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Městskou policii 
povede 
nový ředitel

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem2 3 4

Klášterní hudební slavnosti 
odstartovaly mimořádnými 
koncerty

Historická budova radnice se otevřela veřejnosti, stříhala se i páska

Minulý čtvrtek bylo v historické bu-
dově radnice opravdu rušno. Probíhal 
tu totiž Den otevřených dveří, během 
něhož si mohli příchozí prohlédnout 
zajímavá místa úřadovny, seznámit se 
s činností odborů a oddělení úřadu, ale 
také si zasoutěžit či se vydat na radniční 
věž s novým dalekohledem. Akci uspo-
řádalo město u  příležitosti ukončení 
poslední etapy rozsáhlé rekonstrukce, 
kterou završil návrat trojice zrestauro-
vaných soch na  průčelí historické bu-
dovy letos v květnu. Závěrečnou tečkou 
za  nákladnou investicí bylo slavnostní 
přestřižení pásky, jež se odehrálo právě 
ve čtvrtek odpoledne.

V  úvodu slavnostního setkání při-
pomněl tajemník městského úřadu 
Petr Holub opravy, jimiž radnice prošla 
od  začátku devadesátých let minulé-

ho století. „Tou první byla v  roce 1996 
oprava fasády věže, která byla ve zbída-
čeném stavu. Při této příležitosti byly 
zrestaurovány sluneční hodiny, opra-
veny ciferníky mechanických hodin 
a nově oplechován ochoz věže. Větší re-
konstrukce pak probíhala s jedenáctile-
tým odstupem v letech 2007-2008, kdy 
se na ní již podílel architekt Vít Janků ze 
společnosti Archeco, jenž je duchovním 
otcem návrhu architektonického řešení 
úprav až do dnešní doby,“ řekl Petr Ho-
lub a dodal, že dílčí opravy a investiční 
akce realizované do  konce roku 2016 
přišly na  32,4 milionu korun. Dalších 
více než šedesát milionů si pak vyžá-
dala rekonstrukce v letech 2017 a 2018. 
„Nejviditelnější změnou je pochopitel-
ně nová fasáda, která byla dokončena 
loni v listopadu,“ podotkl tajemník.

Poslední etapa rozsáhlé rekon-
strukce, jež odstartovala před dvěma 
lety, zahrnovala především úpravu 
podkroví. V  prostoru pod střechou 
radnice vznikla serverovna, několik 
kanceláří a  skladových prostor. Nos-
né trámové konstrukce, které zasahují 
do jejich interiérů, byly očištěny, vad-
né kusy vyměněny a  dřevo přemoře-
no. Došlo také k rekonstrukci rozvodů 
topení, k  výměně oken a  k  obložení 
stěn sádrokartonem, jenž skryl nově 
nainstalované slaboproudé a  datové 
rozvody. 

V roce 2018 pokračovala rekonstruk-
ce, kterou měla „na  triku“ vsetínská 
firma H & B delta, zřízením kanceláří 
a  skladů v  podkroví a  obnovou klem-
pířských prvků a opravou střechy. 

 Pokr. na str. 3

Slavnostního přestřižení pásky se ujali tajemník městského úřadu Petr Holub, architekt Vít Janků a jednatel firmy H & B delta 
Ondřej Hurta.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,
prázdniny doslova „klepou na dveře“ a s nimi 
přichází i tradiční letní „okurková“ sezona. 
Červnové číslo Živé brány s nabídkou akcí na 
první prázdninový měsíc je ale důkazem, že 
to nemusí být tak úplně pravda. Zkuste tedy 
do „Brány“ nahlédnout. Zaujmout by vás 
mohly koncerty špičkových interpretů nejen 
vážné hudby, které se uskuteční v rámci fes-
tivalu Klášterní hudební slavnosti, či nové 
výstavy, tradiční Prázdninový den v muzeu 
nebo pětidenní sympozium nazvané An-
dělárium, jež proběhne na louce nedaleko 
kostela v Rejcharticích. Zajímavý program 
chystá rovněž kino Oko – kromě záznamu 
koncertu The Cure z Hyde Parku nabídne 
v rámci přehlídky Vary ve vašem kině i tři vý-
razné snímky z 54. ročníku Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary. Především 
si ale užívejte dovolené, sluníčka, koupání, 
procházek… Přeji krásné červencové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka

Obsah čísla

Živá brána Jeseníků
Informační servis kulturní, sportovní a společenské nabídky na červenec 2019

Malířka Anežka Kovalová oslaví 
v červenci životní jubileum.

Foto: P. Kvapil

„Bratrušák“ láká na koupání a tobogan  .....................................  2
Muzeum chystá Prázdninový den pro děti  ............................ 2
Malířka Anežka Kovalová oslaví  
v červenci životní jubileum  .........................................................................  2
Oko nabídne koncert The Cure z Hyde Parku  .................  3
Výstavní síň zaplnili pomocníci do kuchyně  .....................  3
Klášterní hudební slavnosti pokračují  
dalšími koncerty  ..........................................................................................................  3
Společenský servis – kalendář akcí  ........................................... 4, 5
V klášterním kostele 
se otevře výstava o Janu Zajícovi  .........................................................  5
Jílkova galerie bude hostit Pavla Konečného  .....................  5
Na rejchartickou louku se snesou noví andělé  ................  6
Přehlídka Vary ve vašem kině přijede 
v červenci do Oka  ......................................................................................................  6
Srpen 1968 v Šumperku  
přiblíží výstava v knihovně  ........................................................................... 6
V Hollarově galerii představí Diethera F. Domese  .....  6
Komiks Rudý kámen, 1. část – Tsunami  ..................................  7
Seriál Šumperské proměny:  
Radnici opět zdobí sochy  ...............................................................................  8

Součástí tohoto čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků.



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Městská policie Šumperk má od  letošního 1. čer-
vence nového ředitele. Ve  výběrovém řízení komisi 
nejvíce zaujal Jaroslav Janderka, který vystřídá dosa-
vadního dlouholetého ředitele Zdeňka Dočekala, jenž 
odchází do důchodu. 

Výběrového řízení se zúčastnili tři přihlášení 
uchazeči, kteří představili své dosavadní zkušenosti 
a  kvalifikaci, předložili písemnou koncepci rozvoje 
šumperské městské policie a poté zodpovídali dotazy 
členů výběrové komise, v níž zasedl i starosta Tomáš 
Spurný. Následně dva uchazeči absolvovali psycholo-
gické zhodnocení manažerských předpokladů. „Jsem 
rád, že o  post ředitele naší městské policie projevi-
li zájem tři kvalitní odborníci s  dlouholetou praxí 
u policie. Pro výběrovou komisi proto nebylo snadné 
zvolit budoucího ředitele, po pečlivém zvážení všech 
relevantních skutečností a  také na  základě posudku 

policejní psycholožky komise nakonec vybrala pana 
Janderku,“ popsal Michael Kohajda, radní a zastupitel 
pověřený řízením Městské policie Šumperk. 

Jaroslav Janderka v současné době působí na pozici 
referenta odboru dopravy Městského úřadu Šumperk, 
od roku 1997 do roku 2019 působil u Policie ČR, na-
posledy jako vedoucí obvodního oddělení Hanušovi-
ce. Janderka vystřídá na pozici ředitele městské policie 
Zdeňka Dočekala, který odchází k 30. červnu na vlast-
ní žádost do důchodu. „Stávajícímu panu řediteli bych 
velmi rád touto cestou poděkoval za dlouholeté vede-
ní městské policie, práce strážníků není snadná a o to 
více je náročné jejich vedení. Od nového ředitele pak 
očekávám naplnění několika priorit, na  nichž jsme 
se dohodli, zejména zlepšení pořádku v  městských 
parcích nebo během pátečních a  sobotních večerů,“ 
uzavřel Kohajda.   -red-

S otázkou, jak zajistit financování dalšího provozu, 
se letos potýkala renomovaná Galerie Jiřího Jílka. Ne-
obdržela totiž grant od ministerstva kultury. Pomoc-
nou ruku jí podalo vedení města, které pomohlo se 
získáním sponzorů.

„Galerie Jiřího Jílka je pro milovníky výtvarného 
umění v Šumperku už řadu let oázou. Manželé Ko-
valovi svou dramaturgií přivádějí do  výstavní síně 
umělce, za jejichž tvorbou k nám přijíždějí návštěvní-
ci z celé republiky. Hold jejich práci vzdala například 
loni i  prestižní pražská galerie DOX,“ připomněla 
ředitelka Domu kultury Šumperk Hana Písková. Vzá-
pětí dodala, že pro ni i další příznivce bylo nemilým 
překvapením, když ministerstvo kultury šumperské 
galerii letos grant neudělilo. „Ministerstvo provoz ga-
lerie v  minulých letech finančně podporovalo. Loni 
například obdržela sto sedmdesátitisícový grant. Le-
tos bohužel žádost ve  druhém kole posuzování ne-
prošla,“ posteskla si Písková.

Nelehkou situaci pomohly domu kultury vyřešit 

sponzorským darem společnosti, které ve městě pod-
nikají. „V Šumperku dlouhodobě podporujeme řadu 
kulturních i sportovních akcí. Když se na nás vedení 
města obrátilo, neváhali jsme a rádi přispěli. Galerii 
Jiřího Jílka patří velká poklona za to, co ve svých pro-
storách prezentuje,“ řekl Radim Jirout, ředitel Šum-
perské provozní vodohospodářské společnosti. 

Pomocnou ruku podala galerii také místní společ-
nost Suez. „Když jsem si poslechl celý příběh galerie 
a  uvědomil si, jak by mohl skončit, řekl jsem si, že 
to nemůžeme dopustit. Vidím tu vysokou kvalitu, 
za kterou je obrovský kus práce,“ zdůraznil Jaroslav 
Navrátil, ředitel společnosti Suez. 

Třetím mecenášem Jílkovy galerie je lékařka Eliza-
beth Dostal, která pokračuje v  dobročinnosti svého 
manžela Viktora a jež Šumperku každoročně věnuje 
finance na podporu nejrůznějších aktivit. „Díky všem 
třem dárcům je provoz Galerie Jiřího Jílka pro letošní 
rok zajištěn,“ uzavřela ředitelka domu kultury.

 -red-

Městskou policii povede nový ředitel

Jílkově galerii pomohly místní firmy

  

       Chcete být součástí výstavy? 
Pošlete fotografii

Šumperská Městská knihovna T. G. Masaryka chys-
tá k letošnímu třicátému výročí Sametové revoluce 
zajímavou výstavu, do jejíž přípravy by ráda zapoji-
la širokou veřejnost. Půjde o koláž fotografií nazva-
nou „Na Lavičce Václava Havla“. 
„Budeme rádi, když nám lidé pošlou svou fotografii 
pořízenou na Lavičce Václava Havla u naší knihov-
ny. S jejich souhlasem ji použijeme do připravované 
koláže,“ říká ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 
Fotografie stačí jen zaslat elektronicky na e-mailo-
vou adresu seligova@knihovnaspk.cz. Výstava bude 
slavnostně otevřena v neděli 17. listopadu v 17 ho-
din v knihovně v  ulici 28. října. -zk-

         
          
                  

        
      Farmáři nabídnou 
své produkty 12. července

Již počtvrté budou mít Šumperané a  lidé z  oko-
lí možnost nakupovat potraviny a  další produkty 
přímo od  výrobců. V  pátek 12. července obsadí 
prodejci dvě desítky stánků rozesetých v  prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, které připravila 
místní Okresní agrární komora ve spolupráci s měs-
tem, si budou moci příchozí nakoupit od osmé ran-
ní do čtvrté odpolední. -zk-

       Pošta se na vlakovém nádraží 
otevře v lednu 

Z  důvodu plánované rekonstrukce přednádraží 
ukončila koncem loňského roku svůj provoz pošta 
Šumperk 2 v ulici Jesenické u nádraží. Od začátku 
roku si mohou klienti této pošty vyzvednout zásil-
ky, důchody a odnosné zásilky na poště Šumperk 1 
v  ulici Gen.  Svobody. Česká pošta intenzivně jed-
ná se Správou železniční dopravní cesty Olomouc 
o možnosti přestěhovat poštu Šumperk 2 do prostor 
v  budově vlakového nádraží v  prostoru bývalé re-
staurace. Zde by měla fungovat od 1. ledna příštího 
roku. -red-

Slova díků, adresovaná oběma firmám, jež přispěly na provoz Jílkovy galerie, zazněla během vernisáže červnové 
výstavy obrazů Ireny Šafránkové, nazvané Uhlem, pastelem, olejem. Výtvarnice přijela do Šumperka spolu se 
svou dlouholetou přítelkyní, spisovatelkou, dramatičkou, scenáristkou a publicistkou Danielou Fischerovou, která 
výstavu uvedla. Obě dámy nejsou Šumperským neznámé, předloni byly hosty literárního a filmového festivalu 
„Město čte knihu“.  Foto: P. Kvapil

Lavička Václava Havla byla u knihovny slavnostně 
odhalena začátkem loňského října.  Foto: -kš-
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Historická budova radnice se otevřela veřejnosti, stříhala se i páska

Zpravodajství/Informace

Přibližně čtyři stovky diváků aplaudovaly v  pá-
tek 7. června zlínské Filharmonii Bohuslava Marti-
nů a  brněnskému Českému filharmonického sboru, 
jež vůbec poprvé v  Šumperku uvedli Beethovenovu  
9. symfonii s Ódou na radost. Právě tato tělesa zahájila 
letošní festival Klášterní hudební slavnosti, který pořá-
dá již třináctým rokem Agentura J+D Romana Janků. 
Patronát nad akcí letos opět převzala světová harfe-
nistka Jana Boušková. Ta okouzlila spolu vynikajícím 
klavíristou Lukášem Klánským posluchače během 
dalšího koncertu v klášterním kostele minulý čtvrtek.

„Zahajovací koncert byl mimořádný! V  podání 
Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou diri-
genta Leoše Svárovského zněla Beethovenova hudba 
velice plasticky a nikdy nenudila. Zažité představy, že 
se ve velkém sále šumperského domu kultury nedaří 
akusticky dělat pěkné koncerty, dostaly na frak. Pře-
devším Český filharmonický sbor Brno a všichni só-
listé v pěveckých partech předvedli, že i v tomto sále 
můžeme nabídnout výkony světových kvalit,“ popsal 
atmosféru zahajovacího koncertu festivalu Klášterní 
hudební slavnosti jeho ředitel Roman Janků a dopl-
nil, že všichni protagonisté večera byli dojati místním 
publikem. „A ani sólisté, sopranistka Tereza Mátlová, 
mezzosopranistka Jana Hrochová, tenorista Tomáš 
Černý i  basista Martin Gurbaľ, své nadšení neskrý-
vali,“ dodal.

Nezapomenutelný zážitek si odnášeli i návštěvníci 
druhého šumperského koncertu, na  němž vystou-
pila ve  čtvrtek 20. června nejlepší harfistka světa 

současnosti Jana Boušková. Na  klavír ji doprovodil 
Lukáš Klánský, který jde ve šlépějích svého otce Iva-
na. „Takový komorní večer jsme na  festivalu ještě 
neměli. Kombinace harfa a  klavír je totiž velice ne-
obvyklá,“ podotkl Roman Janků a připomněl, že fes-

tival pokračuje v  červenci dalšími koncerty v  řadě 
míst nejen Olomouckého kraje. Šumperský klášter-
ní kostel přitom bude hostit ještě dva - 14. července 
přijede talentovaný slovenský varhaník Juraj Křemen  
a 26. července soubor Ensemble Inégal. -zk-

   Pokr. ze str. 1
Společně s  úpravami podkroví byla 

na  střeše zhotovena nová prosklená 
konstrukce nad hlavním schodištěm, 
která zvýšila jeho prosvětlení a  jež 
chrání skleněný kryt s drobnými vitrá-
žemi nad schodištěm. I  ten prošel ru-
kama restaurátorů. Nejnáročnější pak 
byla oprava fasády. Nezávisle na těchto 
pracích prošla opravou i  obřadní síň, 
včetně vitráží v  oknech, a  přiléhající 
čekárna.

„Chtěl bych městu poděkovat, že se 
rozhodli pověřit nás, Valachy ze Vsetí-
na, realizací. Už od začátku bylo jasné, 
že se nám bude v Šumperku dobře pra-

covat, protože se investor ukázal jako 
náročný a  my v  náročných podmín-
kách rádi pracujeme,“ přiznal s  úsmě-
vem Ondřej Hurta, jednatel firmy  
H & B delta. Ta se specializuje především 
na obnovu historických a kulturních pa-
mátek. Největším oříškem podle něj byl 
termín realizace, neboť bylo nutné časo-
vě skloubit jednotlivé řemeslné práce. 
„Náročná byla i fasáda, nejen pro velkou 
plochu, ale i proto, že je z břizolitu, jenž 
se už dnes prakticky nedělá. Horkotěžko 
jsme hledali řemeslníky, kteří tento starý 
postup umějí,“ dodal Hurta.

„Pokud si odmyslíte barvu fasády, 
může se vám na první pohled zdát, že 

rekonstrukce nepřinesla žádnou výraz-
nou změnu. A to je možná ten nejlep-
ší výsledek,“ řekl architekt Vít Janků. 
Podstatnou úpravou podle něj prošla 
střecha, u níž bylo třeba přepočítat a ze-
sílit její konstrukci po požáru a rychlé 
opravě, která proběhla v sedmdesátých 
letech, a zcela nově vyřešit střed budo-
vy. Rekonstrukce přinesla i  naplnění 
principu moderní administrativní bu-
dovy, jež jsou dnes doslova „prošpi-
kovány“ dráty a  médii. „Radnice měla 
v interiéru před rekonstrukcí moře lišt 
a  nevzhledných rozvodů. Koordinací 
při práci na  projektu se docílilo toho, 
že kanceláře dnes vypadají zase přívě-
tivě a jsou nachystány na případné další 
doplňování techniky,“ uvedl architekt 
a  přiznal, že touto etapou pro něj re-
konstrukce ještě neskončila. 

„Tu opravdu poslední vidím za  ně-
jakých třicet let. Až dožije plynová 
kotelna v  suterénu, je nahoře na  půdě  
nachystaná místnost pro novou. 
V dnešní kotelně by tak mohl vzniknout 
komerční prostor, který bude sloužit 
občanům. Navíc by bylo možné, po vy-
budování dalšího požárního schodiště, 
pro něž už máme vhodné místo v půdo-
rysu, přestěhovat úředníky o patro výš 
do podkroví. To by pak ale samozřejmě 
byl docela silný zásah do interiéru,“ při-
pustil Janků, pro něhož představuje his-
torická budova radnice čtvrté „setkání“ 
s prací architekta Bergera. „Čím častěji 

jsem na  kontrolních dnech chodil ko-
lem portrétu Georga Bergera ve  věži 
radnice, tím více se mi zdálo, že v jeho 
výrazu vidím poťouchlý úsměv. Docela 
náročnou překážkovou disciplínu nám 
totiž připravil nejen pro obnovu jeho 
a  Schöneho škrábané omítky, ale ná-
ročné bylo i  dostat do  radnice vše, co 
z  ní udělá úřadovnu jedenadvacátého 
století,“ uzavřel architekt. -zk-

Pozn.: Přehled finančních nákladů 
na jednotlivé etapy rekonstrukce najde-
te na str. 5.

Klášterní hudební slavnosti odstartovaly mimořádnými koncerty

Na stanovištích před a uvnitř radnice čekaly na návštěvníky vědomostní a zábavné 
úkoly s různou tematikou.  Foto: -pk-

Během dne otevřených dveří se přícho-
zí dostali i na běžně nepřístupná místa 
v budově radnice.                     Foto: -pk-

Klášterní hudební slavnosti letos zahájily opravdu velkolepě - Beethovenovou 9. symfonii s Ódou na radost. 
  Foto: Agentura J+D
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 20. června 
2019:

* schválilo časový a  obsahový pro-
gram svých zasedání ve druhé polovi-
ně roku. První jednání po prázdninách 
je naplánováno na čtvrtek 19. září, další 
pak 31. října a 12. prosince.

* schválilo bez výhrad celoroční hos-
podaření města za rok 2018 s tím, že 
k 31. 12. 2018 činily příjmy 661,418 mi- 
lionu korun a  výdaje 656,826 milionu 
korun. Při započítání přebytku hos- 
podaření z minulých let ve výši 127,970 
milionu a  dvacetimilionového konto-
korentního úvěru přitom jsou příjmy 
787,721 milionu, výdaje pak po odečte-
ní splátek jistin úvěrů ve výši 17,454 mi- 
lionu činí 784,008 milionu. Současně 
vzali zastupitelé na  vědomí zůstatky 
finančních prostředků na účtech měs-
ta k  poslednímu loňskému dni, vyúč-
tování finančních vztahů k  ostatním 
rozpočtům, přehled výsledků hospo-
daření organizací města k 31. 12. 2018 
a zprávu auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření za období od 1. 1. do  
31. 12. 2018. Vzápětí pak schválilo 
účetní závěrku města za loňský rok.

* vzalo na  vědomí zprávu o  vývo-
ji daňových a  nedaňových příjmů 
od  obyvatelstva. Ke  konci letošního 
května vybrala místní radnice na  da-
ních, správních a  místních poplatcích 
a  ostatních odvodech a  poplatcích 
164,654 milionu korun. To je ve srov-
nání se stejným obdobím loňského 
roku o  3,101 milionu více. Nedaňové 
příjmy, jež mimo jiné zahrnují služby 
za  svoz komunálního odpadu, pak či-
nily 1,554 milionu korun.

* schválilo střednědobý výhled roz-
počtu města na roky 2020-2023. S nej-
většími výdaji počítá město v  příštím 
roce - odhaduje je na více než 716 mi- 
lionů korun. Do  investic chce přitom 
v  tomto roce „nalít“ více než sto pět-
asedmdesát milionů, z  nichž největší 
část, 125 milionů, „spolkne“ realizace 
přestupního terminálu autobusového 
nádraží. Druhá největší investice, še-
stadvacet milionů, by měla jít na  rea-
lizaci průmyslové zóny IV. a  počítá se 
i  s  rekonstrukcí komunikací a  přileh-
lého okolí v oblasti Javoříčka a Blanic-
ké ulice. V  dalších letech se pak chce 
město pustit do  rekonstrukce domu 
kultury, do  regenerace sídliště Sever, 
do  realizace záměrů v  areálu někdejší 
Hedvy, do  vybudování okružní křižo-
vatky u  soudu, do  revitalizace lokality 
při Bratrušovské ulici a  ulic Nemoc-
niční a  Zábřežské, do  rekonstrukce 
domu v ulici ČSA 22, do oprav a zatep-
lení „mateřinek“, do  opravy úřadovny 
v  Lautnerově ulici či do  výměny stře-
chy kina Oko. V  plánu jsou také pro-
tipovodňová opatření na území města, 
revitalizace lesoparku Cihelna, realiza-

ce muzea textilnictví v  budově bývalé 
manufaktury či sanace vlhkosti v kláš-
terním kostele.

* schválilo přidělení finančních 
částek nad padesát tisíc korun urče-
ných na  dotace z  městského rozpoč-
tu na  činnost organizací působících 
v  soutěžích výkonnostního sportu 
pro rok 2019. Celkem přitom zastu-
pitelé rozdělili 345 tisíc korun. Flor-
balové mužstvo může počítat se sto 
deseti tisíci a ženské a juniorské druž-
stvo s  padesáti tisíci. Basketbalisté TJ 
Šumperk obdrží sedmdesát tisíc korun 
a  dospělí atleti TJ Šumperk pětatřicet 
tisíc. Třicet tisíc mají jistých členové 
oddílu sportovního karate při TJ Sokol 
Šumperk a Multisport Outdoor Teamu 
Šumperk, z.s. Dvacet tisíc pak dosta-
ne sidecrossový klub Side MX Club 
Šumperk, z.s. 

Na  šumperskou radnici letos dora-
zilo sedmadvacet žádostí o poskytnutí 
dotace, což je o čtyři méně než loni. De-
vatenáct projednali a  schválili v  rámci 
své kompetence radní, a  to v  celkové 
výši 405 tisíc korun. Jednu žádost, Fot-
balového klubu Šumperk, z.s., komise 
pro přidělování grantů a dotací navrhla 
nepodpořit, neboť byla podána po sta-
noveném termínu. 

Velká zájmová sdružení pak místní 
radnice podporuje přímo z  rozpoč-
tu města - na  mužský hokej v  něm je 
vyčleněno 3,45 milionu, HK Mladí 
Draci Šumperk, z.s. dostane na  druž-
stva mladšího a  staršího dorostu, žá-
kovskou ligu a  přípravku 4,4 milionu,  
TJ Šumperk z.s. pak 1,55 milionu 
a  družstva dorostu a  starších žáků 
z  Fotbalového klubu Šumperk mohou 
počítat s osmi sty devadesáti tisíci.

* schválilo zprávu o  plnění Strate-
gického plánu rozvoje města Šum-
perka za rok 2018 a akční plán na léta 
2019-2023. Jde o základní strategický 
dokument, jenž ve  střednědobém ho-
rizontu stanovuje hlavní priority roz-
voje města. Ze Strategie rozvoje města 
Šumperka na  léta 2014 - 2020, kterou 
zastupitelé schválili před čtyřmi lety, 
vycházejí tzv. akční plány, jež se zpra-
covávají pro jednotlivé roky s  výčtem 
konkrétních aktivit, včetně jejich fi-
nancování, a jejichž naplňování je pra-
videlně vyhodnocováno. 

* vzalo na  vědomí zprávu o  plnění 
plánu investiční výstavby ke  konci 
letošního května a  výsledky hospo-
daření systému nakládání s  odpady 
v loňském roce. 

* vzalo na  vědomí zprávu o  sta-
vu životního prostředí v  Šumperku 
v loňském roce, jež informuje o meteo- 
rologických podmínkách a imisní situa- 
ci na  monitorovací stanici umístěné 
na  hřišti u  školy ve  Vrchlického ulici, 
dále o  emisích ze zdrojů znečišťování 
ovzduší ve městě a o kvalitě pitné vody 

ve  městě. Doplněna je o  hodnocení 
likvidace odpadních vod a hospodaře-
ní v  lesích ve  vlastnictví města v  roce 
2018. Na monitorovací stanici u  školy 
ve  Vrchlického ulici se přitom sledu-
jí prachové částice PM10 a  PM2,5, oxid 
dusičitý a oxidy dusíku, ozon O3 a také 
meteorologické údaje, jako jsou teplo-
ta, tlak, vlhkost, srážky, rychlost a směr 
větru a sluneční svit. 

* schválilo uzavření dohody 
o ukončení smlouvy na prodej jedno-
ho ze stavebních pozemků v  lokalitě 
za  Hniličkou. Parcelu nyní nabídne 
město dalším zájemcům.

* zabývalo se otázkou záměru vy- 
užití někdejšího areálu bývalé Hedvy 
o výměře 13494 m2 při Žerotínově ulici, 
který město odkoupilo od  společnosti 
OSOH a.s, Plzeň za  cenu 33,735 mi- 
lionu korun. Část pozemků prodá 
šumperské firmě Macte spol. s.r.o. 
(1196 m2) a vlastníkům domu v Laut-
nerově ulici 2 (asi 83 m2). O víc než pět 
tisíc metrů čtverečních pozemku pak 
měly zájem Lesy ČR, které zde chtěly 
postavit budovu krajského ředitelství. 
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě však 
od  svého záměru ustoupily. Místní  
radnice tak po  zpracování změny ur-
banistické studie tohoto areálu nabíd-
ne zmíněný pozemek za  cenu 2500 Kč 
za metr čtvereční bez DPH, tedy za cenu, 
kterou město za pozemek zaplatilo.  

* schválilo projekt nazvaný Rege-
nerace panelového sídliště Šumperk 
- Sever a  podání žádosti o  dotaci 
na čtvrtou etapu tohoto projektu z pro-
gramu Regenerace veřejných prostran-
ství na sídlištích pro rok 2019, který je 
v gesci Státního fondu rozvoje bydlení. 
Zmíněná etapa zahrnuje prostranství 
u panelových domů při Šumavské ulici 
směrem k  Bratrušovskému koupališti. 
Současně zastupitelé schválili dofinan-

cování této etapy z  vlastních zdrojů 
v  minimální výši padesáti procent 
uznatelných nákladů a v plné výši ná-
kladů neuznatelných. Investice se od-
haduje na šestnáct milionů korun.

* schválilo přijetí dvou dotací 
od  Olomouckého kraje a  uzavření 
smluv o  jejich poskytnutí. 4,050 mi- 
lionu korun je určeno na výměnu umě-
lého travního povrchu na  fotbalovém 
hřišti na Tyršově stadionu. Půlmiliono-
vá krajská dotace pak vyřeší nevyhovu-
jící stav šumperské kuželny, jejíž herna 
už neodpovídá současným standar-
dům. Obě akce se zrealizují nejpozději 
do poloviny příštího roku.

* schválilo záměr realizace protipo-
vodňových opatření podél toku řeky 
Desné na  území města a  uložilo radě 
města zahájit přípravné a  projektové 
práce na jejich realizaci.

* zabývalo se bytovou výstavbou 
v  lokalitě při Bratrušovské ulici, kte-
rou chce město využít pro rozvoj byd-
lení. V této souvislosti schválilo záměr 
bytové výstavby v této lokalitě a uložilo 
radě města činit další kroky vedoucí 
k jejímu rozvoji. Vzniknout by zde mělo 
více než pět desítek rodinných domů 
a domy s asi sto třiceti byty. Domy by 
měly vyrůst nejen v  místě stávající 
dvouhektarové zahrádkářské kolonie, 
jež z  celého území zabírá asi třetinu, 
ale i na sousedních pozemcích směrem 
k  domovu důchodců a  na  Bratrušov. 
V  současnosti se přitom zpracovává 
projektová dokumentace na  technic-
kou infrastrukturu, včetně dopravního 
napojení. Stavební parcely chce město 
připravit podobně jako v  temenické 
lokalitě za Hniličkou, tedy včetně inže-
nýrských sítí a komunikací.

* zabývalo se problematikou údržby 
zeleně v Šumperku. Více v příštím čís-
le.                                     Zpracovala -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Do investic chce město příští rok „nalít“ víc než sto pětasedmdesát milionů, z nichž 
sto dvacet pět „spolkne“ realizace přestupního terminálu autobusového nádraží. 
Nákladná akce startuje v těchto dnech rekonstrukcí protějšího přednádražního pro-
storu.                                                                                                                            Foto: -zk-
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Informace/Zpravodajství

Zahradní slavností otevřela u příležitosti Dne dětí 
v pondělí 3. června přírodní zahradu mateřská škola 
Pohádka. Děti si pro přítomné připravily pásmo pís-
ní, básniček a tanečků s environmentální tematikou. 
Pro jejich obveselení naopak vystoupil Šašek Viky se 
svou zábavnou show. 

Projekt nazvaný „Přírodní zahrada v MŠ Pohádka 
Šumperk“ odstartovala „mateřinka“ Pohádka v Neru-
dově ulici loni v září. V jeho rámci vznikla přírodní 
zahrada u  dvou pracovišť mateřské školy. Ve  spolu-
práci s rodiči v nich byly instalovány prvky, jež bude 
školka využívat zejména pro environmentální výcho-
vu a vzdělávání předškolních dětí. 

„Vybudování přírodních zahrad u  dvou praco-
višť mateřské školy umožní realizovat ve  venkov-
ním prostředí praktickou výuku. Každé dítě si totiž 
snáze osvojí a  mnohem lépe zapamatuje informace 
díky přímé zkušenosti a přiložením rukou k dílu ať 
už během výuky s pedagogy nebo při společné tvor-
bě a údržbě také s rodiči. Nově vybudované zahrady 

společně s dětmi mateřské školy využívají i děti spo-
lupracující školky, žáci spolupracujících škol a senioři 
nejen z pečovatelských domů v Šumperku,“ popsala 
ředitelka mateřské školy Pavlína Bošková. 

Na zahradách je instalováno hned několik herních 
prvků, například pro hru s vodou, sloužících k rozvoji 
smyslového vnímání a poznání vody jako přírodního 
živlu i základních fyzikálních zákonitostí, či hmato-
vý chodník, který rozvíjí u  dětí jemnou motoriku. 
„Hmatová stezka je určena především pro vnímání 
různých povrchů a přírodních materiálů bosými cho-
didly tak, jak to činili naši předci, než se obuli do bot. 
Nechybějí vrbové iglú, vrbový tunel, mobiliář a další 
prvky a také bylinkové záhonky,“ prozradila Bošková.

Přírodní zahrada vznikla díky projektu „Přírodní 
zahrada v  MŠ Pohádka Šumperk“, který je spolufi-
nancován Státním fondem životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 -red-

Mateřinka Pohádka má novou přírodní zahradu

Na  zahradě nechybí hmatový chodník, který rozvíjí 
u dětí jemnou motoriku.  Foto: MŠ Pohádka

Jiné prvky slouží k rozvoji smyslového vnímání a po-
znání vody.  Foto: MŠ Pohádka

   

       V ulicích jsou
nové kontejnery 
na drobný kovový odpad

Sedmnáct speciálních kontejnerů na  drobný ko-
vový odpad mohou nově využívat obyvatelé Šum-
perka. Do šedivých nádob umístěných v různých 
částech města mohou odhazovat nepotřebný ko-
vový odpad, zejména obaly od nápojů a podobně. 
„Drobný kovový odpad končí bohužel velmi čas-
to v  běžných popelnicích na  směsný odpad. Po-
řízením nových kontejnerů chceme tento trend 
změnit,“ říká Vladimír Hošek z odboru životního 
prostředí šumperské radnice. Nádoby jsou po-
dle jeho slov určeny zejména pro odložení obalů 
od  nápojů a  podobně. „Větší kovové předměty 
mohou občané nadále odevzdávat ve  sběrných 
dvorech nebo ve  výkupnách kovů,“ zdůrazňuje 
Hošek, jenž možnost třídění dalších komodit vítá. 
„Díky novým šedým nádobám - zvonům se spod-
ním výsypem se podaří zpracovat množství suro-
vin, které by jinak skončily bez užitku na skládce,“ 
dodává Hošek.
Sedmnáct šedých kontejnerů je rozmístěno velmi 
často na místa, na nichž občané Šumperka uklá-
dají oděvy a  textil. Najdou je tak v  ulici Alšově, 
u křižovatky ulic B. Němcové a Nerudovy, v uli-
cích Bohdíkovské, Čičákově, Gen. Svobody, Jere-
menkově, J. z Poděbrad, na Husově a Masarykově 
náměstí, u křižovatky ulic Anglické a Temenické. 
Z provozních důvodů je pak dalších pět umístě-
no ve  větší vzdálenosti od  kontejnerů na  oděvy 
a textil. Jde o ulici 8. května (Lidická 41), náměstí 
Republiky (Langrova 23), ulice Prievidzskou 11, 
Šumavskou 12, Temenickou 9 a  Čsl. armády 28.
 -red-

      Rekonstrukce
historické budovy 
radnice v cifrách

Rok 1996: obnova fasády věže, restaurování slu-
nečních hodin, oprava ciferníků mechanických 
hodin, oplechování ochozu věže - 1,3 mil. * Roky 
2007-2008: vybudování venkovního bočního 
schodiště a rampy pro imobilní občany, vybudo-
vání veřejného WC v  suterénu, instalace nového 
výtahu, včetně jeho zastřešení - 14,3 mil. * Rok 
2008: zrušení bytu domovníka a  vybudování  
3 kancelářských místností, hygienického zázemí 
a  dílny domovníka, úprava místnosti informací, 
instalace klimatizace v obřadní síni - 4,1 mil. * Rok 
2009: vybudování nové pokladny a podatelny, in-
stalace protipožárních dveří do  všech kanceláří 
- 2,3 mil. * Rok 2014: pořízení 2 kondenzačních 
plynových kotlů a zásobníku na teplou užitkovou 
vodu - 1,2 mil. * Roky 2015-2016: sanace sklepa, 
stavební úpravy sklepních prostor na archiv a ko-
lárnu pro zaměstnance, výměna oken v suterénu, 
pískovcové obložení po  obvodu radnice, oprava 
hlavního venkovního schodiště a kašny - 9,2 mil. 
* Rok 2017: úprava podkroví, rozvody topení, vý-
měna oken a  sádrokartonové stěny, slaboproudé 
rozvody a datové rozvody - 17,2 mil. * Rok 2018: 
vybudování 3 kanceláří v podkroví, obnova klem-
pířských prvků, oprava střechy a  její nové zpří-
stupnění, oprava fasády - 43 mil.
Celkem: 92,6 milionu korun

Sady 1. máje ožily po čtyři večery Divadlem v parku. Přestože minulý čtvrtek to odpoledne pěkně bouřilo, k veče-
ru se počasí umoudřilo a diváci si mohli vychutnat skvělé herecké výkony Zuzany Kronerové a Oldřicha Navrátila 
v komedii Manželství v kostce (na snímku). O den později zavítala do Šumperka Daniela Choděrová s one women 
show Cavewoman a v sobotu přivezlo Divadlo v Řeznické hru Marka St. Germaina Relativita. O závěrečnou tečku 
se v neděli večer postarali domácí divadelníci.  Foto: P. Kvapil
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Město Šumperk bylo osmou za-
stávkou týmu Recyklojízdy, který 
v  červnu projíždí Českou republiku, 
aby zábavnou formou šířil informa-
ce z  oblasti recyklace starých baterií. 
Trasa tříčlenné skupinky na  elektro-
kolech vede od  východu na  západ se-
verní částí republiky, měří přes osm set  
kilometrů a  součástí jsou zastávky 
v  pětadvaceti městech. Do  Šumperka 
dorazili cyklisté na tzv. Točák ve čtvrtek  
13. června a po krátkém setkání s ob-
čany a  zástupci městského úřadu  
pokračovali do  Lanškrouna. Projekt 
organizuje nezisková společnost ECO-
BAT a informace o něm jsou k dispozi-

ci na webu recyklojizda.ecobat.cz nebo 
na FB profilu Recyklojízda.

Místostarosta Jakub Jirgl symbo-
licky předal členům Recyklojízdy sto 
dvacet šest kilo baterií, které se sbíraly 
na městském úřadě a v základních ško-
lách v ulicích Šumavské, Dr. E. Beneše, 
Vrchlického a 8. května. Děti z  těchto 
a  z  dalších škol a  školek se setkaly se 
členy Recyklojízdy a dozvěděly se, proč 
je dobré baterie třídit a  nevyhazovat 
je do  běžného odpadu. K  tomu při-
spělo i  Středisko ekologické výchovy 
při místní „Dorisce“. Jeho pracovníci 
připravili pro děti i  kolemjdoucí řadu 
tematických aktivit. -red-

Jsme žáci IX. C ze Základní školy 
Šumperk, Šumavská 21. Náš příběh 
začal někdy před Vánocemi, kdy jsme 
naši paní učitelku matematiky Radmi-
lu Lucovou přihlásili do soutěže Zlatý 
Ámos. Probojovat se až do finále bylo 
pro ni, nás i celou školu hodně nároč-
né a  v  posledním finálovém kole se 
nám vyhrát již nepodařilo. A protože 
jsme všichni odjížděli z finále s velkým 
zklamáním a pláčem, rozhodla se paní 
učitelka oslovit pár firem a  poprosit 
je o alespoň částečné zasponzorování 
nějaké zajímavé odměny pro nás.

Bylo nám jasné, že takových dopisů 
dostává řada firem spousty a o  to víc 
jsme byli překvapeni, když se nám 

ozval pan Milan Hroch se svou paní 
a  nabídl nám prožít jeden den u  něj 
v zámeckém resortu Sobotín. 

Ke  škole pro nás poslal vlastní mi-
krobus a  odvezl na  zámek, kde jsme 
prožili úžasné chvíle v bazéně, na bow-
lingu, dostali jsme skvělý dezert a věč-
ně usměvavá manažerka paní Vanda 
Vacinová nás nakonec provedla ve-
řejnými i  tajnými prostorami zámku. 
Celá akce byla víc než super a my by-
chom z celého srdce chtěli panu Hro-
chovi a jeho týmu poděkovat, protože 
si myslíme, že udělat něco takového 
pro nás puberťáky jen tak zadarmo, se 
v dnešní době už opravdu moc nevidí.

 Žáci IX. C, ZŠ Šumavská 21

Od  12. do  14. června se uskutečnil 
v  Brně již 8. ročník Evropských her 
handicapované mládeže Emil Open. 
Letos poprvé se ho zúčastnili i  čtyři 
žáci ze Scholy Viva. Dvě dvojice spor-
tovců ve  složení Tomáš Barčík a  Ště-
pán Hejtmánek, Lukáš Korger a Daniel 
Grau nás reprezentovali v bocce. 

Rozhodnutí o  účasti přišlo sice až 
v dubnu, ale o to víc byli kluci zapálení. 
Hru si vyzkoušeli na profi hřišti na ZŠ 
Pomněnka, které za to patří velký dík. 
Tam také týden před hrami absolvova-
li první turnaj, jenž jedna z dvojic pro 
jistotu vyhrála. No a pak nezbývalo nic 
jiného, než zkusit štěstí i v Brně. Cestou 
na hry vznikl ve vlaku ten správný bo-
jovný pokřik a  naposledy se probírala 
taktika. První den byly hry zahájeny, 
druhý už se tvrdě bojovalo. Kluci se do-
kázali při hře i zdravě naštvat, dospělý 
doprovod pak měl tendence občas ko-
labovat. A nebylo to pouze velkým ve-
drem. Taktika nezklamala a obě dvojice 
se v různých kategoriích dostaly do zá-
věrečných finálových utkání. Domů 
pak dovezly zlato a  stříbro. Kluci, dě-

kujeme, za  ty nervy to opravdu stálo. 
 H. Wolanská

Recyklojízda projela Šumperkem

Poděkování za úžasně strávený den

Žáci Scholy Viva dovezli medaile z evropských her

Členové týmu Recyklojízdy s dětmi z „mateřinky“ Pohádka.  Foto: archiv

Deváťáci ze Šumavské v zámeckém resortu Sobotín.  Foto: archiv

V bocce vybojovali hoši zlato a stříbro. 
 Foto: Schola Viva

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

referenta - sociálního pracovníka na úseku veřejného 
opatrovnictví oddělení sociální pomoci odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České 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 zaměřené 
na sociální právní činnost
Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění *znalost zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita a  organizační schopnosti * občanská a  morální bezúhonnost * 
znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
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. 8. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 10. 7. 2019. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 
věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Kolektiv třídy VII. B školy v Šumav-
ské ulici již několikrát dokázal, že mu 
pomoc handicapovaným lidem není 
lhostejná. Od  6. do  10. května uspo-
řádal ve  škole finanční sbírku pro Sa-
lissu Vogellandovou, která se narodila 
s  Downovým syndromem. Výtěžek 
ve výši 4 407 korun spolu se sponzor-
skými dary předali sedmáci holčičce 
v polovině června.

Charitativní akci nazvanou Srdce  
pro ... „rozjeli“ školáci letos premi-
érově. Se Salissou se seznámili před 
loňskými vánočními svátky v  místní 
„speciálce“ Pomněnka. „Sallinka nás 
uchvátila svým bezprostředním úsmě-
vem a srdcem na dlani. Říkali jsme si, že 
sbírkou uděláme této úžasné holčičce 
a  jejím rodičům radost,“ říká učitelka 
Petra Štětinová Buxbaumová. Kromě 
výtěžku dostala holčička také plyšovou  
Hello Kitty, krásný dort a  roztomilou 
kytku. „Sallinka je velká milovnice Hel- 
lo Kitty, proto jsme se snažili vše při-

pravit v  duchu této pohádkové posta-
vy. Byl to krásný a dojemný okamžik, 
kdy jsme se smáli a  plakali zároveň,“  
přiznává učitelka a  dodává, že velké 
poděkování za podporu tohoto smyslu-
plného projektu patří zejména sedmá-
kům, ale také vedení školy, asistentce 
Petře Brokešové, všem žákům, rodi-
čům, učitelům a ostatním zaměstnan-
cům školy a organizaci KRAPŠ. -red-

V  sobotu 15. června patřilo opět 
po  pěti letech pódium šumperského 
divadla taneční skupině Folí de la Fúl. 
Oslava patnáctého výročí jejího založe-
ní se od začátku nesla ve velkém stylu. 

Jednotlivá čísla mnohdy velmi vtipně 
uváděli herci Lucie Šmejkalová a Kryš-
tof Grygar. Vystoupili i zajímaví hosté. 
Kromě kouzelníků vnesla do tempera-
mentního tančení vlnu něžnosti vlast-
ními písněmi Eliška Eliana Bröcklová. 
A jaká byla samotná taneční čísla sku-
piny, kterou celých 15 let podporuje 
SVČ Doris Šumperk? Nevím, jestli do-
kážu zvolit správná slova, s  odstupem 
několika dní jsem totiž stále „naměk-
ko“. Celkem 129 malých i velkých účin-
kujících dokázalo nemožné - všichni 
diváci hltali jejich vystoupení od začát-
ku až do konce i přes neskutečné vedro 
v hledišti. 

Celková koncepce vystoupení, 
promyšlená choreografie, kostýmy, 
to vše bylo prostě neskutečné! Mezi 
nejmenšími roztomilými „folinkami“ 
se to hemžilo novými talenty, takže 
se dnešní dospělé tanečnice nemusejí 
bát o nedostatek následovnic. Společ-
né vystoupení s  fotbalisty z  Velkých 
Losin bylo zábavné, milé i  profesio-
nální. U  tanečního čísla „Žena jako 
řeka“ sál oněměl, slzy dojetí nebyly 
výjimkou. Při závěrečném překva-
pení, v podobě velkolepého defilé se 
společnou písní a  slovy díků, už po-
vstalo i hlediště. Dovolím si za diváky 
poděkovat teď i já, hlavní vedoucí Pe-
tře Urbánkové, ale i dalším vedoucím 
a všem účinkujícím. Holky, děláte to 
skvěle! Vaše vystoupení bylo hodno 
televize.  

 H. Wolanská

Sedmáci ze Šumavské potěšili 
„Srdcem pro Sallinku“

Taneční jízda v divadle aneb patnáctiny Folí de la Fúl

Oslava patnáctého výročí založení Folí de la Fúl se nesla v  divadle ve  velkém 
stylu.  Foto: archiv

Sedmáci ze školy v Šumavské ulici uspořádali finanční sbírku pro Sallinku. K ní 
přidali ještě další dárky.  Foto: archiv

Salissa Vogellandová se narodila 
s Downovým syndromem. 
 Foto: J. Buxbaum

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

referenta oddělení územního plánování odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic 

Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České 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); ukončené vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo 
architektonického směru (dle § 24) 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) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru 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: 
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. 9. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 31. 7. 2019. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí 
odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 304, nebo vedoucí 
oddělení územního plánování Iva Krahulcová, tel. č. 583 388 309.
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

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 o prázdninách (červenec - srpen)

5. července 2019 zavřeno - státní svátek

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       

Knihovna v ul. 28. října 1 Knihovna Sever
Temenická 5Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Úterý 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Středa 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

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

27. 6. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku 
7. - 14. 7.    Cyklopobyt v Brandýse nad Orlicí 
  Pro přihlášené
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.

CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a  zkušeností v  Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO  NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - komplexní podpora 
k dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kvalifikace a získání 
dotovaného prac. místa * MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání - Venkovský 
podnikatelský akcelerátor - možnost otestovat si podnikání v podnikatelsko-za-
městnaneckém družstvu - určeno pro občany z území MAS Šumperský venkov 
* Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce - pro ženy 55+ nezaměstnané 
déle než 5 měsíců, komplexní podpora k uplatnění na trhu práce a možnost získat 
dotované prac. místo.
Bližší informace: L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M. R. 
Štefánika 1, www.cpkp.cz. 

SONS Šumperk

Centrum sociálně orientovaných inovací

Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1. „KC“ dále nabízí klub 
seniorů v DD. Více na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní centrum Armády spásy

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, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  

Potýkáte se s duševními problémy? Potřebujete informace k této problematice? 
Obraťte se na VIDA centrum, poradenské centrum pro oblast duševního zdraví 
a nemoci, které nabízí: Informace o zdravotních a sociálních službách v regionu
(poskytujeme poradenství zejména v oblastech - možnosti zdravotní péče, oblast 
bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informace 
týkající se systému sociálního zabezpečení) * Možnost mluvit s lidmi s vlastní zku-
šeností s duševním onemocněním * Poradenství formou „občan občanovi“
Služba je poskytována diskrétně, nezávisle, nestranně a bezplatně!
Bližší informace: R. Poch, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.

Charita Šumperk

VIDA centrum

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
Pro rodiče na  RD a  jejich děti, lektorka  
P. Kočí, tel. č. 608 883 111

Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“  Předčítání z knih, vzájemné sdílení, 
  lektorka P. Kočí, tel. č. 608 883 111
Každý druhý čtvrtek od 10 hod.   Modlitby matek 
  Kontakt - P. Čermáková, tel. č. 734 265 356
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu

Výstava nazvaná „Je to jednoduché jako dětský mlýnek“, sestávající z asi osmi 
desítek různých stolových her, je do 4. září k vidění v půjčovně pro mládež šum-
perské knihovny. Od 9. července navíc čekají každé prázdninové úterý dopoledne 
na děti nejrůznější hry a soutěže.

Výstavu hracích plánů a stolových her v podobě obrazů, od nejstarších časů až 
po současnost, zapůjčila knihovně slovenská Matica osvety. Součástí expozice jsou 
rovněž hrací stolky, na  nichž si návštěvníci mohou zahrát některé málo známé 
hry. Celkem se na výstavě prezentuje přibližně osm desítek různých stolových her. 

Knihovnice navíc chystají v půjčovně pro děti do deseti let hry, soutěže, tvoře-
ní … Odehrávat se budou od 9. července pravidelně každé úterý v čase od 9 do  
11.30 hodin. Děti mohou dorazit samy, nebo v doprovodu rodičů, babiček a dě-
dečků, u kterých tráví prázdniny. Vstup je zdarma a kdo se zúčastní minimálně 
čtyřikrát, toho čeká na konci prázdnin odměna. 9. července je téma Pojď si hrát 
na indiány. -red-

Knihovna láká děti na deskové hry
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Přední evropský výrobce 
vláknocementové střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

· OBSLUHA TECHNOLOGICKÉHO 
   ZAŘÍZENÍ
· PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
· ELEKTRIKÁŘ
· TOPIČ
· PRACOVNÍK EXPEDICE
· MZDOVÁ ÚČETNÍ, PERSONALISTKA
· SPECIALISTA IT PODPORY

  stabilní zázemí u zaměstnavatele s dlouholetou tradicí
  5 týdnů dovolené
  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % tarifní mzdy
  odměny při pracovních a životních jubileích
  příspěvek na životní připojištění
  příspěvek na cafeterii
  příspěvky na rekreace, masáže, sportovní aktivity aj.
  příspěvky na závodní stravu/ stravenky
  plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
  zvýhodněné mobilní tarify
  bezplatné nápoje

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NABÍZÍME VÁM

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364, Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

Cembrit a.s., Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

INZERUJTE  
v Šumperském ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 20.000 čtenářů * 2x měsíčně

724 521 552
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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

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
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      

Šumperk         2.260.000 Kč
• byt 3+1, dvojgaráž, zahrada s 
   chatkou, cihla, OV, 98m2, 1. NP
• částečná rekon., nový plyn. kotel
• v ceně dvojgaráž a zahrádka 
   s chatkou Volejte: 733 734 435

Gagarinova, Šumperk         1.150.000 Kč
• byt 1+1 s lodžií
• 1. NP, OV, 43 m2, lodžie
• kompletní rekonstrukce, plyn. kotel
• nízké náklady, orientace JZ, sklep 
         Volejte: 733 734 435

Sobotín             2.600.000 Kč
• rodinný dům 5+1 s garáží 
• cihlový, patrový, udržovaný původ. stav
• CP 1.569m2, garáž, dílna, zahrada
• veškeré IS, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

Šumperk        6,4 mil k jednání
• novostavba 5+kk 
• patr., celopodsklep. RD, CP 803m2

• 2x koupelna s WC, vytápění plyn+
   krb.kamna, dvojgaráž, slunná 
   terasa, slepá ulice Volejte: 733 734 435

Vančurova, Šumperk     2.160.000 Kč
• byt 2+1 se zahradou
• cihla, 81m2, OV, 1. patro, balkon
• část. rekonstrukce,3x sklep, komora
• plyn. kotel, vlastní zahrada 170m2

  Volejte: 733 734 435

Bratrušov-Osíkov      2.900.000 Kč
• rodinný dům 4+1 s garáží 
• patrový, samost. stojící CP 772m2

• celková rekonstrukce, polosamota
• ihned volný, cena vč.  vešker. vybavení
 Volejte: 733 734 435

Tyršova, Šumperk         2.250.000 Kč
• byt 3+1, zahrada u domu    
• cihla, 81 m2, DB, 1. NP
• rekonstrukce,2xkomora,2xkůlna
• vytápění plyn.vaf a krb. kamna
   Volejte: 733 734 435

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

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. 
Hlavní naší prioritou 
je maximální kvalita 

poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta.

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

MISTR strojírenské výroby

KONSTRUKTÉR divize ČOV

REFERENT OBCHODU  
pro divizi ČOV

SVÁŘEČ CO2 pro pracoviště 
v Šumperku a Hanušovicích

ZEDNÍK

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

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

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

05/07/20:00/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

Koncert legendární bluegrassové skupiny Roberta Křesťana. Vstupné: 200 Kč

06/07/20:00/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
ONE KNOR SHOW – NEŽ ZAČNU

90 minutová stand up comedy show známého komika a moderátora Miloše Knora.
Vstupné: 150 Kč

12/07/20:30/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
JENOM ŽIVOT

Bystrá komedie se špičkovými dialogy, ve které excelují manželé Igor Bareš
a Antonie Talacková, kterým skvěle sekunduje Michal Hnátek. Vstupné: 250 Kč

13/07/20:30/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
ČARODĚJKY V KUCHYNI

Komedie o tom, co se stane, když osud svede dvě kuchařky, které se dlouhá léta
nenávidí, do jedné televizní kuchařské show. V hlavních rolích Veronika Žilková,

Michaela Dolinová, Vincent Navrátil, Milan Duchek. Vstupné: 250 Kč

08,15,20/08/20:30/RUČNÍ PAPÍRNA
LETNÍ PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM

PRODEJ VSTUPENEK
Informační centrum Šumperk / Informační centrum a Zámek Velké Losiny

LOSINYFEST.CZ

07-08/19

PRODÁM
VENKOVNÍ DESIGNOVÉ 

KŘESLO  
černé barvy

rozměry 77(v) × 61(š) × 69(h) cm

Volejte: 724 521 552

Cena:

 700 Kč



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

XXIV

Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, 
tel.: 583 363 034 a 778 002 304 
e-mail: ubytovaniba@email.cz
www.bluesalive.czU
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WWW.BLUESALIVE.C
Z

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

POŘÁDÁ BLUES ALIVE, S.R.O. ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE A MĚSTA ŠUMPERKA.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

PARTNEŘI

za spolupráce

KONCERTY V ŠUMPERKU

MODERUJE
MAREK HLAVICA

VS
TU
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N

K
Y

online na goout.cz  

O
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N
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Í

Kenny Neal, louisianský 
multiinstrumentalista a zpěvák, 
letošní držitel nejprestižnější 
ceny bluesového světa Blues 
Music Award v kategorii 
současného blues. Marcia Ball, 
nejlepší současná pianistka podle 
týchž cen. Ronnie Baker Brooks, 
jeden z nejvýznamnějších 
představitelů střední generace 
chicagského blues. Lizz Wright, 
mimořádně úspěšná gospel-
bluesová zpěvačka. A mnohé 
další hvězdy bluesového nebe.

BLUES ALIVE 2019
14. až 16. listopadu v Domě kultury  Šumperk

Prodej vstupenek zahájen 
17. června prostřednictvím předprodejní 
sítě GoOut.net a v předprodeji DK Šumperk.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

referenta - zapisovatele přestupků oddělení 
přestupků odboru správního a vnitřních věcí 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky 
a řízení o nich, v platném znění * znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro 
výkon státní správy na úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * aktivní znalost práce na PC 
(MS Office, Outlook) * vysoká úroveň komunikačních schopností vč. písemného projevu * schopnost 
komunikovat s  nepříjemnými klienty * samostatnost, odpovědnost a  pečlivost * občanská a  morální 
bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: zajišťování administrativní agendy související s projednáváním přestupků 
proti občanskému soužití * výkon funkce zapisovatele při ústním jednání ve  správním řízení * 
kompletace podkladů pro vydání rozhodnutí ve  správním řízení * vyhotovování zpráv o  pověsti dle 
žádostí oprávněných orgánů a organizací * zpracování vyjádření významných k posouzení spolehlivosti 
žadatele o zbrojní průkaz * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 
a platným spisovým řádem
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
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. 9. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  10. 7. 2019. Informace k  pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.
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• 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 VásŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Jste manuálně zruční
a ovládáte základy na počítači?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma. 
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc. 

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

více na www.truckcargopark.cz nebo VOLEJTE +420 732 272 054 

> na každém patře kuchyňka, WC, parkoviště pro osobní auta přímo před budovou < 

  v areálu dále parkovací a odstavné plochy pro kamiony a autobusy vč. komplexního servisu 

Žerotínova 830/63  
787 01 Šumperk 

Nově zrekonstruované 

kancelářské prostory 

v areálu bývalé ČSAD 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU  

Sedací souprava KENNEDY
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz


