
Mimořádný kulturní zážitek čekal 
návštěvníky koncertu, jehož dějištěm 
byl druhý prosincový pátek klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie. Vyni-
kající houslista Pavel Šporcl zde spolu 
s  komorním smyčcovým orchestrem 
Praga Camerata odehráli svůj vánoční 
program. Během něj zazněly i  koledy 
v  aranžích Lukáše Sommera v  podání 
šumperských Motýlů. Ti celý koncert 
věnovali památce profesora Viktora 
Dostala.

„Dnešním koncertem chceme vyjád-
řit symbolické, ale velmi důležité podě-
kování. Naší hudbou chceme poděkovat 
čestnému občanu města Šumperka, 
člověku, který finančně podpořil rozvoj 
mnoha činností a  lidského potenciálu 
obyvatel Šumperka i  okolí, profesoru 
Viktoru Dostalovi,“ uvedla vánoční 

koncert sbormistryně Šumperského 
dětského sboru Helena Stojaníková 
a  předala slovo bývalému starostovi 
města Zdeňku Brožovi. „Za  každým 
kulturním i sportovním výkonem, jenž 
na  první pohled vypadá jednoduše, se 
skrývají obrovská práce a  úsilí mnoha 
lidí, kteří jsou většinou velice skromní 
a  nijak na  sebe neupozorňují. Dovolte 
mi proto tři malá poděkování,“ obrátil 
se k posluchačům Zdeněk Brož a vzápě-
tí připomněl zakladatele Šumperského 
dětského sboru Aloise Motýla a  jeho 
syna Tomáše, jenž v otcově práci pokra-
čoval a přivedl toto těleso nejen na re-
publikovou, ale i evropskou úroveň.

„Druhé poděkování je určeno světo-
vému virtuosovi Pavlu Šporclovi, který 
mi před pár měsíci napsal esemesku 
a nabídl tento úžasný koncert. Posled-
ní poděkování pak patří muži, jehož 
fotografii máte v  dnešním programu, 
profesoru Viktoru Dostalovi,“ zdůraz-
nil Zdeněk Brož a připomněl, že Viktor 
Dostal se narodil v Šumperku, poté žil 
dlouhá léta ve Vídni, prošel celým svě-
tem a podílel se na velkých lékařských 
výzkumech, zejména na poli alergolo-
gie a imunologie. 

„Po  roce 1989 neváhal ani vteřinu, 
vracel se pravidelně do Šumperka a za-
čal zde konat skutečné dobro. Kam se 
ve  městě podíváte, tam vidíte stopu 
Viktora Dostala. Mohl bych jmenovat 
desítky projektů, které podpořil. Přede-
vším to ale byl úžasný, dobrý, skromný 
člověk. Chci v této souvislosti vzpome-
nout jeho životní krédo, jež zní Jen láska 
platí. Viktor nás opustil před dvěma lety 
ve vánočním čase a já jsem rád, že v jeho 
činnosti, v  jeho altruismu, pokračuje 
jeho úžasná žena, doktorka Elizabeth 
Dostal, které chci velmi poděkovat,“ 
vyzdvihl Zdeněk Brož konání Elizabeth 
Dostal, jíž vzápětí předal kytici. Prá-
vě uspořádání speciálního vánočního 
koncertu Motýlů s  jedním z nejlepších 
světových houslistů současné doby Pa- 
vlem Šporclem Elizabeth Dostal výraz-
ně finančně podpořila. -kv-
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Vánoční koncert s Pavlem Šporclem věnovali Motýli Viktoru Dostalovi

Vstupenky na vánoční koncert Pavla Šporcla se šumperskými Motýly byly okamžitě vyprodané. Klášterní kostel byl zaplněný 
do posledního místečka.  Foto: M. Dvořáček

V dobročinnosti Viktora Dostala pokračuje jeho manželka, rovněž lékařka, Elisa-
beth Dostal.  Foto: M. Dvořáček
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     Jak vnímáte Vánoce 
na Točáku? Vyplňte dotazník

Místní radnice by ráda znala názor občanů na akci 
nazvanou Vánoce na Točáku a rovněž na další do-
provodné předvánoční akce ve  městě. Na  měst-
ském webu proto zveřejnila jednoduchý dotazník, 
v němž mohou lidé například sdělit, co se jim líbí, 
co by se naopak mělo zlepšit či jak dlouho by měly 
Vánoce na  Točáku probíhat. Tato zpětná vazba 
od občanů bude podkladem pro zlepšení příštích 
ročníků. Dotazník lze vyplnit na webových strán-
kách www.sumperk.cz v sekci Aktuality. -kv-

      Nominujte na ceny 
města za rok 2018

Místní radnice se chystá opět ocenit občany měs-
ta, šumperské organizace, firmy, zajímavé projekty 
či nejhezčí rekonstrukci a  novostavbu letošního 
roku. Možnost aktivně se zapojit a  nominovat 
na Ceny města Šumperka za rok 2018 má kdokoliv. 
Zasláním nominace se automaticky zapojí do slo-
sování o vstupenky na slavnostní večer, během ně-
hož se budou ocenění předávat. Nominovat lze do  
31. prosince prostřednictvím elektronického lístku 
na  webových stránkách města www.sumperk.cz 
v banneru Nominujte na ceny města, případně lze 
vyplnit tištěný nominační lístek. Ten je k dispozici 
v informačním centru na Hlavní třídě v budově di-
vadla.  -kv-

        Pozemky „za Hniličkou“ 
jsou již všechny rezervovány 

Celkem sedmnáct stavebních parcel pro bytovou 
výstavbu nabízelo v klidné lokalitě „za Hniličkou“ 
v  Horní Temenici město Šumperk od  loňského 
roku. V  současné době jsou již všechny parcely 
zarezervovány. V případě, že by se některá z nich 
uvolnila, bude tato informace zveřejněna na webo-
vých stránkách města www.sumperk.cz v  sekci 
Aktuality. -oh-

      O vánočních svátcích 
a na Nový rok slouží lékárenská 
i zubní pohotovost

Lékárenskou pohotovostní službu zajistí v  Šum-
perku ve  svátečních dnech 25. a  26. prosince 
Krajinská lékárna v  Komenského ulici 4 naproti  
divadlu. Otevřena bude od 9 do 13 hodin. Ve stej-
ný čas bude otevřena i na Nový rok, tedy v úterý 
1. ledna.
Zubní pohotovost je pak na  Šumpersku slouže-
na o víkendech a o svátcích od 8 do 11.30 hodin. 
Informace o sloužícím lékaři a ordinaci lze získat 
na tel. č. 585 544 444 nebo na www.dent.cz v sekci 
Pro veřejnost. -red-

Minulý čtvrtek uvítali v knihovně T. G. Masaryka „do dobré společnosti“ třetí díl úspěšné edice Historické toulky 
Šumperskem historika Drahomíra Polácha. A stejně jako o předchozí díly „toulek“ je i o poslední knihu velký 
zájem - jen na besedu s autorem přišlo na dvě stě šedesát lidí. Bohatě vypravenou publikaci s mnoha fotografiemi, 
kresbami a mapami opět vydalo štítecké nakladatelství Veduta.  Foto: M. Dvořáček

Začátkem roku vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Pošta při Jesenické končí, 
přestěhuje se na vlakové nádraží

Již tradičně zahájí nadcházející rok v  Šumperku 
a  okolí Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Chari-
ta Šumperk. Desítky koledníků vyjdou do ulic měst 
a obcí v období mezi 1. a 13. lednem, aby přinášely 
do  všech domovů požehnání a  poprosily o  pomoc 
pro ty, kteří ji potřebují. V Šumperku zahájí koledo-
vání v pátek 4. ledna v 15 hodin na tzv. „Točáku“ již 
tradiční vystoupení Motýlů. Zpěváčci Šumperského 
dětského sboru se v  tento den současně zhostí role 
koledníků.

„Posláním tří králů je přiná-
šet do  všech domovů po-

žehnání, šířit radostnou 
zvěst o  narození Ježíška, 
především v  našich srd-
cích, a poprosit o pomoc 
potřebným,“ připomněla 
koordinátorka Tříkrálo-

vé sbírky Lada Matyášová. 
Vzápětí podotkla, že výtěžek 

sbírky je určen na pomoc nemocným, handica-
povaným, lidem v  tísni a  dalším jinak sociálně po-
třebným skupinám lidí žijícím na  Šumpersku. Část 
výnosu pak jde na humanitární pomoc do zahraničí. 
Jen pro zajímavost - začátkem letošního roku skonči-
ly v kasičkách koledníků 833 452 koruny.

Šumperská charita má v  plánu podpořit příští 
rok činnost Centra pro rodinu Šumperk a  sdružení 
Ochrana nenarozeného života - pomoc a poradenství 
pro ženy a dívky. Část přerozdělených peněz poskyt-
ne na  přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou 
v  hmotné nouzi. „Informace o  dalších záměrech 
zveřejníme během příštího roku. I letos vás tedy pro-
síme, nebojte se otevřít dveře a  svá srdce, nechte se 

Jen do konce letošního roku bude otevřena pošta 
Šumperk 2, jež sídlí v  sousedství vlakového nádraží 
v části objektu, který patří městu. Ten půjde příští rok 
k  zemi a  celý prostor projde revitalizací. Lidé, kteří 
poštu využívali, budou muset od nového roku zamířit 
s balíky či dopisy do centra města. 

„Veškeré činnosti a  služby bude zajišťovat hlavní 
pošta Šumperk 1 v  ulici Gen.  Svobody 13. Klienti 
z pošty Šumperk 2 zde budou mít uloženy oznáme-
né zásilky k vyzvednutí, důchody a odnosné zásilky,“ 
sdělil manažer šumperského obvodu České pošty Ka-
mil Svačinka a dodal, že hlavní poštu na přechodnou 
dobu personálně posílí právě zaměstnanci z pošty při 
Jesenické ulici. Pošta Šumperk 1 je přitom otevřena 
od pondělí do pátku od 8 do 18.30 hodin a v sobo-
tu od 8.30 do 11.30 hodin. Bližší informace lze získat 
na telefonním čísle 954 278 701.

Do  lokality u nádraží se pošta už příští rok vrátí. 
Státní podnik jedná se Správou železniční dopravní 
cesty o přestěhování své pobočky přímo do nádraž-
ní budovy. Předpokládaný termín otevření je konec 
června. „Snahou České pošty, SŽDC Olomouc a ve-
dení města Šumperka je otevřít poštu v  této lokali-
tě co nejdříve. Za  případné problémy a  komplikace 
spojené s dočasným uzavřením této pobočky se všem 
klientům omlouváme,“ zdůraznil Svačinka. -kv-

Krásné vánoční svátky 
a v roce 2019 
samé dobré zprávy přeje všem 
svým čtenářům
redakce Šumperského zpravodaje

oslovit posláním, jež tříkrálové koledování přináší, 
a přispějte tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. 
Děkujeme za  vaši podporu,“ uzavřela Matyášová.
 -kv-



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Provoz šumperského městského úřadu bude těsně 
před Vánocemi a také den před silvestrovským víken-
dem omezený, poslední den roku pak mají všichni 
zaměstnanci nařízenou dovolenou. V novém roce se 
úřadovny otevřou v úterý 2. ledna o osmé ranní.

Historická budova radnice na náměstí Míru i úřa-
dovny v ulicích Jesenické, Rooseveltově a Lautnero-
vě se veřejnosti uzavřou v pátek 21. prosince o něco 

Vánoční promluva/Informace

Strom splněných přání vyrostl začátkem prosince v informačním centru na Hlavní třídě, svými kreslenými přáníč-
ky ho ozdobily samotné děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Až do včerejšího dne si z nich mohli „Ježíšci“ 
vybrat, koupit dárek a odevzdat jej v informačním centru. Zítra budou dárky předány dětem.  Foto: P. Kvapil

Parkoviště se rozšířilo směrem k heliportu.  Foto: -kv-

U nemocnice vyrostla 
další parkovací místa

Úřadovny mezi svátky omezí provoz, na silvestra budou zavřené

Dalších sedmačtyřicet parkovacích míst přiby-
lo nedávno u  šumperské nemocnice. Díky rozšíření 
v části směrem k heliportu jich tu dnes je více než sto 
šedesát. Místní radnice tak dokončila původní záměr 
z roku 2008, který počítal se sto šedesáti sedmi parko-
vacími stáními umístěnými mezi někdejší odstavnou 
plochou a heliportem při Zábřežské ulici. Vzhledem 
k finanční náročnosti se jich však v roce 2009 zreali-
zovalo asi o pět desítek méně. 

Za  nová parkovací místa, která vytvořila firma 
Strabag a.s., zaplatila radnice 2,412 milionu korun. 
Součástí zakázky bylo rovněž vybudování dešťové ka-
nalizace pro odvodnění zpevněných ploch, rozšíření 
veřejného osvětlení a vegetační úpravy.

Město se letos v  areálu místní nemocnice pustilo 
ještě do další velké investice, kterou je rekonstrukce 
páteřní kanalizace pod komunikací spojující ulici Ne-
mocniční s Nerudovou. Ta je rozdělena do několika 
etap. V  rámci první etapy dodavatelská firma zre-
konstruovala kanalizaci a její přípojky, přepojila řady 
v  jednotlivých šachtách a  opravila a  doplnila uliční 
vpusti. V  současné době je komunikace provizorně 
upravena recyklátem. K  položení nového povrchu 
komunikace a chodníků ze zámkové dlažby by mělo 
dojít nejpozději do konce srpna příštího roku.  -kv-

Vážení a milí přátelé!
Osmičkový rok, ve kterém jsme si připomínali jak řadu vý-

znamných a mnohdy i tragických výročí naší země, tak i staleté 
výročí založení samostatného československého státu, se poma-
lu chýlí ke konci. Než jsme se nadáli, vstoupili jsme do advent-
ního času.

Je to příležitost, aby hektické dny pracovního roku vystřídaly 
okamžiky, kdy se můžeme zastavit, zamyslet a zhodnotit uply-
nulé období, ale i napravit některé dluhy a „dloužky“, jež máme 
vůči rodině a přátelům.

Město a jeho zaměstnanci se vám snažili pro taková přátelská 
setkání připravit spoustu příležitostí, jak se na Štědrý den i celé 
vánoční svátky dobře naladit. Jako vždy jsou to vánoční koncer-
ty i tradiční zabijačkové hody, které vás mohly přivést k rekon-
struované budově radnice, vánoční atmosféru a zároveň krásný 
zážitek potom přinese na  první svátek vánoční Rybova Česká 
mše vánoční, jež nám připomene křesťanský rozměr těchto svá-
tečních dní.

Vážím si vaší solidarity a štědrosti, díky které si v tomto období umíme pomáhat a obětujeme něco ze 
svého pohodlí a peněz pro naše potřebné spoluobčany při charitativních akcích. Krásně se poslouchá, jak 
důstojně a velkoryse proběhla potravinová sbírka pro šumperskou Charitu, je krásné pozorovat rychlost, 
s jakou jsou rozebírána přáníčka dětí ze stromu splněných přání v informačním centru, nebo sledovat štěd-
rost posluchačů adventních koncertů.

Přál bych si, aby nám toto vánoční naladění vydrželo po celý rok 2019. K tomu vám přeji hodně sil, 
zdraví i dobré vůle. Tomáš Spurný, starosta města

Provoz Městského úřadu Šumperk během svátků
pátek 21. 12. 8.00-11.30 hod. 

(pokladní operace, vč. Czech Pointu, do 11.00 hod.)
čtvrtek 27. 12. 8.00-15.00 hod. 
pátek 28. 12. 8.00-12.00 hod. 

(pokladní operace, vč. Czech Pointu, do 11.30 hod.) 
středa 2. 1. 8.00-17.00 hod. 

(pokladna nám. Míru od 10.00 hod., pokladna 
Jesenická od 8.00 hod.)

Informace z prosincového jednání zastupitelstva 
města přineseme v prvním lednovém vydání 

Šumperského zpravodaje.

dříve, konkrétně o půl dvanácté dopoledne, s tím, že 
pokladny budou otevřené pouze do 11 hodin. Opět 
se pak úřad otevře ve čtvrtek 27. prosince. O den poz-
ději, v pátek 28. prosince, se bude z provozních dů-
vodů úřadovat do 12 hodin. Transakce v pokladnách, 
včetně Czech Pointu, přitom bude možné provádět 
pouze do  11.30 hodin. „Vzhledem k  tomu, že mezi 
svátky čerpají zaměstnanci ve větší míře dovolenou, 
bude ve čtvrtek a v pátek chod úřadu omezený. Pro-
voz na  jednotlivých pracovištích ale bude zajištěn,“ 
ujistila vedoucí kanceláře tajemníka Marie Dvořáč-
ková. Hned nato dodala, že na  silvestra, který při-
padá na  pondělí, zůstanou úřadovny, podobně jako 
v předchozích letech, zavřené. Důvodem je nařízená 
dovolená.

Běžný provoz městského úřadu „odstartuje“ 
ve  středu 2. ledna. Výjimkou bude pouze pokladna 
v budově na náměstí Míru, jež se otevře až v deset ho-
din dopoledne. Pokladna v úřadovně v Jesenické ulici 
bude v provozu již od osmé ranní.  -red- 
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Zpravodajství/Regenerace sídliště SEVER

Organizovat akce, které budou příležitostí k setká-
vání generací a budou poskytovat prostor pro vzájem-
né obohacení života nejmladších obyvatel města i těch 
nejstarších. To je základní myšlenka projektu Setká-
vání generací v  Šumperku, jenž i  letos pořadatelsky 
dovedl ke spolupráci několik šumperských organizací. 

Děti z místních mateřských škol se 11. až 13. prosin-
ce sešly v městské knihovně T. G. Masaryka se seniory, 
aby společně tvořili vánoční dekorace a  dárky. Pod 
dohledem pedagogů ze SVČ Doris Šumperk a  členů 
Klubu seniorů Pontis Šumperk měli možnost načerpat 
vánoční atmosféru při výrobě hvězd z  korálků nebo 
zdobení andílků. Mohli se také zaposlouchat do vánoč-
ního příběhu o loupežníku Rumcajsovi, který jim přišel 
přečíst zastupitel a garant projektu Setkávání generací 
v  Šumperku Martin Janíček, a  následně si o  příběhu 
popovídat s pracovnicemi knihovny.  

„Cílem projektu Setkávání generací je osvěta veřej-

nosti a rozvoj spolkového života napříč generacemi. 
Každá generace je pro společnost přínosem, neexis-
tuje „odepsaná“ generace. Generace dříve narozených 
nabízí rozvážnost, životní zkušenosti, trpělivost a ži-
votní moudrost, generace nejmladších zase radost 
a  živelnost. Vzájemné setkávání a  aktivity mezi ge-
neracemi jsou obohacující pro všechny zúčastněné,“ 
vysvětluje cíl projektu Martin Janíček, který inspiraci 
k  realizaci projektu získal mimo jiné i  při návštěvě 
partnerského města Bad Hersfeldu, kde podobné pro-
jekty už fungují dlouhodobě. 

Na  letošním ročníku Setkávání generací v  Šum-
perku se podílely město, Středisko volného času 
a  zařízení pro další vzdělávání pedagogických pra-
covníků Doris, Pontis, Městská knihovna T. G. Ma-
saryka a Spolek Galimatyáš. Akce se uskutečnila pod 
záštitou senátora Miroslava Adámka a šumperského 
starosty Tomáše Spurného. -mb-

Světový den porozumění autismu sice najdeme 
v kalendáři až v měsíci dubnu, činnost místní obec-
ně prospěšné společnosti Dětský klíč, jež se zaměřuje 
právě na podporu lidí s autismem a jejich rodin, však 
můžete podpořit již nyní. Konkrétně zakoupením 
vstupenky na  divadelní představení Autista - Moje 
zatracené nervy!, se kterým v sobotu 6. dubna přijede 
do Šumperka úspěšné Slovácké divadlo z Uherského 
Hradiště. Představení se uskuteční v  rámci osvětové 
mezinárodní kampaně „Light it up blue“ -  „Rozsviť-
me se modře“, jejímž cílem je upozorňovat veřejnost 
na nutnost okamžité a stálé podpory lidí s autismem.

Hru Autista - Moje zatracené nervy! napsala přímo 
pro Slovácké divadlo Alžběta Michalová, která se in-
spirovala příběhem vlastního bratra. Se souborem ji 
nastudoval režisér a současně ředitel divadla Michal 
Zetel. O jejím úspěchu svědčí i to, že letos v září insce-
nace oslavila pětaosmdesátou reprízu. Josef Kubáník, 
jenž hraje autistu Kašpara, získal v roce 2015 za tuto 
roli ocenění Harlekýn.

„Zakoupení vstupenky může být zajímavým dár-
kem pod stromeček. Díky velké podpoře Divadla 
Šumperk, které nám vyšlo vstříc a vstupenky již pro-
dává, tak můžete udělat radost svým blízkým či přá-
telům a  současně podpořit dobrou věc,“ říká Silvie 
Nováková ze společnosti Dětský klíč. Cena vstupenky 
je dvě stě třicet korun a koupit si ji můžete v pokladně 
divadla.  -kv-

Setkávání generací přivedlo děti a seniory tentokrát do knihovny

Kupte si vstupenku 
na představení a podpořte 
Dětský klíč

Děti z místních mateřských škol tvořily společně se se-
niory v městské knihovně vánoční dekorace a dárky.           
                                                                               Foto: -mb-

Hru Autista - Moje zatracené nervy! napsala přímo pro 
Slovácké divadlo Alžběta Michalová, která se inspiro-
vala příběhem vlastního bratra.  Foto: archiv

Jak jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, město Šumperk připravuje celkovou 
obnovu sídliště severně od centra města. Schematická mapka s vymezením území 
byla rovněž uveřejněna v minulém čísle.  Občané města zaslali celou řadu námětů 

a připomínek k řešenému území, za které děkujeme. Rádi bychom zájemce o revitalizaci 
této lokality pozvali na veřejné projednávání, které se uskuteční ve 

středu 16. ledna 2019 
od 16.00 hodin 

v jídelně základní školy v Šumavské ulici (6. ZŠ).

 Na tomto setkání budou přítomni zástupci vedení města i zpracovatel studie. 
Na programu jednání bude prezentace studie i projednání obdržených připomínek. 
Rovněž bude prostor i pro další případné dotazy. Informace o výsledcích veřejného 
projednání bude uveřejněna v únorovém čísle zpravodaje. Výsledná podoba studie 

bude následně publikována na webu města Šumperka.

Město Šumperk vás zve na

REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠUMPERK-SEVER

VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zimní úklid

Období vánočních svátků představu-
je nejen nápor na  peněženky, ale také 
na kapacitu nádob určených k ukládání 
komunálního odpadu. V Šumperku se 
odpad nebude svážet v pondělí 24. pro-
since, na  které připadá řádný termín. 
Svozová firma vyveze odpad na  Boží 
hod, tedy v úterý 25. prosince. V dal-
ších svátečních dnech proběhne svoz 
podle běžného harmonogramu.

Přestože je o Vánocích produkce od-
padu v domácnostech vyšší než během 
roku, kapacita nádob se v  tomto čase 
ve  městě z  logistických důvodů nena-
vyšuje. „V  době vánočních svátků je 
možné uložit směsný komunální odpad 
vedle sběrné nádoby do vhodného oba-
lu, nejlépe pevného igelitového pytle, 
tak aby nedošlo k  úniku směsného 
komunálního odpadu na  veřejné pro-
stranství. Toto pravidlo se letos vztahu-
je jen na Štědrý den a na východní část 
města, kde svoz v řádném termínu ne-
proběhne. V žádném případě se netýká 

kontejnerů svážených v  jiných dnech 
a  zejména ne podzemních kontejnerů 
a  separovaných složek komunálního 
odpadu,“ říká Vladimír Hošek z oddě-
lení odpadů a ovzduší odboru životní-
ho prostředí místní radnice a  dodává, 
že během vánočních svátků využívá 
město kapacitu svozových firem z více 
než sta procent nad rámec uzavřených 
smluv. „Při organizaci upřednostňuje-
me svoz směsného komunálního odpa-
du. Chtěl bych proto požádat občany, 
aby posečkali s  odložením separova-
ných složek komunálního odpadu asi 
o týden, kdy už bude tento svoz probí-
hat v běžném režimu,“ apeluje Hošek. 

A jak se mají lidé začátkem roku nej-
lépe zbavit vánočních stromků? Měli 
by je odložit co nejblíže ke  sběrným 
místům na tříděný odpad. Tímto způ-
sobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromku do  18. února, poté ho 
již musejí odvézt na sběrný dvůr v An-
glické nebo v Příčné ulici. -kv-

Cestující, kteří využívají šumperské 
autobusové nádraží, již nejsou zcela vy-
staveni nepřízni počasí. Město pořídilo 
dvě zastřešené zastávky, jež  zde necha-
lo v uplynulých dnech nainstalovat. 

Nástupní ostrůvky na místním auto-
busovém nádraží kryly až do letošního 
jara takzvané „vlaštovky“, tedy masivní 
kovové konstrukce. Vzhledem k  jejich 
havarijnímu stavu, jenž prokázal posu-
dek statika, je nechal tehdejší vlastník, 
společnost ČSAD Ostrava, odstranit. 
Od té doby mohli lidé za nepříznivého 
počasí využívat pouze čekárnu v  pře-
pravní budově. Ta je ovšem otevřena 
jen v  pracovních dnech od  půl páté 
ranní do  čtvrté odpolední. Chybějí-
cí přístřešky lidé kritizovali nejen při 
dešti, ale i během letošního tropického 
léta.

„Město Šumperk se rozhodlo pořídit 
dvě zastřešené autobusové zastávky. 
Lidem budou sloužit do doby, než za-
počne rozsáhlá rekonstrukce nádraží,“ 
uvedla mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková. Rozsáhlá a  nákladná mo-
dernizace by měla odstartovat příští 
rok v  únoru a  dotkne se nejprve pro-

storu u  bývalých železničních skladů 
u  vlakového nádraží na  protější stra-
ně Jesenické ulice, kde vzniknou nové 
parkovací plochy pro auta i  zájezdové 
autobusy, které doplní zeleň. Počítá se 
také se stavbou cyklověže pro více než 
stovku kol i s dobíjecí stanicí pro elek-
tromobily. Samotný autobusový termi-
nál přijde na řadu v roce 2020. 

Náklady na rekonstrukci se odhadují 
na sto čtyřicet milionů korun, z nichž 
více než čtyřiapadesát pokryje dotace, 
kterou město letos získalo z Integrova-
ného regionálního operačního progra-
mu.  -kv-

Odpad se na Štědrý den nevyváží Cestující ochrání před deštěm zastřešené zastávky

Firma zajišťující údržbu městských komunikací a chodníků se na zimu připravila

Zastřešené zastávky poskytnou lidem 
úkryt před nepřízní počasí.  Foto: archiv

Měsíc prosinec se „přehoupl“ do své druhé polovi-
ny a s ním se přihlásilo typicky zimní počasí. Firma 
SUEZ Technický servis, jež se v  Šumperku od  roku 
2016 stará mimo jiné o  sjízdnost silnic a  schůdnost 
chodníků v zimním období, ale na první sníh neče-
kala. Na zimní údržbu je připravena od začátku lis-
topadu.

„Počasí je nevyzpytatelné a  hlavním cílem zimní 
údržby je zmírnit jeho dopady. Každou zimu se za-
býváme doporučeními a  připomínkami, jak úklid 
zlepšit. Ne vždy se ale setkáváme s  pochopením 
samotného systému zimní údržby občany města,“  
uvedl Jiří Navrátil ze společnosti SUEZ Technický 
servis, která sídlí v Hybešově ulici. Městské komuni-
kace přitom jsou rozděleny do tří kategorií podle prio- 
rity úklidu. Ulice zařazené do prvního pořadí, mezi 
něž patří ty, kterými jezdí městská autobusová dopra-
va, tak musejí být uklizeny do čtyř hodin po ukon-
čení spadu sněhu. Ty v pořadí druhém do dvanácti 
hodin a ve třetím nejpozději do osmačtyřiceti hodin.

Do čtyř kategorií podle vytíženosti a přístupnosti 
jsou pak v Šumperku rozčleněny chodníky s tím, že 
některé se udržují pouze plužením a jen zanedbatel-
ná část se neuklízí vůbec. „Do prvního pořadí spadají 
zejména páteřní chodníky vedoucí do  centra města 
a podobně,“ podotkl Navrátil a zdůraznil, že zmíně-
né pořadí úklidu neurčuje SUEZ Technický servis, 
ale vychází z plánu zimní údržby pro daný rok, jenž 
každoročně reviduje a schvaluje zastupitelstvo města. 
„Tento dokument je pro nás „návodem k  obsluze“, 
podle kterého úklid provádíme. Je třeba říct, že tím-
to způsobem funguje údržba ve většině měst a obcí,“ 
dodal.

Během uplynulých dvou let úklidová firma vý-
razně posílila pracovní tým a  postupně obměňuje 
a  rozšiřuje vozový park. „Loni jsme například re- 
agovali na zvýšené požadavky úklidu sněhu a do zón, 
jimiž neprojede standardní mechanizace, jsme poslali 

posádky s  ručními frézami. Letos jsme pak pořídili 
nové vozidlo Mercedes Benz Atego, které bude zabez-
pečovat nejdůležitější část úklidu - chemický posyp 
komunikací 1. a  2. pořadí údržby,“ popsal Navrátil. 
V ostatních lokalitách zařazených do nižšího pořadí 
podle něj posílí zimní úklid chodníků nový malotrak-
tor F60 Cromo, údržbu parkovišť usnadní smykový 
nakladač KOMATSU SK820. „Děláme vše pro to, aby 
dopady zimy neomezovaly potřeby Šumperanů, není 
to ale vůbec jednoduché. Poměrně často nám někteří 
občané práci výrazně komplikují, například špatně 
zaparkovanými auty, nevhodným vyházením sněhu 
z vlastních objektů na veřejné prostranství a podob-
ně,“ posteskl si.

Stejně jako v uplynulých letech rovněž letos mohou 
lidé nahlásit své připomínky k zimnímu úklidu dis-
pečerské službě, která funguje ve dnech nepříznivého 
zimního počasí na lince 604 920 123. „V této souvis-
losti musím zdůraznit, že časový rozsah dostupnosti 
dispečerské linky není tak úplně v našich rukou, ale 
odvíjí se od  rozhodnutí oddělení komunálních slu-
žeb místní radnice. Znamená to, že pokud oddělení 
vyhlásí pohotovost na čtyřiadvacet hodin denně, bu-
deme nepřetržitě k  dispozici. Pokud ale vyhlásí po-
hotovost na čtyři hodiny denně, například od 20 do  

24 hodin, jsme k  dispozici pouze v  tuto dobu,“ vy-
světlil Navrátil a  dodal, že město zatím nevzneslo 
požadavek na držení plné pohotovosti po celé zimní 
období, tedy od  1. listopadu do  30. dubna. „Během 
pohotovosti jsme občanům plně k  dispozici a  na   
jejich podněty reagujeme neprodleně. Rád bych 
všechny požádal, aby své podněty a  připomínky 
k  provádění zimní údržby nahlásili hned, abychom 
mohli konkrétní nedostatky neprodleně odstranit. 
Kritika a hodnocení někdy i několik dní po problému 
už většinou ničemu nepomohou, zdůraznil Navrátil 
a připomněl, že všechny podněty, jež jsou na telefon-
ním čísle 604  920  123 nahlášeny, musí odpovědný 
pracovník zaznamenat do  dispečerské knihy s  po-
známkou o způsobu řešení.

Upozornit na případné nedostatky mohou občané 
i  prostřednictvím mapové aplikace nazvané Zimní 
údržba, která je zveřejněna na adrese www.sumperk.
cz v sekci Občan, podsekcích Komunální služby a Ko-
munikace. Lidé v  ní najdou nejen zobrazení pořadí 
úklidu jednotlivých komunikací ve  městě, ale také 
dobu, za kterou by měly být uklizené. Přímo z apli-
kace mohou poslat e-mail s dotazem či připomínkou, 
jež se vztahují ke konkrétnímu místu.

Firma SUEZ Technický servis ovšem nezajišťuje 
pouze zimní údržbu nebo svoz, využití a  případné 
odstranění odpadů. Kromě správy vozovek, cykloste-
zek, chodníků, parkovišť a autobusových zastávek má 
například na starosti i čištění a opravy uličních vpustí 
či dopravní značení. Nejčastěji jsou pracovníci firmy 
vidět při ručním a strojním úklidu města, který pro-
vádějí celoročně, včetně vyvážení odpadkových košů. 
„Občané nám často volají a vyžadují, abychom někde 
něco opravili nebo udělali na městském majetku. Tak 
to ale nefunguje. Práci nám musí zadat město, proto 
je potřeba se s požadavkem obrátit nejdříve na oddě-
lení komunálních služeb městského úřadu,“ upozor-
nil Navrátil. -kv-

Ulice zařazené do prvního pořadí musejí být uklizeny 
do čtyř hodin po ukončení spadu sněhu.  Foto: -pk-

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na 
www.utulekosoblazsko.cz/.
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Šumperští závodníci v Bad Hersfeldu opět zazářili

Do Šumperka se sjeli 
zástupci filmových klubů

Starosta města Šumperka Tomáš 
Spurný se koncem listopadu setkal se 
závodníky, kteří se v říjnu zúčastnili de-
vatenáctého ročníku běžeckého závodu 
Lollslauf v partnerském městě Bad Her-
sfeldu v Německu.

„Stalo se již tradicí, že naši závodníci 
vozí z akce, jež probíhá během tamějších 
městských oslav, domů cenné kovy,“ 
podotkl Květoslav Vykydal, jenž šum-
perskou výpravu vedl. Na nejkratší trati 
v délce 1,3 kilometru zazářila v kategorii 
do  patnácti let Iva Gieslová, která byla 
s časem 4:26 celkově nejrychlejší i mezi 
chlapci. V  závodě na  pět kilometrů 
skončil „na bedně“ s časem 16:47 i Mar-
tin Timko - obsadil vynikající celkové 
třetí místo, bramborovou medaili pak 
bral Vojtěch Bednarský. Nejlepší ženou 
ve stejném závodě byla Kateřina Divišo-
vá s časem 18:08, Václav Bednarský byl 
nejúspěšnější mezi juniory do osmnácti 
let a Ondřej Jílek první mezi juniory. 

Závody byly co do počtu tratí a kate-
gorií rozmanité. „Součástí byla rovněž 
týmová soutěž na  desetikilometrové 
trati. Časem 35:39 ji zcela ovládl náš 
tým ve složení Kateřina Divišová, Adam 
Žanda, Jan Kostecký, Martin Timko, 
Ondřej Jílek a Vojtěch Bednarský,“ do-

dal Vykydal. Skvělé výsledky pak potvr-
dil vytrvalec Marek Procházka, s časem 
1:22:13 zvítězil v půlmaratonu v katego-
rii mužů nad čtyřicet let.

Starosta Tomáš Spurný přivítal zá-
vodníky na radnici v pátek 30. listopa-
du. „Jsem hrdý, že máme tak šikovné 

První prosincový den se do Šumper-
ka sjeli zástupci filmových klubů z celé 
republiky i  ze Slovenska. Dvoudenní 
vzdělávací seminář proběhl ve  spolu-
práci s knihovnou T. G. Masaryka a ki-
nem Oko. 

V  rámci semináře čekaly na  čty-
ři desítky „klubistů“ projekce filmů 
A dýchejte klidně, Mirai a filmu z cyklu 
CinED, doplněné odbornými úvody. 
Na  každou projekci pak navázala be-
seda na téma „Jak připravit propagační 
kampaně k  filmům“. Účastníci rovněž 
zhodnotili letošní ročník Letní filmové 
školy a dozvěděli se první programové 
novinky pro rok 2019. 

 K. Šeligová, vedoucí FK Šumperk

  

      V Šumperku opět 
zazní „Rybovka“

Šumperský vánoční sbor s  orches-
trem pod vedením Víta Rozehnala se 
i letos podělí o tradiční součást míst-
ních Vánoc. Na  úterý 25. prosince 
opět chystá Českou mši vánoční Jaku-
ba Jana Ryby. Vychutnat si ji mohou 
všichni, kteří přijdou v  16.30 ho- 
din do  klášterního kostela Zvěsto-
vání Panny Marie. Kromě koncertu 
v klášterním kostele čeká Šumperský 
vánoční sbor a  orchestr ještě druhý, 
a to v sobotu 29. prosince v polském 
městečku Bolesławów, které leží pár 
kilometrů od Kladského sedla. -kv-

      Old Time Jazzband 
láká na nostalgii

Předsilvestrovská nostalgie je ná-
zev pořadu, který chystá na  pátek 
28. prosince Old Time Jazzband 
z  Loučné nad Desnou. Odehraje 
se v  kavárně hotelu Grand v  ulici  
17. listopadu od 17 hodin. Vstupné 
je sedmdesát korun. Místa si lze re-
zervovat v recepci hotelu Grand, tel. 
č. 583 212 220. -red-

      Literární seminář 
představí básníka 
Ivana Diviše

Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská knihovna TGM 
a  jenž vede Marie Brožová ze zá-
břežského gymnázia, pokračuje 
i v nadcházejícím roce. V pořadí již 
pátá přednáška se uskuteční v úterý 
8. ledna od  18 hodin v  malém sále 
knihovny a nese název Ivan Diviš - 
básník, který sobě ani nám nic neod-
pustí. Vstupné je třicet korun. -red-

          Výstava přiblíží 
autismus autenticky

Na novou výstavu se mohou těšit ná-
vštěvníci knihovny T. G. Masaryka. 
Představí se na  ní Andrea Nogová, 
šumperská fotografka a cestovatelka, 
z  jejíž spolupráce s  místní nezisko-
vou organizací Dětský klíč vznikla 
výstava „Autismus autenticky II.“ 
Zahájena bude ve  čtvrtek 3. ledna 
v 17 hodin v půjčovně pro dospělé.
Cílem výstavy je zprostředkovat 
návštěvníkům to, jak prožívají svět 
a  život děti i  dospělí s  diagnózou 
poruchy autistického spektra. Sou-
časně se snaží o  podporu dialogu 
a  sdílení zkušeností ve  směru k  li-
dem, kteří se s  autismem nesetkali. 
Výstava potrvá do 27. února.-kš, kv-

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

referenta oddělení územního plánování odboru 
strategického rozvoje, územního plánování 

a investic Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro  obor územní 
plánování, popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání 
uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně 
plánovací činnosti ve  veřejné správě; nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného 
pro autorizaci v  oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením 
a nejméně 3 roky odpovídající praxe (Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizaci 
v  ČKA najdete v  Usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017); nebo ukončené vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo 
architektonického směru dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění

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 * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
pořizování územních plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * 
podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného 
stanoviska

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 2. 2019, 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18. 1. 2019. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.

Zástupci filmových klubů „rokovali“ 
v sále knihovny.  Foto: -kv-

Šumperští běžci se v Bad Hersfeldu neztratili.  Foto: archiv

atlety, kteří perfektně reprezentují ne-
jen barvy svého klubu, ale také město 
Šumperk v  zahraničí,“ zdůraznil sta-
rosta. Obdobné závody se v  partner-
ských městech konají také v  polské 
Nyse a  v  jihomoravském Mikulově. 
„Abychom nezůstávali pozadu, oddě-
lení kultury a vnějších vztahů společně 
s  TJ Šumperk připravují první ročník 
šumperského běžeckého závodu pro 
širokou veřejnost. Uskuteční se v rámci 
Slavností města Šumperka 2019,“ pro-
zradil Spurný. -bv-
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Na  silvestra se poběží letošní 
poslední závod, Vikýřovická 12

Běžecký závod/Personální inzerce

Za necelé dva týdny se amatérští běž-
ci postaví na start posledního běžeckého 
závodu letošního roku. Vikýřovická 12 
odstartuje na  silvestra, tedy v  pondě-
lí 31. prosince, v  11 hodin dopoledne 
na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích.

„Účastníky závodu čeká dvanáctiki-
lometrový okruh po  polních a  lesních 
cestách, který prověří jejich fyzickou 
připravenost. V  minulých ročnících se 
ho zúčastnila také řada amatérských zá-
vodníků, kteří s  běháním neměli příliš 
velké zkušenosti a odnesli si skvělý zá-
žitek. Doufáme, že to tak bude i  letos, 
protože nám jde hlavně o dobrou atmo-
sféru,“ říká ředitel závodu Pavel Směšný. 
Vzápětí upozorňuje, že letošní ročník 
přinese výrazné změny. Zázemí závodu 
se přesune na  fotbalové hřiště do  Vi-
kýřovic, kde budou mít závodníci více 
prostoru a  lepší sociální zázemí. Změ-
nou tak logicky prošla i  samotná trasa 
závodu. „Snažili jsme se zachovat ma-
ximum z té původní, ovšem k nějakým 
změnám jsme přikročit museli. Celková 
délka a náročnost závodu se ale praktic-
ky nezmění,“ ujišťuje Směšný. 

Mezi další letošní novinky patří také 
elektronická časomíra a  rozšíření kate-
gorií. Chybět nebudou ani sportovní če-
lenky, jež letos dostane prvních dvě stě 
přihlášených závodníků jako dárek. 

Veškeré informace k závodu lze najít 
na webových stránkách www.vikyrovic-
ka12.cz, aktuální dění pak na  facebo- 
okové stránce závodu. -red-

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

referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
a prevence odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 
Sb. o  sociálních službách, v  platném znění, zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii  

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v  platném znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany 
vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost v  sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění 
skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, za dlouhodobou nemoc, MD a RD, 10. platová třída dle nař. 
vlády č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném 
znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, 
v platném znění. Nástup od 1. 2. 2019, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18. 1. 2019. Informace k pozici 
podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

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

referenta interního auditu 
a kontroly města Šumperka

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

Požadavky pro podání přihlášky: : znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve  veřejné správě a  o  změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. příslušné vyhlášky * znalost zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), v platném znění * znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění * znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního 
hospodaření územních samosprávných celků a  jeho přezkumu vítána * zkušenosti ve  státní správě 
vítány * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC (Word, Excel) * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ vítáno

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: výkon interního auditu u  města Šumperka * výkon veřejnosprávní 
kontroly u příjemců veřejné finanční podpory.

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměry na  dobu určitou, zástup za  MD a  RD, 10. platová třída dle nař. vlády  
č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, 
a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném 
znění. Nástup od  1. 3. 2019, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 1. 2019. Informace k pozici podá 
Jaroslava Kopová, vedoucí Interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 602.

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

referenta (práce v GIS softwarech) oddělení územního 
plánování odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijních oborech geoinformatika, geografie, architektura, rozvoj sídel, městské inženýrství nebo 
stavební inženýrství pozemních staveb 
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 * velmi dobrá uživatelská znalost práce 
na PC (MS Office) * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
vydávání koordinovaného závazného stanoviska * příprava podkladů pro vydání závazného stanoviska 
orgánu územního plánování * tvorba a vedení technické mapy města Šumperka * pořizování územních 
plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 2. 2019, 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 18. 1. 2019. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.

Účastníky závodu čeká dvanáctikilo-
metrový okruh po  polních a  lesních 
cestách.  Foto: P. Adámek
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 

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 * Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění 
na trhu práce - pro ženy 55+ nezaměstnané déle než 5 měsíců nabízíme komplexní 
podporu k uplatnění na trhu práce a možnost získat dotované pracovní místo.
Bližší informace: L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@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

Půjčovní doba v závěru roku 2018 - Městská knihovna v ul. 28. října 1, knihovna Sever

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

4. 1. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
8. 1. od 12.30 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
10. 1. od 10 hod. v „K“   Novoroční setkání v klubovně 
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. 

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý třetí čtvrtek v měsíci   Adorace pro maminky
od 19 hod. v kapli ve „FS“ 
1. - 13. ledna   Tříkrálová sbírka v šumperské farnosti
12. 1. v 9.30 hod. ve „FS“   Společné koledování v ulicích města 

Poté (12.00-17.00 hod.) tříkrálový guláš 
s občerstvením a společným poseze-
ním, srdečně zveme na koledování nové 
zájemce

14. 1. v 10 hod. v kapli „FS“   Mše svatá pro rodiče s dětmi
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Centrum pro rodinu

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 úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, tel. č. 583  216  747 nebo na  www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o  Modlitby 
za umírající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Půjčovna 
pro dospělé

Půjčovna 
pro mládež

Knihovna 
Sever

Pá 21. 12. 8-17       9-17 9-12 13-17
So 22. 12.       8-12                   8-12 zavřeno
Po 24. 12. - Čt 27. 12.          zavřeno zavřeno zavřeno
Pá 28. 12.       8-17 9-17    9-12 13-17
So 29. 12. zavřeno zavřeno zavřeno               
Po 31. 12.                      zavřeno zavřeno zavřeno  
Út 1. 1.                       zavřeno zavřeno  zavřeno  
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 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

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

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

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

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

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

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

Mechanik plynových zařízení

Zahájen příjem přihlášek 
pro akademický rok  2019 / 2020 

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

2018
2017

2016
2015

REMAX-SUMPERK-Inzerce_210x140mm.indd   1 10. 12. 2018   22:54:26

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNACE!
Pro pracoviště laserového obrábění kovů:

•  KONSTRUKTÉR
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, 
znalost CAD/CAM systémů, AJ/NJ výhodou.

•  PROGRAMÁTOR CNC LASERU
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, 
znalost CAD/CAM systémů, AJ/NJ výhodou.

•  OPERÁTOR CNC LASERU
Vyučen / SŠ strojírenského zaměření,
zkušenosti s obsluhou CNC strojů výhodou.

Pro nově otevřenou lakovnu:

•  LAKÝRNÍK      Možnost zaučení.

Dále hledáme zaměstnance na tyto pozice:

•  SvÁřEč
Zaučíme a svářečský průkaz zajistíme.

•  DěLNÍK v KOvOvÝRObě 
      řidič v nákladní dopravě (kombinovaná pozice)

Řidičské oprávnění C, E, praxe v řízení náklad-
ních vozidel, bezúhonnost. Případné prodlou-
žení profesního řidičského průkazu zajistíme.

•  UKLÍzEčKA
Administrativních a výrobních prostor.

NAbÍzÍME zÁzEMÍ STAbILNÍ FIRMY, 
PřÍSPěvEK NA STRAvOvÁNÍ A ODPOvÍDAJÍCÍ 
PLATOvÉ OHODNOCENÍ

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE  
Email: bencopo@bencopo.cz

BENCOPO s.r.o.   
Rudé armády 340, Velké Losiny

Mgr. Tomáš Potěšil – tel.: 777 852 355 
Ing. Alexandra Hojgrová – tel.: 774 598 500
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 PŘEJEME VÁM 
 BEZSTAROSTNÉ SURFOVÁNÍ 
 NA VLNÁCH INTERNETU, 
 NA TV OSTRÝ OBRAZ A DOBRÝ ZVUK 
 I V PŘÍŠTÍM ROCE 
 NA NAŠÍ OPTICKÉ SÍTI. 

PF 2019

SELECT SYSTEM, s.r.o. 
VÁŠ PARTNER V TELEKOMUNIKACÍCH

INTERNET | TELEVIZE | TELEFON

zpravodaj_122018_barva_final.indd   1 12.12.18   15:46

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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
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Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.
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Jsme realitní 
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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      

Krameriova , Šumperk  1.040.000 Kč
• byt 1+1, cihlový byt, OV, 38 m2, 2. NP
• rekonstrukce, sklep, půda, podíl 
   na zahradě
• nízké náklady, vlastní plyn. kotel
 Volejte: 733 734 435

Hrabenov            770.000 Kč
• rodinný dům 2+1, samost. stojící, 
   CP 735 m2, ihned volný, nová kuch. linka
• možnost rozšíření do podkroví
• vytápění krb s průduchy, el. přímot.
 Volejte: 733 734 435

Nový Malín       500 Kč/m2

• stavební pozemek 
• klidná část obce, CP 1.905 m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• slunné místo s krásným výhledem
 Volejte: 733 734 435

Loučná nad Desnou      1.750.000 Kč
• byt 3+1, cihlový byt po kompletní 
   rekonstrukci, OV, 1. NP, 71 m2

• podíl na přilehlé zahradě, vytápění krb.
   kamna s výměníkem a elektrokotel
 Volejte: 733 734 435

Zborov        2.690.000 Kč 
• rodinný dům 3+kk, samostatně stojící
• patrový, kompl. zařízený, garáž 
• CP 319 m2, celk. rekon., možnost rozšíř.
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel
 Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk      1.590.000 Kč  
• byt 2+kk 
• cihlový, 2. NP, OV, 55 m2

• rekonstrukce, kotelna v domě
• nízké náklady, volný 6/2019
 Volejte: 733 734 435

Bezpečnou střechu 
nad hlavou, světlo, 

teplo, prostřený stůl, 
přítomnost blízkých 

a radostnou, ničím 
nerušenou atmosféru 

po celé vánoční svátky  
vám přeje tým 

FORTEX REALITY   

Šumperk            6.400.000 Kč 
• novostavba 5+kk, patrový celopod-
   sklepený RD, CP 803 m2, 2x koup. s WC
• vytápění plyn+krb.kamna 
• dvojgaráž, slunná terasa, slepá ulice 
 Volejte: 733 734 435

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

Nabízíme: Náborový příspěvek 10.000 Kč 
(dle pozic). Motivační �nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefi .yt 

ELEKTROMONTÉRA
AUTOMECHANIKA
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Více speciálního papíru do světa 
Rakouská skupina delfort posiluje svoje posta-

vení v  rámci výroby speciálních papírů investicí 
v OP papírně v Olšanech u Šumperka. 

Delfort, celosvětový leader ve výrobě speciálních 
papírů,  před rokem oznámil investici v  hodnotě 
více než 150 milionů eur do  vybudování nového 
papírenského stroje, jehož výstavba již začala a běží 
v plném proudu. Tento nový stroj o délce 117 metrů 
a rychlosti až 1200 m/min bude stát v OP papírně 
v Olšanech nedaleko Šumperka, která má za sebou 
více než 150 let historie a zkušeností z oblasti výro-
by speciálních papírů. Nový papírenský stroj bude  
vybavený těmi nejmodernějšími technologiemi  
a  zvýší od  roku 2020 kapacitu výroby o  více než 
2 200 km2 papíru za rok. Z tohoto důvodu již nyní 
obsazujeme více než 30 nových pozic, které zahr-
nují operátory pro výrobu papíru, dále také tech-
nické nebo administrativní specialisty. 

Pokud máte zájem dozvědět se o tom, co znamená 
špičková kvalita v  papírenském průmyslu a  zají-
máte se o  možnosti pracovního uplatnění u  sta-
bilního zaměstnavatele, navštivte webové stránky  
www.delfortgroup.com, kde v  kariérní sekci na-
leznete informace nebo kontaktujte personální 
oddělení, e-mail: myjob.opp@delfortgroup.com, 
tel. 583 384 571.
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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

12. 1. / 17:00
KONCERT

POKÁC

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz

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

www.tdk.cz

Nově jsme 
TDK Electronics s.r.o.www.tdk.cz

Nově jsme 
TDK Electronics s.r.o.

TDK ELECTRONIC VÁM PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE 
A MNOHO ŽIVOTNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 

V NOVÉM ROCE 


