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Šumperk vstoupil 
minulý týden 
na Facebook

V městských 
lesích bojují 
se škůdci3 4 5

Pontis dostal 
nový sociální 
automobil

Tady stála sanatorka, upozorňuje nový památník

Sanatorium, které neodmyslitelně 
patří k  dějinám města Šumperka, po-
malu mizí z  mapy města. V  době, kdy 
se bagry zakously do  hlavní budovy, 
zrodil se nápad postavit památník, jenž 
by připomínal proslulé sanatorium. My-
šlenky se ujali nadšenci ze spolku Šum-
perská sanatorka, kterým se podařilo 
památník vybudovat. Jeho slavnostní 
odhalení proběhlo v sobotu 13. červen-
ce a přihlížely mu desítky lidí, mezi nimi 
i bývalí zaměstnanci a pacienti někdejší 
léčebny. Pozvání přijali také vnuk lékaře 
Otakara Reisse Václav Kvasnička, syn 
jeho nástupce Vladimíra Vojtka Ivan 
a Ariana Lajčíková, dcera primáře oční-
ho oddělení Josefa Harcuby, jenž s Vla-
dimírem Vojtkem studoval a do léčebny 
chodil dětem kontrolovat zrak. 

„Už když vznikala kniha o sanatorce, 
koketovali jsme s myšlenkou, že by měla 
zůstat nějaká památka, jež by léčebnu 
i  samotnou budovu připomínala pa-
mětníkům a budoucím generacím,“ řekl 

v  úvodu slavnostního setkání Jaroslav 
Pavlíček, jeden ze zakladatelů. Ve chví-
li, kdy bylo jasné, že půjde o památník, 
podle něj vyvstala otázka jeho umístění. 
„Mnozí nás od tohoto místa odrazovali. 
Lidé sem vozili zelený odpad, povalova-
ly se tu i injekční stříkačky. Díky členům 
spolku se ale podařilo celý prostor krás-
ně upravit. Ráda bych jim za to poděko-
vala,“ doplnila Pavlíčka jeho „spolková“ 
kolegyně Michaela Suchá.

Peníze na  zhotovení památníku se 
nadšencům ze spolku Šumperská sana-
torka podařilo shromáždit díky veřejné 
sbírce. Během čtyř měsíců do ní přispělo 
na osm desítek dárců. „Podařilo se nám 
vybrat sto čtyřicet tisíc, což byl dostateč-
ný obnos na realizaci nápadu. Všem dár-
cům patří velké poděkování,“ zdůraznil 
Pavlíček a dodal, že jako projev vděčnosti 
dostane každý, kdo sbírku podpořil, ka-
lendář s historickými snímky sanatorky.

„Jsme si vědomi, co sanatorka pro měs-
to znamenala. Spolek může být na  své 

dílo, které je poctou dvěma významným 
lékařům, velmi hrdý a já bych chtěl všem, 
jež se o  něj zasloužili, poděkovat,“ zdů-
raznil šumperský starosta Tomáš Spurný 
a připomněl, že město podpořilo projekt 
zapůjčením pozemku a  darováním od-
počinkových laviček. „Přál bych tomuto 
místu, aby se mu vyhýbali vandalové, 
a prostoru naproti, aby se již brzy dočkal 
rekonstrukce,“ uzavřel starosta.

Památníku poté požehnal starokato-
lický farář Pavel Cepek. „Můžeme cítit 
smutek a  trochu hněv, že sanatorka 
skončila tak neslavně, ale nic netrvá 
věčně. To, co činilo sanatorku, byli lidé, 
kteří vytvářeli étos, jenž nás dovedl až 
sem. Památník tak má být určitým me-
mentem, které uvidí každý kolemjdou-
cí,“ řekl Pavel Cepek. 

Dominantou vzpomínkového místa, 
jež se nachází u parkoviště naproti vjezdu 
do  sanatorky, je kopie reliéfu Humanity 
s dětmi, který byl pro budovu sanatorky 
tak typický.  Pokr. na str. 2

Památník odhalili Ariana Lajčíková a Ivan Vojtek. Poté mu požehnal farář Pavel Cepek.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,
polovina léta je za námi a „na dveře“ klepe 
měsíc srpen. Ten se v Šumperku nese již 
tradičně ve znamení domácího i světového 
folkloru. Devětadvacátý ročník známého 
folklorního festivalu, který opět „okoření“ 
exotika, bude město hostit od středy 14. do 
neděle 18. srpna. O týden později vystřídají 
v Pavlínině dvoře tanečníky zástupci zcela 
opačného žánru. Publikum „rozparádí“ re-
vivalové kapely Motörhead, Lucie a Queen 
s nezapomenutelným Freddiem Mercurym. 
Jejich „invazi“ můžete očekávat předpo-
slední srpnový pátek.
V minulém vydání Živé brány jsem slíbila, že 
v srpnovém čísle přineseme rozhovor s aka-
demickou malířkou Anežkou Kovalovou. Když 
jsem ho po půldruhém měsíci, který uplynul 
od našeho setkání v Sobotíně, dávala dohro-
mady, v duchu jsem se přenesla do domku 
v Sobotíně, dívala se z ateliérového okna do 
kvetoucí zahrady a slyšela zurčení potůčku, 
ocitla se stranou od civilizace. Dopřejte si 
něco podobného i vy, využijte ještě dlouhé 
srpnové dny a nechte se okouzlit přírodou. 
Krásný zbytek léta,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Louku v  centru Rejchartic zdobí 
další andělské „skorobytosti“. Minulý 
týden zde totiž proběhl další ročník 
sochařského sympozia „Andělárium - 
galerie pod širým nebem 2019“. Během 
pěti dnů zde sochaři a  řezbáři tvořili 
nejen posly andělské krásy. 

Anděly v  kmenech stromů „obje-
vili“ Jiří George Prchal z  Brna, Václav 
Kyselka z Křoví, Václav Lemon z Olo-
mouce a Tomáš Wurst ze spolku Artibi. 
Z proutí vytvořil andělskou bytost Petr 
Zámečník z  Bartošovic a  olomoucký 
umělec Igor Bureš udělal třímetro-
vou andělskou lavici, jež bude trvale 
umístěná na  louce pod pergolou. Pod 
menšími dřevěnými výtvory pak je 
podepsán „domácí“ Antonín Suchan. 
„Kromě pozvaných umělců letos přijeli 
i  jejich přátelé, které atmosféra uply-
nulých ročníků natolik nadchla, že se 
rozhodli vytvořit si tu zcela samostatně 
své věci,“ uvedla Věra Kovářová, před-
sedkyně spolku Artibi, jenž sympo- 
zium pořádá. 

Dřevěné sochy andělů každoročně 
uvolňují na  rejchartické louce místo 

novým kolegům a  ozvláštňují tzv.  
Andělskou stezku vedoucí ze Šum-
perka po  modré značce přes Čarovný 
les a  Tulinku do  rejchartického údolí. 
V  současnosti se jich tu nachází ko-
lem patnácti. „Dva z  letos ‚zrozených‘ 
andělů doplní stezku. Další dva uloží 
město, které náš projekt podporuje fi-
nančně i darováním stromů, do depo-

zitáře pro případ, že by bylo potřeba 
vyměnit některou z dnes stojících soch 
kvůli poškození,“ vysvětlila Věra Ková-
řová. Vzápětí dodala, že spolek Artibi 
se o hotová díla pravidelně stará. Letos 
tak jeho členové oživili novým nátěrem 
nejen anděly na stezce a na rejchartické 
louce, ale opravili také dřevěné plastiky 
v pohádkovém lese. -zk-

   Pokr. ze str. 1
Trojúhelníkový reliéf, jehož autorem je sochař Petr 

Šebesta, je vytvořen z bílého mramoru, do kterého je 
vytesán nadčasový citát celoživotního bojovníka pro-
ti tuberkulóze doktora Františka Hamzy: „Děti jsou 
příštím osudem naším.“ Památník je vysoký 209 cen-
timetrů a  stupně jeho podstavce připomínají hlavní 
schodiště do budovy léčebny.

Vzpomínkové místo doplňují květiny a dvě lavič-
ky. „Posezení je věnováno dvěma čestným občanům 
Šumperka in memoriam, a  to bývalým ředitelům 
sanatoria doktorům Otakaru Reissovi a  Vladimíru 
Vojtkovi. Jejich jména jsou s  léčebnou úzce spjata. 
Ten, kdo se na lavičku posadí, si může přečíst v bro-
žurkách o  životních osudech obou lékařů. Rádi by-
chom, aby tyto významné osobnosti byly i takto trvale 
udržovány v povědomí veřejnosti,“ podotkl Pavlíček. 
Vzápětí prozradil, že dalším cílem spolku je vybudo-
vání naučné stezky o sanatorce, jež by začínala právě 
u památníku. Obrazové panely s doprovodnými texty 
by mohly být rozmístěny u  stávající turistické trasy 
v blízkosti areálu někdejší léčebny. „Konec Reissovy 
ulice je za příznivého počasí velmi navštěvovanou lo-
kalitou. Lze tedy předpokládat, že naučná stezka by 
splnila svůj účel - připomínat lidem významnou mi-
nulost sanatorky,“ uzavřel Pavlíček.

Sanatorium bylo postaveno v roce 1899 podle návr-
hu šumperského architekta Heinricha Poppa, autorem 
úpravy parku je další šumperský obyvatel Zdenek En-
gelbert. Areál měl původně švýcarský architektonický 
ráz. Ten ale vzal za své při četných přestavbách a opra-
vách. Kvůli tomu se léčebna nedostala na  seznam 
chráněných památek. 

Původně budova sloužila jako hydroteraupetický 
ústav, během 20. století se v sanatoriu, které se stalo 
jedním z  nejlepších léčebných zařízení svého druhu 
ve střední Evropě, léčily děti nemocné tuberkulózou. 
Areál ukrytý v  lesoparku byl pro tento účel ideální, 

protože tuberkulóza se tehdy léčila hlavně klidem 
a dobrou stravou.  -zk, ger-

Sanatorium, kterému bývalí pacienti, zaměstnan-
ci i  místní obyvatelé neřekli jinak než „sanatorka“, 
bylo významným místem v Šumperku. O jeho roz-
voj a  věhlas se velmi zasloužily lékařské osobnosti 
Otakar Reiss a Vladimír Vojtek. Právě díky nim se 
dětská plicní léčebna silně zapsala do historie města 
a díky léčebným výsledkům se stala známou až dale-
ko za hranicemi tehdejšího Československa. 

Otakar Reiss se narodil v roce 1890 v Jindřichově 
Hradci, vystudoval medicínu na  Karlově univerzitě 
v Praze, kde byl jeho velkým vzorem lékař Josef To- 
mayer. S tuberkulózou se začal seznamovat na lékařské 
praxi v Masarykově plicní léčebně v Jevíčku, ve dvaa-
třiceti letech pak byl jmenován ředitelem léčebny dět-
ské tuberkulózy v Šumperku. Léčebnu, jež vykazovala 

na tu doby skvělé výsledky, řídil až do okupace pohra-
ničí v říjnu 1938. Ústav byl poté zrušen a doktor Reiss 
se uchýlil zpět do Jevíčka, kde se v provizorním dět-
ském pavilonu staral o tuberkulózou postižené děti.

V  roce 1942 však byl pro své vlastenecké posto-
je předčasně penzionován. Jako lékař pak pracoval 
v Praze, kde na  sebe upoutal pozornost gestapa. Byl 
opakovaně zatčen a vyslýchán a začátkem roku 1945 
uvězněn v  Terezíně. Zde vyčerpaný lékař, jenž trpěl 
břišním tyfem, těsně před koncem války zemřel.

V létě roku 1945 byla po doktoru Reissovi pojmeno-
vaná ulice vedoucí z města do sanatoria. Jeho jméno 
je mezi osobnostmi, které získaly čestné občanství 
města Šumperka. 

Po  Němci dosazeném řediteli Eugenu Koberstei-
novi se vedení sanatoria ujal roku 1946 Vladimír 
Vojtek, jenž se za války věnoval léčbě tuberkulózních 
dětí v Košumperku. Do práce se pustil s obrovským 
nadšením, vybavil léčebnu moderními přístroji, zaří-
dil karanténu, laboratoř a vybavil malý operační sál. 
Věnoval se především práci lékařské, rozvíjel však 
i  svou činnost vědeckou. Díky němu se šumperská 
léčebna stala centrem boje proti dětské tuberkulóze 
v tehdejším Československu. Pod jeho vedením byla 
vyškolena řada odborníků. Organizoval nejen léčbu, 
ale i  prevenci. Zasloužil se o  uzákonění povinného 
celoplošného očkování novorozenců proti tuberku-
lóze. Když začal počet případů onemocnění tuberku-
lózou klesat, prosadil, aby se v  sanatoriu léčily děti 
s chronickým onemocněním dýchacích cest. 

Vladimír Vojtek působil v  čele ústavu 35 let 
do roku 1979, kdy odešel do důchodu. Zemřel o dva 
roky později v 69 letech. I Vladimír Vojtek je čestným 
občanem Šumperka.

Krátce po jeho smrti byla v šumperské léčebně jen 
hrstka nemocných dětí. Ty byly převezeny k  léčbě 
do  jiných zařízení. Dětská léčebna tuberkulózy a  re-
spiračních nemocí k 31. prosinci 1981 zanikla.  -ger-

Do Rejchartic se slétli noví andělé

Tady stála sanatorka, upozorňuje nový památník

   

      Farmáři nabídnou 
své produkty 2. srpna

Popáté mají Šumperané možnost na-
kupovat potraviny a  další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 2. srpna 
obsadí prodejci stánky na Hlavní tří-
dě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V rámci farmářských trhů 
si mohou příchozí nakoupit od osmé 
ranní do čtvrté odpolední. -red-

      Z ulic zmizí další 
telefonní automaty

Sedm veřejných telefonních automatů 
zruší v Šumperku společnost O2 Czech 
Republic. Důvodem je výrazný pokles 
zájmu obyvatel o jejich využívání. Au-
tomaty tak zmizí z ulic Gen. Svobody, 
Čsl. armády, Dr.  E. Beneše, Prievidz-
ské, Jeremenkovy, 17. listopadu a Slo-
vanské a  rovněž z náměstí Republiky. 
V  provozu zůstane pouze veřejný te-
lefonní automat na  vlakovém nádraží 
v Jesenické ulici 464. -red-

Ten, kdo se na lavičku u památníku posadí, si může 
přečíst o životě obou lékařů.  Foto: -zk-

Během pěti dnů tvořili sochaři a řezbáři posly andělské krásy.  Foto: P. Kvapil
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Stavbaři obsadili lokalitu u nádraží i ve vnitrobloku při Palackého ulici

Zpravodajství/Investiční akce

Město Šumperk spustilo v  úterý  
16. července oficiální facebookové 
stránky sumperk.cz. „Poznávacím“ 
znamením je červené logo města.

„Sociální sítě jsou v  současné době 
fenoménem, jsou tedy důležitým in-
formačním kanálem i  pro město. Je-
jich prostřednictvím můžeme vše šířit 
rychle a efektivně. A  to byl ten hlavní 
důvod, proč jsme na  Facebook vstou-
pili,“ uvedla nová tisková mluvčí města 
Soňa Singerová, pro kterou byl start 
tohoto informačního kanálu prvním 
úkolem po  jejím příchodu na  radnici 
v červenci.

Na  stránkách sumperk.cz s  červe-
ným logem města návštěvníci najdou 

již nyní fotogalerie a videa z největších 
akcí i aktuality z dění na radnici. „Bude 
se zde objevovat například i to, jak po-
stupuje rekonstrukce přednádraží, pře-
stavba bazénu nebo příprava na novou 
bytovou výstavbu. Chybět nebudou ani 
informace o  plánovaných uzavírkách 
silnic, budeme upozorňovat i  na  dal-
ší omezení, která by mohla zasáhnout 
do života obyvatel města,“ informovala 
Soňa Singerová.

Zdůraznila, že stránku bude ve  spo-
lupráci s  vedením města postupně vy-
lepšovat. „Naším společným cílem je  
vytvořit platformu, na  níž návštěvníci 
najdou maximum informací o  městě 
na jednom místě,“ doplnila mluvčí. -red-

Lokalita při Jesenické ulici ožila 
na  přelomu června a  července sta-
vebním ruchem. Technika a  dělníci 
se v  rámci různých zakázek pohybují 
nejen v  prostoru u  bývalých želez-
ničních skladů u  vlakového nádraží, 
ale také ve vnitrobloku při Palackého 
ulici. Kvůli výměně kanalizační šachty 
tak musel být na  dva týdny uzavřený 
pro dopravu jeden pruh v ulici M. R. 
Štefánika. Rekonstrukce tu bude pro-
bíhat do konce října, začátkem září se 
navíc město pustí do  opravy chodní-
ku při Jesenické ulici směrem k Penny 
marketu.

První etapu nákladné modernizace 
přestupního terminálu odstartovala 
Společnost Terminál Šumperk, sdru-
žení brněnských firem IMOS Brno, a.s. 
a  PSN&DS a.s., po  převzetí staveniště 
a  vytyčení sítí demoličními pracemi 
začátkem července. Proměnou v  sou-
časnosti prochází prostor naproti auto-
busovému nádraží, kde se po zbourání 
objektů vybudují nové parkovací plo-
chy pro auta i  zájezdové autobusy, jež 
doplní zeleň. Součástí zakázky je také 

instalace parkovací věže pro více než 
stovku kol.

„Práce zatím probíhají podle plánu. 
Začátek demolice mírně zkomplikovala 
střešní krytina, která obsahuje azbest. 
Stavbaři se tak musejí řídit postupem 
schváleným od  hygieniků. Zdržení je 
však jen v řádu dnů,“ ujistil šumperský 
místostarosta Jakub Jirgl. Podle Pe- 
tra Piskoře, vedoucího střediska VHS I 
brněnské firmy IMOS, jsou demoliční 
práce hodně rozsáhlé. „Hotové by měly 
být do  konce srpna. Souběžně s  nimi 
probíhá příprava na  přeložkách sítí,“ 
upřesnil Piskoř. 

Od  začátku září se stavbaři vrhnou 
na uvolněnou plochu, na níž vybudují 
tolik potřebné parkoviště. „Od  stejné-
ho termínu se také řidiči musejí při-
pravit na  dopravní omezení v  úseku 
mezi světelnou křižovatkou u viaduktu 
po přechod pro chodce před nádražím. 
Doprava povede dvěma zúženými pru-
hy, ve kterých bude omezena rychlost,“ 
doplnil Jirgl a dodal, že dodavatel letos 
odstraní středový ostrůvek v  Jesenic-
ké ulici a zapraví komunikaci na zim-

ní období. Ještě před tím společnost 
VHZ Šumperk v lokalitě opraví vodo-
vodní řad a poté Společnost Terminál 
Šumperk provede vodovodní přípojku 
do areálu parkoviště.

Další investici realizuje město ve vni-
trobloku při Palackého ulici. Firma 
Strabag, a.s. zde vybuduje nové chod-
níky, parkoviště, dětské hřiště, místo 
pro ukládání odpadu a  veřejné osvět-
lení. To vše doplní nová zeleň. „Stáva-
jící stromy se až na  několik mladých 
jedinců musely skácet, včetně mohutné 
staré vrby. Zpracovaný dendrologic-
ký posudek totiž ukázal, že by vzhle-
dem ke  špatnému zdravotnímu stavu 
ohrožovala své okolí,“ uvedl vedoucí 
oddělení investic šumperské radnice 
Oto Sedlář. Zasvé vzaly i habry při ulici  
M. R. Štefánika. Na  jejich skácení tr-
vala policie kvůli rozhledovým pomě-
rům. Nahradí je nízké keře.

Před tím, než se stavbaři pustí 
do  úprav vnitrobloku, musejí zrekon-
struovat kanalizaci. „Začalo se výmě-
nou šachty a  potrubí v  komunikaci, 
proto se musela část ulice M. R. Štefá-

nika v jednom pruhu uzavřít. Od kon-
ce minulého týdne už je obousměrně 
průjezdná a  nyní se jde s  kanalizací 
do vnitrobloku. Udělají se nové uliční 
vpusti, jež budou odvádět povrchovou 
vodu, a vymění se všechny kanalizační 
přípojky,“ popsal postup prací Sedlář. 

Součástí projektu je také rekonstruk-
ce chodníku při Palackého ulici, který 
navazuje na chodník při ulici jesenické. 
Oprava začne v září.Celá investice při-
jde na 6,526 milionu korun a hotova by 
měla být do  30. října. 

Do konce října projde výraznou pro-
měnou i  jeden z  nejhorších chodníků 
ve  městě, vedoucí při Jesenické ulici 
od  světelné křižovatky u  vnitrobloku 
Palackého po  Penny market. Stávající 
asfaltový povrch nahradí zámková dlaž-
ba. „Jde o úsek dlouhý dvě stě dva metry 
a široký dva až tři metry. Do realizace se 
od  1. září pustí firma Suez Technický 
servis s.r.o. a  dokončí ji do  31. října,“ 
uvedla vedoucí oddělení komunálních 
služeb místní radnice Eva Nádeníčková 
a dodala, že rekonstrukce přijde na ne-
celých 737 tisíc korun. -zk-

Šumperk vstoupil minulý týden na Facebook

   

       TV Morava 
vysílá pořady 
ze Šumperka 

Pořad nazvaný Šumperk - Živá brá-
na Jeseníků, jehož prostřednictvím 
informuje místní radnice občany 
o  dění ve  městě, vysílá každou po-
slední středu v měsíci po šesté pod-
večerní TV Morava. Jednotlivé díly 
lze zhlédnout na  stránkách www.
sumperk.cz v  sekci Občan - video-
galerie nebo přímo na  webu www.
tvmorava.cz v sekci Pořady. Aktuální 
červencový díl přiblíží, jak pokra-
čuje rekonstrukce krytého bazénu 
na „Benátkách“.  -red-

Před tím, než se stavbaři pustí do úprav vnitrobloku při Palackého ulici, musejí zre-
konstruovat kanalizaci.                                                                                          Foto: -pk-

V prostoru u bývalých železničních skladů u vlakového nádraží nyní probíhají de-
moliční práce.                                                                                                           Foto: -pk-

Novou tiskovou mluvčí města je Soňa 
Singerová.  Foto: archiv
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Zcela nový vůz značky Dacia Dokker mají už více 
než měsíc k dispozici pracovníci a klienti šumperské 
neziskové organizace Pontis. Jeho slavnostní pře-
dání se uskutečnilo ve  středu 19. června za  účasti  
zástupců organizace a  poděbradské reklamní agen-
tury Kompakt, jež tento projekt zaštiťuje. Vozidlo 
budou zaměstnanci zařízení využívat v rámci posky-
tování sociálních služeb klientům a při dalších pod-
půrných aktivitách. 

Největší nestátní nezisková organizace v Šumper-
ku, která poskytuje sociální služby širokému spektru 
obyvatelstva od nejmenších dětí až po seniory a oso-
by se zdravotním hendikepem, obdržela svůj vůz 
v  rámci projektu Sociální automobil. Ten funguje 
po vzoru evropských měst již dvě desítky let a za tu 
dobu předal Kompakt v  celé republice stovky aut. 
To šumperské je v celkovém pořadí již 775. V rámci 
projektu přitom již bylo v Šumperku předáno čtvrté 
vozidlo. 

„Každá společnost, která s  úspěchem provozuje 
svou činnost, by měla alespoň malou částí pomoci 
těm, kteří to opravdu potřebují. Pro většinu domovů 
či zařízení pečujících o  seniory, děti nebo hendike-
pované není zrovna jednoduché pořídit si nový vůz, 
protože soustřeďují finanční prostředky především 
na péči o své klienty. Proto jsme se rozhodli vzít si- 

tuaci do svých rukou a zařízením i organizacím peču-
jícím o osoby nacházející se v nouzi tímto způsobem 
pomoci,“ uvedl Miroslav Káninský, jednatel společ-
nosti Kompakt. Vzápětí upřesnil, že na  financování 
vozu se podílelo kolem čtyřiatřiceti subjektů napříč 
obory, od velkých firem až po jednotlivce z řad míst-
ních obyvatel i přilehlého okolí. -red-

Pontis dostal nový sociální automobil

   

      Výzva vlastníkům nemovitých 
kulturních památek v městské 
památkové zóně

Ministerstvo kultury České republiky (MK) kaž-
doročně připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památkových rezer-
vací. Je pravděpodobné, že i v letošním roce bude 
program vypsán. Pokud vlastníte kulturní památku 
(nemovitost) v městské památkové zóně a uvažuje-
te o  její rekonstrukci, prosíme vás o vyplnění do-
tazníku, který město Šumperk připravilo. 
Záměrem města je pomoci vlastníkům kulturní 
památky s  financováním její opravy z  dotací MK 
i z městských zdrojů. Dotazník bude sloužit násled-
ně jako podklad pro anketní dotazník MK, který 
vyplní souhrnně za město Šumperk pověřený za-
městnanec MěÚ letos na podzim. V případě zájmu 
vyplňte dotazník nejpozději do 30. září. K dispozici 
je v elektronické podobě na webu města www.sum-
perk.cz nebo v tištěné verzi v informačním centru 
v budově divadla na Hlavní třídě. Zde je také mož-
né vyplněný dotazník odevzdat, stejně jako na od-
boru strategického rozvoje a územního plánovaní 
v úřadovně v Jesenické ulici (B. Fischerová, kanc.  
č. 311). B. Fischerová, vedoucí oddělení 
 strategického rozvoje MěÚ Šumperk

Nový vůz budou zaměstnanci Pontisu využívat v rám-
ci poskytování sociálních služeb klientům a při dalších 
podpůrných aktivitách.  Foto: archiv
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„Po městě se šušká, jak si straky našly nový způsob, 
jak přehodit kulatinu na zlaťáčky. Nejmenší prodejní 
cena kulatiny je 600 korun, zjistili jsme, že není nej-
menší problém s prodejem, ba naopak si vybereme ty, 
kteří nám sypou zlaťáky bokem, vše pod pětistovku 
začíná smrdět a je v tom opět okrádání našeho města, 
straky si nastavily byznysplán a věří si, že mají volnou 
ruku…. Polskými kamiony se to v lese jen hemží, kdo 
uzavírá smlouvy na  prodej a  za  kolik, a  hlavně kdo 
z úředníků tyto straky kontroluje, že by vznikal nový 
duet na porcování městského majetku?... Čistka PMŠ 
se zřejmě úplně nepodařila…,“ to je jen výňatek z do-
pisu, jenž byl zaslán na šumperský městský úřad, radu 
města a finanční výbor. Dopis, který je plný gramatic-
kých chyb a jenž napadá dvě osoby z Podniků města 
Šumperka a  smluvního partnera, je opatřen podpi-
sem Uliční výbor 22, Šumperk a nečitelnou parafou.  

Město Šumperk přitom rozhodně odmítá, že by 
v jeho lesích probíhaly jakékoliv netransparentní zá-
ležitosti a ohrazuje se vůči všem obviněním z oboha-
cování se některých osob na úkor města. „V březnu 
došlo k větrné kalamitě, která v městských lesích po-
škodila více než deset tisíc kubíků dřeva. Lesní statek 
Třemešek, jenž v  tomto lese hospodaří na  základě 
podpachtovní smlouvy, odmítl těžit nad roční ob-
jem, který je stanoven 13 600 kubíků dřeva,“ vysvětlil 
současnou situaci v městských lesích ředitel Podniků 
města Šumperka Miroslav Pospíšil. 

Současně podotkl, že vzhledem k  probíhající ků-
rovcové kalamitě bylo třeba les co nejdříve vyčistit, 
a zabránit tak dalšímu šíření kůrovce. Proto vypsaly 
Podniky města poptávkové řízení, v  němž nabíd-
la nejvyšší cenu Petrovská lesní s.r.o. Ta vysoutěžila 
těžbu kalamitního dřeva v  objemu pět tisíc kubíků 
v ceně 372 koruny za kubík. Dodatkem pak byl objem 
dřeva navýšen na jedenáct tisíc kubíků, které budou 
vytěženy do konce letošního roku. Všechny tyto kro-

ky, včetně vyhodnocení poptávkového řízení, schvá-
lila správní rada PMŠ.

„Poptávkové řízení bylo naprosto transparentní. 
Oslovili jsme sedm firem, z  nichž se čtyři omluvily 
s tím, že nemají zájem. Cenovou nabídku na těžbu ka-
lamitního dřeva poslala firma Export Wood, jež na-
vrhla 300 korun za kubík, Opavská lesní měla zájem 
o dřevo za 350 korun za kubík. Nejvyšší cenu nabídla 
Petrovská lesní, a to 372 koruny,“ informoval Pospíšil. 

„Do konce června odvezlo z městského lesa tisíce 
tun dřeva zhruba dvě stě padesát kamionů. Ty jezdí 
ve  dne v  noci včetně víkendů, některé z  nich si tě-
žební společnost najala v  Polsku,“ doplnil správce 
městských lesů Bořivoj Hojgr. Vzápětí zdůraznil, že 
v  současnosti je na  trhu přetlak dřeva, důležité tak 
je, že se podařilo kalamitní a napadené dřevo na trhu 
uplatnit. „Děláme vše pro to, aby se dále nešířila 
kůrovcová kalamita a abychom tak zabránili dalším 
škodám,“ zdůraznil Hojgr. -ger-

V městských lesích bojují se škůdci
   

      Podívejte se, 
kolik lidí čeká ve frontě

Městský úřad upozorňuje všechny, kteří si přijíž-
dějí na úřadovnu v Jesenické ulici vyřídit doklady, 
že před příchodem si mohou zjistit, kolik lidí právě 
čeká ve frontě na pas nebo občanský průkaz. Mož-
nost virtuálně nahlédnout do čekáren lze na webo-
vých stránkách města www.sumperk.cz v  sekci 
Občan. 
Zde stačí kliknout na  rezervační systém a  pod 
červenou lištou se objeví slovo monitor. Když 
si tento odkaz otevřete, objeví se aktuální po-
čet osob, jež čekají na vyřízení svých záležitostí. 
Tato služba je i částečnou náhradou za to, když je 
z personálních důvodů mimo provoz rezervační 
systém. Pokud totiž některé z úřednic čerpají do-
volenou, nebo jsou nemocné, není v  silách těch 
zbylých vyřizovat žádosti o  doklady z  rezervač-
ního systému, takže dávají v tuto chvíli přednost 
lidem, kteří přijdou na  úřad bez objednání, aby 
nevážili zbytečnou cestu.  -ger-

      Papírna 
děkovala hasičům

Slovo děkuji zaznělo několikrát na  konci před-
minulého týdne na  malé slavnosti v  OP papírně 
v  Olšanech, jež patří do  skupiny Delfort. Ředitel 
společnost Ralf Bernd Braun děkoval hasičům 
za  rychlý a  efektivní zásah, který papírně ušetřil 
miliony korun.
3. dubna kolem poledne začal hořet sklad koude-
le, oheň se v hale šířil obrovskou rychlostí, dalším 
škodám zabránili profesionální a dobrovolní hasiči, 
kteří se na místo sjeli ze Šumperku, Zábřehu, Ol-
šan, Rudy nad Moravou, Štítů, Bludova a  Bohdí-
kova. „Byl to opravdu profesionální zásah, skvěle 
zorganizovaný. Nikdo nebyl zraněn, takže by se 
dalo říct, že jsme z toho všeho vyvázli jen s malým 
monoklem. To by bez vaší rychlé a účinné pomoci 
takto nedopadlo. Všem moc děkuji,“ uvedl na slav-
nostním setkání Ralf Bernd Braun, který poděkoval 
i starostům měst a obcí, jejichž rozpočty na činnost 
dobrovolných hasičů přispívají. Mezi těmi, na které 
mířila slova díků, byl i  šumperský starosta Tomáš 
Spurný. -ger-

Silný provoz v době začátku a konce vyučování a školáci pohybující se po nezpevněné krajnici. Realita ulice Školní 
ještě před prázdninami. 1. září už ale půjdou děti do Sluneční školy po novém chodníku. Místní radnice se totiž 
pustila do „generálky“ této lokality.
Kromě vybudování nového chodníku prochází úpravou samotná stávající komunikace. Vzniknou tu podélná 
parkovací stání a nové sběrné místo pro odpad s podzemními kontejnery. Rekonstrukce se dotkne i veřejného 
osvětlení a součástí zakázky jsou rovněž vegetační úpravy. Investiční akce, kterou má „na triku“ bruntálská firma 
Kareta s.r.o., přijde městskou kasu na 6,944 milionu korun. Výsledkem bude především bezpečný pohyb chodců 
v této lokalitě.  Text a foto: -zk-

Ředitel olšanské OP papírny (uprostřed) poděkoval 
i  šumperskému starostovi (vlevo) za  to, že město 
přispívá na činnost dobrovolných hasičů. Foto: -ger-

Vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě bylo třeba 
les co nejdříve vyčistit, a zabránit tak dalšímu šíření 
kůrovce.  Foto: -bh-
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Letošní prázdniny pro některé z bu-
doucích prvňáčků začaly netradičně. 
V  hlavách učitelek školy v  Šumavské 
ulici 21 se zrodil nápad rozšířit na-
bídku školního příměstského tábora 
a  uspořádat pro budoucí prvňáčky 
ve spolupráci s KRAPŠ příměstský tá-
bor i pro ně.

1. července jsme v prostorách školy 
přivítali dvaatřicet rozzářených dětí. 
Během hledání pokladu objevovaly pro 
ně tajemná zákoutí školy, vyzkoušely 
různé sportovní aktivity, vyrobily si 
hudební nástroj a keramické sluníčko. 
Také jsme zavítali na  SOŠ Šumperk, 
kde nám Zdeněk Zerzáň ukázal krouž-
kování našeho ptactva, děti si otes-
tovaly smyslový chodníček a  mohly 
si pohladit agamu a  čerstvě narozená 
morčata. Novou energii načerpaly při 

hodině muzikoterapie s paní učitelkou 
P.  Štětinovou. Velkým zážitkem, a  to 
nejen gastronomickým, byla pro ně 
školní jídelna. Dětem opravdu velmi 
chutnalo a uspořádat vše na tác zvládly 
na jedničku. Paní kuchařky byly dětmi 
oceněny řádem Zlaté vařečky a  naši 
předškoláci od  nich dostali perníko-
vé medaile. Hlavní myšlenkou tábora 
bylo, aby se děti seznámily nejen se 
školou, ale i budoucími spolužáky, na-
vázaly nová přátelství a usnadnil se jim 
vstup do  nové životní kapitoly. Dou-
fáme, že se nám toto podařilo naplnit 
a  že si děti, stejně jako my, odnesly 
krásné zážitky. Přejeme dětem, aby se 
jim ve škole líbilo nejen o prázdninách, 
ale i po celou dobu studia. 

R. Lucová, R. Kroupová, 
P. Zerzáňová, P. Nevrklová

Jak zůstat v pozdním věku fyzicky zdravý, sobě-
stačný a  nezávislý na  pomoci rodiny, zdravotníků 
či sociálních pracovníků? Každý z  nás si s  postu-
pujícím časem uvědomuje, že fyzická kondice není 
stejná jako před deseti dvaceti lety, těžší břemena 
neuneseme, pomalu, plíživě si ulevujeme. Při po-
hledu do  zrcadla vidíme nejen schýlená ramena. 
A duševní zdraví? Když nás bolí kolena, jdeme k lé-
kaři. A  když zapomínáme slovíčka cizího jazyka, 
kterým jsme běžně komunikovali? Když marně hle-
dáme v paměti česká synonyma? Když se ztrácíme 

ve městě, jež dobře známe? Lidé tyto problémy často 
řeší uzavřením se do sebe, přestanou cestovat, stýkat 
se s  lidmi, za své „zapomínání“, psychické stárnutí 
se stydí. Tak jako řešíme s lékaři záda, koleno, cuk-
rovku, artrózu, tak bychom měli popřemýšlet, jak si 
udržet svou nezávislost, jak aktivovat své duševní 
zdraví. 

Organizace přímo ve  městě Šumperku nabízejí 
podporu našemu předsevzetí. V  Temenické ulici, 
ve Společenském středisku Sever, kde sídlí i poboč-
ka městské knihovny, úspěšně a dlouhodobě reali-
zuje společnost PONTIS kurzy, aktivity, které vedou 
zkušení odborníci. Jak říká jedna z účastnic: „Něm-
čina s  Pontisem v  pohodě a  s  radostí.“ V  Pontisu, 
konkrétně v Univerzitě volného času, mají připrave-
ny kurzy angličtiny, kurz trénování paměti, ale třeba 
také pohybové programy. Zhlédnout v  rámci Uni-
verzity volného času můžete zajímavé filmy, nejen 
pro pamětníky. Pro setkávání je ve  Společenském 
středisku Sever otevřena Kavárna Lalala. Klub dů-
chodců při Pontisu, jenž najdete ve  stejné budově 
v  Temenické ulici, připravuje odborné přednášky, 
pořádá zájezdy, seznamuje s  problematikou sebe-
obrany slovní i  fyzické. Středisko Sever nabízí pro 
každého seniora velmi pestrý program.

Akademie Jana Amose Komenského, která síd-
lí na  náměstí Míru, připravuje vzdělávání formou 
Univerzity třetího věku. Studijní program je tříletý 
a každý ze šesti semestrů obsahuje šest přednášek, 
jež frekventanti absolvují po čtrnácti dnech. V let-

ním semestru tohoto roku se účastníci vzdělávali, 
např. v  programu České dějiny a  jejich souvislosti 
nebo si mohli prohloubit své znalosti barokního 
umění.

Veškeré organizované aktivity, ať společností Pon-
tis nebo Akademií Jana Amose Komenského, jsou 
velmi cenné, poskytují seniorům nejen nové podně-
ty, nutí ke vstřebávání nových informací, ke hledání 
spojitostí mezi nimi, ale kolektivní forma vzdělává-
ní nabízí sdílení radosti z poznávání, vědění, sdílení 
prožitků a pocitu sounáležitosti. 

 I. Jonová, místostarostka

Červencové téma: Klub důchodců, Univerzita volného času a Univerzita třetího věku

Kantorky uspořádaly netradiční příměstský tábor

Na Univerzitě třetího věku se letos účastníci vzdělávali 
například v programech zaměřených na české dějiny 
či barokní umění.  Foto: archiv

Pontis nabízí seniorům řadu kurzů, mezi nimi i pro-
cvičování paměti.  Foto: archiv Pontis

Děti u totemu na zahradě Střední odborné školy.  Foto: archiv

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

referenta oddělení spisové 
a archivační služby kanceláře tajemníka 

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 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zák. 
č. 499/2004 Sb.) a provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy * znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zák. 
č. 300/2008 Sb.) * znalost zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu a  o  změně některých zákonů, v  platném znění * osvědčení opravňující provádět 
vidimaci a legalizaci výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny 
„B“ nutné
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: provoz podatelny a výpravny úřadu, každodenní doručování písemností, 
administrace úřední desky, výkon agendy Czech POINTu, vidimace a legalizace, autorizovaná konverze 
dokumentů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. 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. 1. 2020 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 16. 9. 2019. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře 
tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.
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Zpravodajství/Roztančené kotlíky

Soutěž o  nejchutnější kotlíkový guláš pořádá 
ve spolupráci s organizátory blížícího se folklorního 
festivalu a místním tanečním souborem Senioři šum-
perská radnice. Šestý ročník klání amatérských kuch-
tíků se uskuteční v neděli 18. srpna dopoledne opět 
v prostorách Pavlínina dvora.

Soutěže o nejchutnější kotlíkový guláš se může zú-
častnit až dvanáct maximálně čtyřčlenných týmů. 
„Každý z nich dostane balíček masa, ze kterého bude  
muset připravit plný kotlík guláše dle vlastní receptu-
ry,“ říká jeden z  organizátorů soutěže Bohuslav Von- 
druška z  místní radnice. Soutěžící se přitom budou 
moci chystat na svých místech a losovat balíčky s ma-
sem od  půl desáté dopoledne, vlastní soutěž „od-
startuje“ úderem desáté a  hotovo musí být v  jednu  
odpoledne. V  tento čas porota složená z  odborníků 
i  laiků zhodnotí uvařené guláše a  rozhodne o vítězi. 
Zájemci přitom budou moci začít ochutnávat soutěžní 
guláše ve stejnou dobu, kdy bude hodnotit porota. 

„Pokračujeme v duchu loňského ročníku, kdy byla 
zavedena divácká anketa. Každý návštěvník po zapla-
cení stokorunového vstupného obdrží kartu, jež jej 
oprávní jednak k ochutnání vzorků všech gulášů, ale 
také k udělení hlasu svému favoritovi v divácké anke-
tě,“ vysvětluje Vondruška a dodává, že pokud budou 
chtít návštěvníci ochutnat více vzorků, budou si je 
moci navíc přikoupit. Vyhlášení výsledků je napláno-
váno na druhou odpolední na hlavní scéně. Zakou-
pené vstupné platí i pro závěrečný festivalový pořad 
Leť, písničko, leť.

A  na  své si přijdou i  příznivci folkloru. Soutěžní 
dopoledne obohatí hudební doprovod muzikantů ze 

Starého Poddvorova. „Očekáváme, že se na soutěži 
objeví tradiční účastníci, jako jsou právě muzikanti ze 
Starého Poddvorova a zástupci z našich partnerských 
měst Prievidzy, Nysy a  Bad Hersfeldu,“ podotýká 
Vondruška a zároveň zve širokou veřejnost k ochut-
návce.

Podrobné propozice soutěže jsou ke stažení na in-
ternetových stránkách folklorního festivalu www.fes-
tivalsumperk.cz. Zájemci o účast v soutěži se mohou 
již nyní hlásit prostřednictvím přihlášky na interne-
tových stránkách festivalu. Jednou z podmínek je mít 
vlastní kotlík s  dostatečným objemem a  trojnožku 
na zavěšení nad ohništěm. Startovné se neplatí. -zk-

Krizové řízení města Šumperka si 
během měsíce června připravilo pro 
děti i širokou veřejnost řadu vzděláva-
cích akcí zaměřených na problematiku 
ochrany obyvatelstva a  chování v  kri-
zových situacích. Pracoviště krizové-
ho řízení mělo samostatné stanoviště 
na  Dni otevřených dveří šumperské 
radnice, připravilo zajímavý program 
„Bezpečnost hravě“ v  rámci Dne Po-
licie ČR aneb integrovaný záchranný 
systém v  akci a  také rozdalo „Zdravé 
lahve - bezpečnost hravě“ s důležitými 
tísňovými telefonními čísly všem před-
školákům v Šumperku.

Ve  čtvrtek 20. června mělo krizové 
řízení města své stanoviště na Dni ote-
vřených dveří šumperské radnice. Pro 
příchozí nachystalo nejrůznější úkoly 
zaměřené na přípravu osob na krizové 
situace, jako jsou třeba povodeň, výpa-
dek elektrického proudu a řada dalších 
situací, jež mohou člověka neočekáva-
ně postihnout. Účastníci se například 
seznámili s postupem činností při na-
řízené evakuaci a procvičili si znalosti 
obsahu evakuačního zavazadla.

Během června připravila vedoucí 
krizového řízení Zuzana Matějčková 
v  rámci akcí „Loučení s  předškoláky“, 
které organizuje pro šumperské „ma-
teřinky“ oddělení kultury a  vnějších 
vztahů, pro všechny předškoláky pro-

pagační předměty v podobě „Zdravých 
lahví – bezpečnost hravě“ s důležitými 
tísňovými telefonními čísly. „Musím 
pochválit všechny předškoláky, protože 
když se jich kolegyně při slavnostním 
loučení ptala, jestli znají linky tísňové-
ho volání, dokázaly je všechny správně 
odříkat. Myslím, že děti obdržely hez-
kou upomínku, praktickou výbavu pro 
budoucího prvňáka, a  přitom budou 
mít stále na očích čísla, která se někdy 
mohou opravdu hodit,“ uvedla Matějč-
ková.

Ta se v posledních měsících soustře-
dila především na realizaci rozsáhlého 
projektu „Protipovodňový monitoro-
vací, varovný a informační systém měs-
ta Šumperka“. Jeho součástí je nejen 
zpracování digitálního povodňového 
plánu města a  ORP Šumperk a  vybu-
dování lokálního výstražného systému, 
ale především obnova varovného infor-
mačního systému ve městě. 

„Moderní sirény zlepší varování 
obyvatelstva v  případě živelných po-
hrom a nový systém nám umožní vy-
sílat i  informace, které doplní stávající 
houkání sirén. Výsledkem bude lepší 
informovanost obyvatelstva, organiza-
cí, právnických osob a dalších subjektů 
v případě ohrožení nejen povodněmi,“ 
vysvětlila Matějčková. Zmíněný projekt 
se začal připravovat v  první polovině 

roku 2017, jeho realizace se pak roze-
běhla ve druhé polovině loňského roku 
a  nyní projekt finišuje. „I  proto jsem 
ráda, že se podařilo zrealizovat zmíně-

né preventivně výchovné akce pro děti 
a  veřejnost, kdy stanoviště krizového 
řízení navštívily stovky lidí,“ uzavřela 
vedoucí krizového řízení. -red-

Od 27. června do 7. července proběhlo v Ružombe-
roku devatenácté mistrovství světa IPCA tělesně po-
stižených šachistů. Českou republiku reprezentovali 
IM Milan Babula a FM Vít Václav Valenta. 

V  silné konkurenci dvaačtyřiceti šachistů, mezi-
národních mistrů a mistrů FIDE, skončil Vít Václav 
Valenta na čtvrtém místě za vítězným Yarmonovem 
z Ukrajiny, Gurbanovem z Izraele a Mukhou z Ukraji-
ny. Další český reprezentant Milan Babula obsadil pá-
tou příčku. Vít Václav Valenta svým umístěním splnil 
kritéria pro nominaci na Šachovou olympiádu v roce 
2020. Na kongresu IPCA, který se konal v průběhu 
mistrovství IPCA v Ružomberoku, byl pořadatelskou 
zemí pro dvacátý ročník světového šampionátu IPCA 
potvrzen Izrael.  -emv-

Roztančené kotlíky okoření folklorní festival

Krizové řízení města se zaměřilo na vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva

Šachista Valenta na světovém 
šampionátu bodoval

Zájemci budou moci začít ochutnávat soutěžní gu-
láše hodinu po poledni.                               Foto: -pk-

Vít Valenta (uprostřed) obsadil čtvrté místo. 
 Foto: -emv-

Zaměstnanci radnice nedávno absolvovali branný kurz, na  němž je čekala ne-
jen teorie, ale hlavně praxe z oblasti krizových situací. Naučili se základy první 
pomoci, protipožární ochrany, základy sebeobrany a dokážou si sbalit zavazadlo 
v případě krizových situací. Školitelé byli odborníci z oboru - Český červený kříž, 
šumperští profesionální hasiči a Oldřich Šubrt z klubu RBSD Šumperk. První část 
úředníků a zaměstnanců radnice se vzdělávala 12. července, další kurzy se ještě 
v areálu na Lužích uskuteční 26. července a 16. a 30. srpna.  Foto: -ger-
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Kulturní servis/Personální inzerce

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. Zdarma. Náklad 14  000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk,  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, 
tel. č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek 
v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz

Půjčovní doba o prázdninách (červenec - srpen)
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

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.  

Charita Šumperk

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

referenta odboru životního prostředí 
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 v bakalářské studijním programu  nebo 
vyšší odborné vzdělání technického směru
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 254/2001 Sb., 
o vodách * znalost zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích * znalost zák. č. 183/2006 Sb. 
o  územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon) * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * zvláštní odborná způsobilost vítána * zkušenosti ve státní správě a kontrolní činnosti vítány 
* znalost v oboru vodní hospodářství, vodní stavby vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná 
znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních 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: agenda vodního hospodářství MěÚ Šumperk 
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 složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 1. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  31. 8. 2019. Informace k  pozici podá Dana Krňávková, vedoucí 
odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 324.

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

referenta oddělení státní památkové péče odboru 
výstavby 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 v  magisterském nebo bakalářském 
studijním programu stavebního zaměření, popř. dějiny umění 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku památkové péče vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce 
na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních 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: agenda památkové péče  - výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., 
o památkové péči, v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů * agenda přestupků 
na úseku památkové péče
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 9. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do  2. 8. 2019. Informace k  pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, 
Jesenická 31, tel. č. 583 388 332.

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

referenta 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 zaměřené na  sociální práci, sociální 
politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo vyšší 
odborné vzdělání (dle § 110, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, v  platném 
znění * znalost zák. č. 111/2006 Sb., o  pomoci v  hmotné nouzi, v  platném znění * znalost zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
* dobrá orientace v sociální oblasti * 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) * 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 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění * 
realizace zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 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. 9. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 9. 8. 2019. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 
věcí, Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.
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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

Zpravodaj 12 2019-1.indd   9 23. 6. 2019   14:29:25
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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      

Uničovská, Šumperk         2.060.000 Kč
• byt 3+1, cihla, OV, 98m2, 1. NP
• částečná rekonstrukce, nový 
   plyn. kotel
• v ceně dvojgaráž a zahrádka 
   s chatkou Volejte: 733 734 435

J. z Poděbrad, Šumperk     1.650.000 Kč
• byt 2+1 
• OV, 53m2, 8.patro s výtahem
• neprůchozí pokoje, zasklená lodžie
• část. rekonstrukce, vestavné skříně
         Volejte: 733 734 435

nám. Jana Zajíce      800.000 Kč
• byt 1+1  
• cihla, 49 m2, 2. patro, balkon, sklep
• novostavba z r. 2001, centrum města
• obecní byt s doplatkem
 Volejte: 733 734 435

Hrabišín      1.400.000 Kč
• samost. stojící rod. dům 2+kk
• patrový, CP 1.380 m2, koup. s WC  
• vytápění kamna na TP, část. rekonst. 
• možnost rozšíř. do podkroví  
 Volejte: 733 734 435

Vančurova, Šumperk     2.160.000 Kč
• byt 2+1 se zahrádkou
• cihla, 81m2, OV, 1.patro, balkon přes 
   dva pokoje, plynový kotel
• vlastní zahrada u domu, nízké náklady
  Volejte: 733 734 435

Tyršova, Šumperk        2.250.000 Kč
• byt 3+1 
• cihla, 81m2, DB, 1. NP
• rekonstrukce, 2 x komora, 2 x kůlna
• vytápění plyn. vaf a krb. kamna
 Volejte: 733 734 435

Šumavská, Šumperk         1.650.000 Kč
• byt 2+1, OV, 6.patro, lodžie, 
   57m2, částečná rekonstrukce
• příjemná orinetace JZ
• ihned volný, neprůchozí pokoje, 
   šatna   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

SVÁŘEČ CO2 pro pracoviště 
v Šumperku a Hanušovicích

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK 
pro výrobu čistíren odpadních vod

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?
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 V  chladicí vitríně můžete zakoupit 
mléčné výrobky z  minimlékárny Ná-
měšť na Hané, patřící pod Zemědělské 
družstvo Senice na Hané, či z rodinné 
farmy Doubravský dvůr z  Červenky. 
Svoje místo zde mají i Roztomilé sýry 
vyráběné přímo v  Šumperku. Nově 
rozšiřujeme také sortiment BIO potra-
vin od  firmy z  našeho regionu PRO-
-BIO ze Starého Města. 

Jednou měsíčně se pak výrobci 

představují osobně na regionálním jar- 
marku, který pořádá JEDNOTA, spo-
třební družstvo Zábřeh, přímo před 
prodejnou v Šumperku. Nejbližší termín 
regionálního jarmarku bude v  pátek  
16. srpna. Aktuální pozvánku najdete 
vždy na  internetových strán-
kách www.jednota-zabreh.cz.

JEDNOTA, SD Zábřeh, 
člen skupiny COOP, pro- 
vozuje 93 prodejen v  Olo- 

mouckém, Moravskoslez- 
ském a  Pardubickém kraji. 
Je největším odběratelem 
pekařských a  uzenářských 
výrobků z  regionu. Spolu-
pracujeme s Pekařstvím Pod 

Poštou, Pekařstvím u  radnice, Pekař-
stvím a  cukrářstvím Vašíček Zábřeh, 
pekárnou Falta v  Králíkách a  dalšími. 
Uzeniny a masné výrobky u nás koupíte 
například od  Klimeše z  Bušína, z  Du-
bické zemědělské, a.s. nebo od  firmy 
Váhala z Hustopečí nad Bečvou.

„Naším cílem je podporovat regio- 
nální výrobce a  rozvoj našeho re-
gionu. Je pro nás důležité, aby naši 
zákazníci dostávali kvalitní produk-

ty s  jasným původem. Nákupem 
zboží a  služeb od  místních výrob-
ců dáváme práci lidem v  našem re-
gionu,“ zdůrazňuje Ing.  Vladimír 
Konopas, předseda představenstva, 
a  dodává: „Jsme místní obchod  
s tradicí.“

TO NEJLEPŠÍ Z NAŠEHO REGIONU
JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, člen skupiny COOP, představuje novinky ve svém sortimentu.

Šest metrů regálů se sortimentem regionálních potravin vítá návštěvníky  
v šumperském COOPu na Hlavní třídě a další metr je vyčleněný v chladicí vit-
ríně. Nově u nás můžete koupit výrobky od našich regionálních výrobců, které 
za vás sami prověřujeme. Většina z nich získala certifikát JESENÍKY originální 
produkt® a HANÁ regionální produkt®, s jejichž koordinátory spolupracujeme.

REGIONÁLNÍ SORTIMENT:
- Báťkovy sirupy z Olomouce, 
- čerstvá pražená káva z pražírny Vaše pražírna z Petrova nad Desnou 
- bylinné čaje, sirupy a jablečné octy sociálního podniku VS Rychleby 
 z Velké Kraše
- ovocné pyré a jejich vynikající ovocné tyčinky Chytré ovoce z Olomouce
- medy přímo od včelaře ze Šternberka
- pivo z minipivovaru ZLOSIN
- Šípkové víno z Jeseníku
- ručně vyráběné čokolády XOCOLATL z Jeseníku
- Pepovy dobroty (pesta, zeleninové a  ovocné zavařeniny, povidla) vyráběné  

v malé rodinné firmě u Bruntálu
- dárky provoněné levandulí z Levandulového statku z Bezděkova a další…
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POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2019/2020

Přihlášky do kurzů 
a úhrady kurzovného přijímáme

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3
PO - ČT 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.

OD 2. ZÁŘÍ DO 30. ZÁŘÍ 2019
PO 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 HOD.

ÚT - ČT  8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.
Přihlášky a bližší informace: tel. 583 363 038, 

mob. 777 652 073, e-mail: kurzy@dksumperk.cz
Taneční kurzy pro děti a dospělé 

- J. Hrubý - 606 819 727
Taneční kurzy pro mládež - V. Hošek - 737 670 262

ON-LINE REZERVACE: 

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

BODYBUILDING
Út 18.30-19.30 hod. Zahájení 3. září. 
Lektorka M. Dvořáková. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

CORE TRENING

Po a Čt 18.30-19.30 hod. Zahájení 16. a 19. září.
Lektorka H. Plachá. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

CVIČENÍ NA BALONECH
Po 17.00-18.00 hod. Zahájení 16. září.  
Lektorka L. Cleaver. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

CVIČENÍ PRO SENIORKY
Út 8.30-9.30 a 10.00-11.00 hod. Zahájení 17. září.
Lektorka M. Stratilová. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

HATHA JOGA
St 18.30-20.00 hod. Zahájení 25. září.
Lektor V. Vlček. Kurzovné 900 Kč/15 lekcí

KALANETIKA
St 9.30-10.30 hod. a  Čt 16.00-17.00 hod.
Zahájení 18. a 19. září. Lektor J.Hrubý.   
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

MMA (mix bojových sportů)
Pá 18.00-19.15 hod. Zahájení 6. září.
Lektor O.Šubrt. Kurzovné 1.000 Kč/10 lekcí 

PILATES 
Po 18.45-19.45 a Čt 17.30-18.30 hod. 
Zahájení 23. a 26. září. 
Lektorka S. Václavková. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

PILATES A STREČINK
Čt 17.00-18.00 hod. Zahájení 19. září.
Lektor J. Hrubý. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

PILATES V ANGLIČTINĚ
Út 16.00-17.00 hod. Zahájení 17. září.  
Lektorka L. Cleaver. Kurzovné 800 Kč/10 lekcí

R.B.S.D. - REÁLNÁ SEBEOBRANA
Út 19.00-20.15 hod. Zahájení 3. září.
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.000 Kč/10 lekcí

TANEČNÍ MEDITACE
Čt 18.30-19.30 hod. Zahájení 19. září. 
Lektorka P. Zsáková. Kurzovné 800 Kč/10 lekcí

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

DĚTSKÝ BODYFIT (děti 6 - 9 let)
St 17.10-18.10 hod. Zahájení 18. září.
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 600 Kč/12 lekcí

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA  (děti 4 - 7 let)
St 15.30-16.30 hod. Zahájení 18. září
Lektor M. Nečas. Kurzovné 875 Kč/25 lekcí

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 3 - 5 let)
Čt 15.30-16.30 hod. Zahájení 19. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 875 Kč/25 lekcí

SEBEOBRANA  (děti 7 - 15 let)
St 16.30-18.00 hod. Zahájení 18. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRAN
Čt 16.30-18.00 hod. Zahájení 19. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí

JUDO (neregistrované, bez omezení věku) 
St 18.00-19.30 hod. Zahájení 19. září. 
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

TANEČNÍ KURZY

LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Latinskoamerické tance pro jednotlivce
Po 19.00-20.00 hod. Zahájení 16. září. 
Lektorka Š. Elsnerová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

LADIES LATINO – POKROČILÍ
Po 20.00-21.00 hod. Zahájení 16. září. 
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TANEC
Pořádá Taneční škola Olympia - J. Hrubý 
Út 17.00-18.00 hod., Čt 16.00-17.00 hod.,
Ne 14.00-15.30 hod. Zahájení 1. října. 
Kurzovné 1.000 Kč/pololetí

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Pořádá Klub tanečního sportu - V. Hošek  
St 18.00-20.00 a 20.00-22.00 hod. 

Zahájení 11. září. Kurzovné 1.300 Kč/osoba
/10 lekcí + 2 prodloužené

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pořádá Taneční škola Olympia - J. Hrubý 
- ZAČÁTEČNÍCI 
Ne 17.30-19.30 hod. Zahájení 6. října.
- POKROČILÍ
Ne 20.00-22.00 hod. Zahájení 6. října
- EXTRAPOKROČILÍ
Út 20.00-22.00 hod. Zahájení 17. září
Kurzovné 1.800 Kč/pár/8 lekcí

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI 
Po 16.00-17.30 hod. Zahájení 7. října. 
Lektorka Mgr. E. Kovalová.
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Po 17.30-19.00 hod. Zahájení 7. října.
Lektorka Mgr. E. Kovalová. 
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI
Út 16.30-18.00 hod. Zahájení 1. října
Lektorka Mgr. A. Jurčíková. 
Kurzovné 2.200 Kč/15 lekcí

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

e-mail: lucie.novotna@skoda.cz
telefon: 583 365 573 (545)

Pars nova a.s.
www.parsnova.cz

NEMONTUJEME,

TVOŘÍME.

CHCEŠ STABILITU
A JISTOTU

VE SVÉ PRÁCI?
TAK POJĎ PRACOVAT

DO PARSU JAKO
elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro
zámečník/mechanik
opravář k.v.
lakýrník
konstruktér
projektant
technolog
mistr

LÉTO s úsměvem a kvalitními SLUNEČNÍMI 
BRÝLEMI = OČNÍ CENTRUM OPTOMEDIC DD

Také jste se těšili na sluníčko? Ne-
zapomeňte ale chránit své oči. Slu-
nění nám zlepšuje náladu a  dodává 
krásný tón pleti, ale ve větší míře ško-
dí.  Dlouhodobým pobytem na slunci 
bez vhodné ochrany očí vám může 
UV-A a  UV-B záření způsobit jejich 
předčasné stárnutí a  vznik nemocí 
ohrožujících váš zrak. Intenzivní vy-
stavení očí UV záření může vyvolat 
zánět spojivek, zarudnutí, slzení a pá-
lení. Sluneční paprsky také způsobují 
předčasný vznik vrásek kolem očí 
a přispívají ke kožním chorobám.

V létě na nás působí silné UV papr- 
sky a dnes už každý ví, že by měl chrá-
nit svou pokožku kvalitním krémem 
s  UV filtrem, ale sluneční brýle pou-
žíváme málokdy. A často si kupujeme 
u  stánku jen brýle se zatmavenými 
skly bez dostatečné ochrany před slu-
nečním zářením. To je ale velká chyba.

Pouhé zatmavení brýlových skel 
vám ale ochranu očí před škodlivým 
UV zářením nezajistí. Nechrání vás 
totiž barva na  sklech, ale jejich ma-
teriál a  povrchová úprava. Dokonalý 
komfort vám poskytnou dioptrické 
sluneční brýle, které jsou dostupné 

i ve vašich dioptriích u vašeho optika.
Aby vaše brýle dobře sloužily, je 

však důležité provést kvalitní měření 
zraku a  provést správnou centraci. 
Oční centrum OPTOMEDIC DD 
se snaží vyhovět individuálním po-
třebám a  požadavkům našich klien-
tů. Spolupráce lékaře a  optometristy 
zajišťuje okamžité řešení složitějších 
refrakčních vad a  zrakových problé-
mů. Takto zhotovené brýle pak mají 
100% garanci jak po stránce dioptric-
ké korekce, tak po stránce zhotovení.

Nabídka je velice široká a záleží jen 
na konzultaci se svým optikem, který 

vám doporučí, co konkrétně je pro 
vaše osobní využití nejvhodnější. Nyní 
v  AKCI 1+1 ZDARMA lze také vy-
užít možnosti nechat si vyrobit brýle 
dvoje, a to v ČIRÉ dioptrické variantě 
a  druhé ve  SLUNEČNÍM dioptric-
kém provedení. Sluneční brýle lze mít 
i ve sportovní zakřivené variantě. Dále 
lze volit brýlové čočky samozabarvo-
vací, polarizační, ale i  multifokální.  
Více informací o  AKCI 1+1 získáte 
v optice. V každém případe mít dvoje 
a více brýlí se vyplatí i jako REZERVA 
v případech ztráty či poškození, anebo 
jen tak pro radost a novou image vaší 
osoby v  moderním provedení. Přece 
nepožíváte také jedny boty na všechny 
příležitosti…

Výsledkem naší společné práce 
jsou pak spokojení klienti optiky. 
Vždyť vidět dobře je tak přirozené 
a krásné. Děkujeme za vámi svěřenou 
důvěru, kterou nám prokazujete vaší 
návštěvou Očního centra a  optiky 
OPTOMEDIC DD.
Hezké léto a na viděnou 
Za team lékařů a optiky

MUDr. Jana Dvořáková 
a Antonín Dvořák Dis.

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680
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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

Vedoucí
infrastruktury
a spráVy budoV
Máte praxi v oblasti správy budov a energií?
Máte vysokoškolské vzdělání technického směru? 
Komunikace v angličtině vám nedělá problém?

pak pro vás máme volné místo ve vyšším 
managementu naší firmy.

MáMe pro Vás

25 dní dovolené, kurzy angličtiny, kartu MultiSport, 
zvýhodněné mobilní tarify, příspěvek na penzijní 
pojištění a spoustu firemních akcí s vašimi
budoucími kolegy.

www.pracevtdk.cz

XIV.
MUSICAE VOCALIS

SPIRITUALIS FERIAE
INTERNATIONALES

  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL  
DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ  

HUDBY
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Ř

Í 2
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19. září 2019 - čtvrtek - 19.00 hod. 

OCULOS MEOS - ŠUMPERK
HUSOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ 
SPOLEK PĚVECKÝ - BRNO 

 20. září 2019 - pátek - 19.00 hod. 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
MOTÝLI ŠUMPERK
 21. září 2019 - sobota - 19.00 hod. 

SCHOLA GREGORIANA KONSTANZ 
– NĚMECKO
APOLLO – BRATISLAVA, SLOVENSKO

Průvodní slovo festivalem:  
doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru, 
Hlavní třída 14, Šumperk, nebo před koncertem. 

Pořádá:
OCULOS MEOS - 
ŠUMPERK,
SVAZ NĚMCŮ 
SEVERNÍ MORAVA – 
ORLICKÉ HORY

za  nanční podpory
MĚSTA ŠUMPERKA,
OLOMOUCKÉHO KRAJE,
SPOLKOVÉHO MINISTERSTVA 
VNITRA V BERLÍNĚ

pod záštitou
Mgr. TOMÁŠE SPURNÉHO, 
starosty města Šumperka
LADISLAVA OKLEŠŤKA,
hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. MARTINA DZINGELA,
prezidenta Shromáždění 
německých spolků v ČR
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Bližší informace na tel. č. 583 301 031

PŘIJME

KUCHAŘE – KUCHAŘKU
na zkrácený pracovní úvazek s možností 
prodloužení na plný úvazek
Nástup od 1. 10. 2019. Praxe v oboru vítána.
Životopis zasílejte na výše uvedenou adresu 
nebo na e-mail sos@edusum.cz.

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS ZDARMA  

 na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
        Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 


