pětadvacítka“ pak dosta-
ne novou nerezovou vanu a povede do ní i hromadná 
skluzavka pro tři až čtyři osoby a v místech někdej-
šího venkovního padesátimetrového bazénu vznikne 
slunící a odpočívací louka.

Rekonstrukce se dočkají rovněž prostory v prvním 
podzemním podlaží, kde se dosud nacházely suché 
sauny s minimálním zázemím. Zde vznikne wellness 
- saunovací svět, přístupný samostatným vnitřním 
schodištěm z prvního nadzemního podlaží. Návštěv-
níci tu najdou kromě recepce s barem, šatnami a hy-
gienickým zázemím zejména suché i  mokré sauny, 
včetně bio sauny a  aroma lázně, finské sauny, solné 
lázně, kneippovy lázně, sprchy v podobě věder se stu-
denou vodou a ochlazovací bazén. Ten bude 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

Bazén bude lákat na nový whirlpool 
a atraktivní černý tobogan

AQUAcentrum nabídne kromě plavání 
i relaxaci a wellness

Provoz hřbitovů zajišťuje město, údržbu zeleně a komunikací pak externí firma 

PMŠ zákon o zadávání veřejných zakázek neporušily, rekonstrukce bazénu konečně odstartovala

Návrh části s  dětským bazénem, zázemím plavčíka 
a whirlpoolem.  Vizualizace: Studio Zlín

Místní radnice plánuje v budoucnu kompletní revitalizaci hřbitova.  Foto: -pk-
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Informace/Zamyšlení

„Zuška“ oslaví výročí české státnosti třemi koncerty

Malé zamyšlení nad podzimními státními svátky nás všech

Duchové ožívají! V rámci nové výtvarné soutěže

Během podzimních měsíců si postup-
ně třemi státními svátky připomínáme 
vlastní historii. 28. září vzpomínáme 
na velkého státníka a diplomata sv. Vác-
lava, triumfální vznik samostatného  
Československa slavíme 28. října a 17. lis- 
topadu završíme tento každoroční his-
torický exkurz vzpomínkou na  události 
listopadových dnů let 1939 a 1989. 

Tři jedinečné svátky, které takto ne-
slaví nikdo jiný na světě. Tři svátky nás 
všech. Nesejde na  tom, kdo je křesťan 
a kdo ateista, nesejde na tom, kdo volí 
pravici a kdo levici, nejde o svátky ur-
čené výhradně jedné skupině. Slavit je 
můžeme všichni.

Zároveň se ptám: Není pouhé slavení 
státních svátků málo? Neměli bychom 
být ambicióznější a kromě shromáždě-
ní u památníků, pochodů, poutí, slav-
nostních koncertů a  facebookových či 
instagramových příspěvků se snažit 
vytěžit z  historie maximum? Neměli 
bychom se konečně pokusit přijít na to, 
co bylo tak jedinečného na  příbězích 

a  postavách těch osudových dnů, že 
jsou dnes červeně zapsány v kalendáři?

Dovolte mi jeden takový pokus:
Dle legendy (zčásti podpořené his-

torickými výzkumy) byl kníže Václav 
zavražděn na  příkaz, či snad dokonce 
vlastní rukou, svého bratra Boleslava. 
V českém prostředí se pak také vžil pří-
běh o jeho posledních slovech, kdy měl 
zašeptat: „Bůh ti odpusť, bratře!“ Pouhá 
čtyři slova s jednoduchým poselstvím, 
vyjádřeným také v jedné písni: „Nikdy 
nezahyne plémě věrných Čechů, dokud 
bratr bude bratru odpouštět.“

O téměř tisíc let později potom přišel 
na Pražský hrad Tomáš Masaryk. Muž, 
který vždycky bojoval za pravdu. Ať už 
se jednalo o  Rukopisy nebo o  případ 
žida Hilsnera, stál vždy na straně prav-
dy a zdravého rozumu. Ačkoliv byl pro 
to zavrhován, nenáviděn a popliváván 
ze všech stran. Pravda mu za to stála.

O více než sedmdesát let později pak 
na  Hradě usedá Václav Havel. Bývalý 
disident se náhle vyšvihuje až na vrchol 

české společnosti a  stává se preziden-
tem. Co je ale důležité - ziskem prezi-
dentství neztrácí svou lidskost. Nestává 
se pouhým mocipánem, jako někteří 
jeho předchůdci a  nástupci. Snaží se 
naopak inspirovat ostatní svým chová-
ním podle motta: „Láska a Pravda musí 
zvítězit nad lží a nenávistí!“

Nechci se z  této pozice pasovat 
na mravokárce. Nechci být někým, kdo 
říká, jak se kdo má chovat, co má dělat, 
kým má být. Chtěl bych být v roli stu-
denta a skauta idealistou.

Věřím, že přijde chvíle, kdy se 
po  vzoru sv. Václava naučíme odpou-
štět. Chvíle, kdy budeme stejně jako 
Tomáš Masaryk bránit pravdu. Chvíle, 
kdy budeme milovat tak, že lež a  ne-
návist budou zapomenuty a zapadnou 
do  propadliště dějin jako překonané 
nedostatky minulosti.

A je jen na nás, kdy ta chvíle přijde!
O. Havlíček, student 

1. ročníku Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity Brno

Snad každé dítě si někdy představova-
lo hrůzostrašné duchy a možná se i bálo. 
Bát se chtějí i organizátoři ze Spolku Jo-
kes&Games. Pořádají proto další ročník 
výtvarné soutěže pro děti, v níž jde o je-
diné - nakreslit ducha či strašidlo. 

„Jaké bude, zda lidské nebo zvíře-
cí, se šesti očima či se špičatými zuby, 
je pouze na  dětech. Podmínkou ale 
je, že musí být co nejděsivější! Právě 
takoví duchové vyhrají skvělé ceny 
a  také knížku Pohádky z  Příšerkova,“ 
láká do  soutěže Alžběta Fahrnerová 
ze Spolku Jokes&Games. Malí výtvar-

níci mohou použít fixy, pastelky, vos-
kovky…, prostě cokoliv je napadne. 
Ke svému výtvoru by neměli zapome-
nout připojit jméno a  příjmení, věk, 
telefon nebo e-mail. Obrázek pak stačí 
vhodit do schránky Spolku Jokes&Ga-
mes na  Hlavní třídě nebo na  náměstí 
Míru (Pevnost EXIT), a  to nejpozději 
do pátku 2. listopadu. Všechny výtvory 
budou vystaveny v rámci Strašidelného 
festivalu, který členové spolku chystají 
na sobotu 17. listopadu. Více informa-
cí lze získat na tel. č. 776 293 312 nebo 
na info@jokesgames.cz. -red-

Sté výročí české státnosti oslaví 
v  listopadu a  v  prosinci žáci a  učitelé 
šumperské Základní umělecké školy 
v  Žerotínově ulici. Při této příležitos-
ti společně připravili pro veřejnost tři 
koncerty z  děl významných českých 
a slovenských autorů. Odehrávat se bu-
dou v  prostorách klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie v Kladské ulici.

Žáci školy se představí ve  čtvrtek  
8. listopadu od šesté podvečerní během 
koncertu nazvaného Slavíme spolu, 
hrajeme spolu. O necelý měsíc později, 
v úterý 4. prosince, vystoupí od 18 ho-
din v  klášterním kostele učitelé školy 
na koncertu nesoucím název Českému 
národu. Ve  středu 12. prosince je pak 
od  18 hodin na  programu slavnostní 
koncert Komorního smyčcového or-
chestru školy. Na koncerty zveme nejen 
rodiče a  příznivce školy, ale všechny 
posluchače, kteří si chtějí s našimi mla-
dými umělci společně připomenout 
a oslavit toto výjimečné výročí.

 L. Zámečníková, ZUŠ Šumperk

  

    V Hollarově galerii 
přiblíží les 
objektivem lesníků 

Od  čtvrtku 8. listopadu bude 
v  Hollarově galerii šumperského 
muzea k vidění výstava pěti desítek 
vybraných fotografií, které posla-
li do  soutěže zaměstnanci lesních 
správ Lesů České republiky organi-
začně začleněných pod Krajské ředi-
telství Šumperk. Na snímcích je tak 
zachycen les, jak ho vidí ti, jejichž 
nejen profesní život je s  lesem spo-
jen často už několikátou generaci. 
Fotografie na  dvanácti samonos-
ných panelech přitom budou tema-
ticky rozděleny do  čtyř kategorií: 
Les a  čas, Člověk lesu, Les člověku 
a  Kouzelný les. Výstavu zahájí ver-
nisáž v 17 hodin. -red-

    Římskokatolická 
farnost zve 
na průvod všech 
svatých

Průvod všech svatých pořádá 
ve  čtvrtek 1. listopadu šumperská 
římskokatolická farnost. Vyjde úde-
rem páté odpolední od sídla místní 
charity v  Jeremenkově ulici a  svo-
ji cestu zakončí u  kostela sv. Jana 
Křtitele.

„V  posledních letech se v  době 
kolem našich „dušiček“ mluví hlav-
ně o různých halloweenských aktivi-
tách. Myslíme si ale, že k naší kultuře 
a  prostoru patří spíš vzpomín-
ky na  zemřelé, takže jsme už loni 
uspořádali průvod všech svatých,“ 
říká Jana Pacalová z  římskokato-
lické farnosti. Vzápětí podotýká, 
že není třeba se nutně oblékat 
za  „vyhlášené“ svaté. „Můžete jít 
třeba za svoji maminku nebo babič-
ku, které byly „zlaté až svaté“ ženy, 
případně můžete takto vzpomenout 
i vám osobně známé dobré lidi,“ vy-
světluje Pacalová. Akce je podle ní 
vhodná zejména pro rodiny s dětmi, 
ale vítán je každý, vzít si s sebou lze 
i světýlko či lucerničku.

Průvod účastníků převlečených 
za  „svaté“ půjde od  sídla charity 
městem k  římskokatolickému kos-
telu na  Kostelním náměstí. Před 
kostelem dostanou děti malou 
svačinu, po  níž bude v  18 hodin  
následovat mše. „V  rámci dětské 
promluvy v bočním vchodu si řek-
neme o námi ztvárněných „vyhláše-
ných“ svatých. Pokud si některého 
z  nich zvolíte, uvítáme, když nám 
o něm nebo o ní něco povíte,“ uza-
vírá Jana Pacalová. -zk-

Koncerty místní „zušky“ u  příležitosti stého výročí české státnosti proběhnou 
v klášterním kostele.  Foto: archiv ZUŠ
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Informace/Personální inzerce

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení pracovních pozic 

strážníků Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 18 let, způsobilost 
k  právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost, ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 
ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném 
znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění * zvláštní odborná způsobilost 
v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe v oboru vítána 
* komunikační a  organizační schopnosti, samostatnost a  časová flexibilita * schopnost samostatného 
rozhodování * občanská a  morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na  PC * dobrý zdravotní stav * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * místo trvalého 
pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis 

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: strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou jednoho roku s  možností prodloužení na  dobu neurčitou. Po  přijetí 
do pracovního poměru 5. platová  třída a po získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 
(dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění, 8. platová třída dle 
nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále nař. vlády 
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. Nástup od   
1. 1. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, 
k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 31. 10. 2018. Informace k pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel 
MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
prodává zasíťované pozemky v lokalitě 
za  Hniličkou. Z  původních sedmnácti 
jich v době uzávěrky tohoto čísla byl vol-
ný pouze jeden, jehož velikost je 774 m2. 
Kupní cena je 950 Kč/m2, k níž je třeba 
přičíst sazbu DPH v platné výši. K lo-
kalitě je vybudovaná hlavní společná 
přístupová komunikace a  hotovy jsou 
i vnitřní komunikace. 

Pokud máte o  pozemek zájem, na-

jdete přesné znění podmínek na www.
sumperk.cz, v  sekci Podnikatel, pod-
sekci Majetkové záměry, Prodej po-
zemků k výstavbě. Zde si lze na mapě 
s  jednotlivými označenými pozemky 
ověřit, zda je parcela ještě v nabídce. 

Bližší informace podá H. Répalová, 
tel. č. 583  388  518. Vyřizuje: D. Ver-
nerová, referent MJP odboru, tel. č. 
583  388  564, e-mail: dagmar.vernero-
va@sumperk.cz nebo osobně na odbo-
ru MJP, budova radnice, I. poschodí, 
dveře č. 514 v pondělí až pátek. -red-

Mimořádný kulturní zážitek připra-
vuje na  letošní advent dětský pěvecký 
sbor Motýli Šumperk. První prosin-
cový pátek totiž vystoupí v klášterním 
kostele společně s  houslistou Pavlem 
Šporclem a  smyčcovým orchestrem 
Praga Camerata.

„S nabídkou spolupráce při šumper-
ském koncertu v rámci předvánočního 
turné Vánoce 2018 nás oslovil manage-
ment houslisty Pavla Šporcla. Nabídku 
jsme samozřejmě rádi přijali, protože 
setkání s  tak vynikajícím umělcem je 
pro naše sborové děti velkým příno-
sem. Věřím, že i pro posluchače to bude 
jedinečný zážitek,“ říká sbormistryně 
Šumperského dětského sboru Helena 
Stojaníková. Vzápětí dodává, že Pavla 
Šporcla doprovodí komorní smyčcový 
orchestr Praga Camerata. „Naše děti se 
na  koncertě představí jednak v  samo-
statném vstupu, ale také ve společném 
programu s Pavlem Šporclem a orches-
trem,“ podotýká Stojaníková. 

Koncert se uskuteční v pátek 7. pro-
since od 19 hodin v klášterním kostele. 

Vstupenky se začnou prodávat v infor-
mačním centru na Hlavní třídě v budo-
vě divadla ve čtvrtek 1. listopadu. -red-

V letošním roce stého výročí založe-
ní republiky vznikla řada projektů, kte-
ré připomínají jak odkaz zakladatele  
T. G. Masaryka, tak celou řadu osob-
ností a  událostí, které významně po-
sunuly nebo i  otřásly základy České 
republiky v uplynulém století.

Celorepublikový pro-
jekt Staleté kořeny nás 
vede k  ohlédnutí 
za  víc než jedním 
stoletím zpátky, 
odkazuje na  du-
chovní kořeny 
národa. T. G. Ma-
saryk zdůrazňoval 
hodnoty, jako jsou 
svoboda, pravda, víra, 
důstojnost, jako hodno-
ty důležité pro zdravý vývoj 
a  existenci národa. T. G. M.: „Za-
kládám demokracii na lásce - na lásce 
a spravedlnosti, jež je matematikou lás-
ky, a na přesvědčení, že máme na světě 
pomáhat k  uskutečňování řádu Boží-
ho, k synergii s vůlí Boží.“

Projekt představuje náš národ jako 
lipový strom a čtyři hodnoty jako jeho 
kořeny, kmen potom významné osob-
nosti dějin národa českého, olistěnou 
korunu lípy pak tvoříme my, součas-
níci.

Projekt Staleté kořeny si klade 
za  cíl probudit v  českém národu zá-
jem o  naše duchovní dědictví a  tvoří 
ho tři části: mediální (FB, YT, www.
staletekoreny.cz), vzdělávací program 

do  ZŠ a  pořádání výročních slavností 
s výsadbou lípy. Dosud si objednaly ZŠ 
více než 650 dílen s programem Staleté 
kořeny.

Za  vznikem tohoto projektu stojí: 
Nový život-PrimeNet, České stud- 

ny z.s. , Film 21, PTL a další.
Zveme širokou veřej-
nost ke společné oslavě 

stého výročí založení 
1. republiky. Akce, 
kterou pořádají 
v  rámci projek-
tu Staleté kořeny 
Bratrská jednota 
baptistů Šumperk 

a  základní škola 
ve  Vrchlického ulici 

za  podpory města Šum-
perka, se uskuteční v  neděli 

28. října od 10 hodin před budovou 
školy. V  programu vystoupí hudební 
skupina, pohovoří Jan Talafant (Bible 
21) a účast přislíbili představitelé měs-
ta Šumperka. Pro děti bude připravený 
doprovodný program, krátká animova-
ná videa o  osobnostech dějin národa, 
výtvarné dílny a  sportovní soutěže. 
V  závěru bude před školou vysazena 
Lípa století. V  případě nepříznivého 
počasí se program odehraje ve  škol-
ní budově. Bližší informace lze najít 
na  www.5zssumperk.cz a  www.bjb-
-sumperk.estranky.cz.

I. Hlavsová, produkční projektu 
Staleté kořeny 

P. Málek, ředitel školy

Přednášku nazvanou Lichtenštejnské 
jubilejní památníky a hraniční kameny 
chystá na  úterý 30. října šumperské 
muzeum. Věnována bude kamenným 
pomníčkům, které byly z  iniciativy 
knížecího lesního rady Julia Wiehla 
postaveny v roce 1898 jako připomínka 
výročí čtyřicetiletého panování knížete 

Jana II. z  Lichtenštejna a  okolo nichž 
byly vysazovány jubilejní dubové háje. 
K  zajímavým památkám v  bývalých 
lichtenštejnských državách patří také 
hraniční kameny s  iniciálami majite-
lů panství. O  tom všem pohovoří od   
17 hodin v  přednáškovém sále muzea 
Matouš Jirák. -zk-

Město nabízí poslední pozemek za Hniličkou Na šumperském koncertu 
Pavla Šporcla vystoupí Motýli

Filmaři dokončují trilogii 
o významných rodech Šumperska

V rámci projektu Staleté kořeny 
vysadí školáci Lípu století V muzeu bude řeč o lichtenštejnských pomníčcích

Pavel Šporcl odehraje v Šumperku vá-
noční koncert.  Foto: archiv

  Pokr. ze str. 3
Všechny tři díly budou mít předpre-

miéru zřejmě příští rok na jaře na zámku 
v Sobotíně, cyklus pak odvysílá Česká 
televize a poté město obdrží celou trilo-
gii pro propagační účely. „Využita může 
být při realizaci projektu interaktivní 
expozice textilnictví v  Klapperothově 

manufaktuře. Jeho návštěvníkům lépe 
přiblíží historické souvislosti v regionu 
ve vztahu k období rozkvětu textilního 
průmyslu na  Šumpersku a  existenci 
Klapperothovy manufaktury,“ uvedla 
vedoucí odboru školství, kultury 
a  vnějších vztahů šumperské radnice 
Helena Miterková. -zk-
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení 
 pracovního místa a  zkušeností v  Šum-
perku - PRACUJTE JINAK A  SVO-
BODNĚJI! Prostor je otevřen každý den 
podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní 
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kva-
lifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - 
možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ * 
Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané - 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 inovací

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

25. 10. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku
26. 10. od 12 hod. v „K“   Technika a my  Téma - placení mobilem
29. 10. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s M. Reichlovou 

ze Sdružení obrany spotřebitelů 
Téma - problematika bydlení seniorů, 
majetkových vztahů…

30. 10.   Společná návštěva ZOO Ostrava 
  s komentovanou prohlídkou 
  Sraz v 7.15 hod. na vlakovém nádraží 
2. 11. 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.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny 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-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Každé pondělí a každý  Potravinová a hygienická pomoc pro potřebné
pátek od 10.30 hod. 
Každé první úterý v měsíci  Svépomocná skupina
Každý první pátek  Společenství vdov
v měsíci od 17 hod.
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.

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou středu od 15 hod. ve „FS“   Rodinná hernička  Pro rodiče a děti
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý čtvrtek od 10 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   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.

Charita Šumperk

Centrum pro rodinu

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.

Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská knihovna T. G. Ma- 
saryka a  jenž vede Marie Brožová ze 
zábřežského gymnázia, pokračuje tře-
tí přednáškou. 

Uskuteční se v  úterý 6. listopadu 
od 18 hodin v nové budově knihovny 
v ulici 28. října a řeč bude o Vladimí-
ru Holanovi. Vstupné je třicet korun.

 -red-

Literární seminář pokračuje 
přednáškou o Vladimíru Holanovi
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″PO LÁVCE II″
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009192

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

Projekt „PO LÁVCE II.“ je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaných v OLK (především na Šumpersku a Jesenicku). Bude otevřen uchazečům o zaměstnání, 
kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje 
v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především ze Šumperska a Jesenicka).

Projekt má několik klíčových aktivit, které budou probíhat v učebnách
AJAK, nám. Míru 4, Šumperk. Kromě kontaktování cílové skupiny je to:

1.  Kontaktování – „Na okraji“
2.  Motivační kurz – „Přes závrať“
3.  Kurz základů trhu práce – „První krok“
4.  Pracovní diagnostika a poradenství – „Hledání rovnováhy“
5.  Rekvali� kační kurzy (obsluha osobního počítače, řidičské 

 oprávnění B, kurzy s praxí u zaměstnavatelů)

6.  Zprostředkování zaměstnání formou tréninkových pracovních
 míst celkem pro 32 lidí (dotace na 3 měsíce, 22 000 kč / měsíc na
 refundaci mzdy) po dobu 3 měsíců – tj. 66 tis. Kč na osobu)

PROJECT F
Pátek 2.11.2018
Od 20.00 hod.
H–club Šumperk

Vstupné 100,- Kč

Představujeme vám 

rockovou kapelu, 

která je složena 

muzikantů, kteří 

hrají nadšeni muziku 

70-80 let minulého 

století, hlavně špiček 

mezi kapelami 

světového rocku 

skupin  URIAH 

HEEP a DEEP 

PURPLE

Milý pane Zdeňku,
v posledních letech o Tobě slýchám i čítám bezpočet ošklivých věcí. 
Každou chvíli něco přijde, a když Tě nezavřou, objeví se cosi nového  
v dobré naději, že to jednou vyjde. Jistě by mi takové zprávy vrtaly hla-
vou, kdybychom se neznali již bezmála třicet let. Lidé, kteří mají tolik 
práce s jejich sestavováním, patrně vědí, proč tak činí. Vědí také, že 
soustavná práce zanechává stopy. Taková sdělení lidi zajímají, dobře 
se šíří i pamatují.

Strávili jsme spolu stovky hodin hovorů o věcech vezdejších a nikdy 
jsem nepostřehl skulinku, jíž by se mihla nějaká temná stránka Tvé 
mysli. To mi dává dobrý důvod vystoupit z mlčení a tento dopis psát. 
Vím, že nejsem sám, kdo o Tobě nepochybuje, ale také vím, s jakou 
nechutí se člověk odhodlává reagovat na špinavosti. Proto je ve veřej-
ném prostoru tak málo zastání těch, kteří špiněni jsou.

Chci však především říci něco důležitějšího. Dlouhá léta jsi byl ini-
ciátorem nepřeberné řady dobrých počinů, které naše město obohatily 
a zkrášlily. Dokázal jsi najít řešení zamotaných problémů, které lidem 
otravovaly život, nebo hrozilo, že se tak brzy stane. K jejich výčtu zde 
není dost místa, jsou však patrné všude kolem nás. Získal jsi důvěru 
velikého množství čestných, slušných a schopných lidí, kteří Ti stáli po 
boku a přikládali ruku k dílu. Rád bych za to všechno ze srdce podě-
koval Tobě i jim a řekl vám všem, že uplynulá léta mě v tomto směru 
naplňovala potěšením a hrdostí.

Možná někde vznikne dojem, že sis tento dopis objednal a zaplatil. 
Nechť. Jenom další zaručená zpráva v řadě. Budu-li díky tomu hozen 
do jednoho pytle s Tebou, věř, že to již teď považuji za velikou čest. 

Tomáš Motýl, sbormistr Šumperského 
dětského sboru ve výslužbě

Otevřený dopis Zdeňku Brožovi

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Reklamy Svoboda, s.r.o. , Bílsko 65 , 783 22 Bílsko, tel. 585 952 364, mob. 603 571 689, svoboda@svetelnereklamy.cz, www.svetelnereklamy.cz

Hudebniny Pospíšil - nesvětelná výstrčka_03 6.8.2018
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HUDEBNINY NOVÝ MALÍN
Prodej kytar, houslí, harmonik,
fléten, příslušenství
Servis kytar, smyčcových nástrojů
Montáž a servis elektroniky
Audio vybavení

Otevírací doba: Po - Čt  9-12   13-17, Pá  9-12   13-15
nebo kdykoli po předchozí telefonické dohodě

Parkování před prodejnou

Tel.: 604 303 364, hudebniny.malin@gmail.com,  Nový Malín 34

Vyrobena ze smrkového masivu, 
lakovaného zdravotně nezávadnými 

barvami v kombinaci bílé a černé
Rozměry jednotlivých policových dílů: 
81 x 39 cm, 121 x 39 cm, 161 x 39 cm

Cena 2.000 Kč

Kontakt: 
724 521 552

Prodám nábytKovou sestavu, 
vhodnou do dětsKého PoKoje
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OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Brýle   pro každou příležitost  
AKCE 1+1 ZDARMA

Chcete mít přehled o VŠEM 
Multifokální brýlové čočky 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
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NOVINKA
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Jsme realitní 
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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      

Hrabenov            990.000 Kč
• rodinný dům 2+1, samost.stojící, CP   
   735m2, ihned volný, nová kuch.linka
• možnost rozšíření do podkroví
• vytápění krb s průduchy, el. přímotopy 
 Volejte: 733 734 435

Krumpach, Zábřeh    1.700.000 Kč
• byt 3+1
• 2. patro, lodžie, 64m2

• rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• vlastní kotelna v domě, nízké náklady
 Volejte: 733 734 435

Šumperk             info v RK 
• novostavba 5+kk, patrový celopod-
   sklepený RD, CP 803m2, 2x koup. s WC
• vytápění plyn+krb.kamna 
• dvojgaráž, slunná terasa, slepá ulice 
 Volejte: 733 734 435

Jesenická, Šumperk         1.195.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 57m2, 2. patro s výtahem
• cihlový, zasklen. lodžie, neprůch. pokoje
• část. rekonstrukce, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

Zborov        2.790.000 Kč 
• rodinný dům 3+kk, CP 319m2       
• samostatně stojící patrový, garáž 
• celk.rekonstrukce, možnost rozšíření
• vytápění kachlová kamna a elektrokotel
 Volejte: 733 734 435

Družstevní, Úsov           info v RK   
• byt 3+1   
• cihlový byt, OV, 70m2, šatna
• původní stav, slunný s orientací JZ
• ihned volný, sklep
 Volejte: 733 734 435

Fibichova, Šumperk      1.600.000 Kč  
• byt 3+1 
• 3. patro, lodžie, 63m2, DB
• neprůchozí pokoje, část.rekonstrukce
• nízké náklady, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

Nabídněte nemovitost 
k prodeji a my Vám vyplatíme 
tipařskou provizi. Pro klienty 
poptáváme byty a rod.domy 

v Šumperku, Zábřehu 
a okolí. Na stavu nemovitosti 

ani lokalitě nezáleží. 
Kontakt na makléře: 

733 734 435       

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

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

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

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
Přijmeme:

STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA
pro výrobu elektromotorů

Nabízíme: Náborový příspěvek 10.000 Kč 
(dle pozic). Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefi ty.
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Hledám 
pronájem bytu 

1+1 nebo 2+1 
v Šumperku 

Cena včetně služeb 
do 7000 kč. Jsem pracující 
žena v těžké životní situaci. 

Prosím pomozte.  
Anna – tel.č. 608 230 934

SOUROZENCI

ULRYCHOVI

VSTUPNÉ 350, 300, 250 KČ. 
WWW.DKSUMPERK.CZ

ÚTERÝ / 4. PROSINCE / 19:00
DŮM KULTURY ŠUMPERK

VÁNOČNÍ KONCERT

SE SKUPINOU JAVORY

WANIEK květiny s.r.o.
Postřelmov

zive-nejen-v-oku-2018-2019-a2-final.indd   1 24.09.18   18:53

KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor v novém pojetí,  řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
CESTOVNÍ RUCH 
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz   
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certi�kát průvodce cestovního ruchu
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– široké zázemí pro  obor - školní arboretum, botanická zahrada, sad původních ovoc-
ných odrůd, učebna v přírodě, praxe u Lesů  ČR a ve veřejné  správě
Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
9. 11. 2018  do 13 do 17 hod.

Představíme jednotlivé  obory, ukážeme  školu 
a seznámíme Vás s podobou přijímací  zkoušky.

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

SVČ Doris zve

VIA LUCIS: 
Česká Antarktida
Host Pavel Kapler, zaměstnanec 

Geografického ústavu Masarykovy 
univerzity v Brně, manažer projektu VI 
CzechPolar2 a správce České vědecké 

stanice J. G. Mendela v Antarktidě

Úterý 20. listopadu 
od 18.30 hodin v sále vily Doris

Rezervace a prodej vstupenek: 
P. Konupčík, tel. č. 731 610 037, 

e-mail konupcik@doris.cz



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Volejte zdarma | pište

EPCOS s.r.o. Šumperk

SEŘIZOVAČ

Baví Vás obsluha 
a seřizování strojů?

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

    800 777 000 
nabory@tdk-electronics.tdk.com

• 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


