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Novou 
místostarostkou 
je Marta Novotná

Od září nesmějí 
u hřbitova parkovat 
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Lípy 
na náměstí 
nahradí javory

Radnice 
pronajme tři 
obecní byty 7

Byla vypovězena koaliční smlouva, zastupitelé zvolili nové radní

V  úterý 17. září byla všemi šesti 
zastupiteli hnutí ANO a starostou To-
mášem Spurným a  Dušanem Ščam-
burou z  politického uskupení Pro 
Šumperk - KDU-ČSL, NK vypověze-
na koaliční dohoda, jež byla uzavřena 
s  politickým uskupením Šumperáci. 
O dva dny později, ve čtvrtek 19. září, 
proběhla na zastupitelstvu města vol-
ba prvního místostarosty a také dvou 
nových členů rady, kteří nahradili zá-
stupce uskupení Šumperáci.

Hlavním důvodem vypovězení ko-
aliční smlouvy byla neshoda v otázce 
obsazení uvolněného postu prvního 
místostarosty. „Nepodařilo se nám na-
jít společnou řeč ani na jednom z ko-
aličních jednání, jež k  tomuto bodu 
byla opakovaně svolávána. V  tomto 

nestabilním prostředí je velice těžké 
pracovat, zvláště v  době, kdy město 
zažívá z investičního hlediska náročné 
období, je potřeba připravit rozpočet 
města na rok 2020 a plnit další volební 
úkoly,“ uvedl šumperský starosta To-
máš Spurný. I  z  tohoto důvodu bylo 
zastupitelstvo, které se konalo 19. září, 
volební. V  jeho úvodu nejprve zastu-
pitelé zvolili Martu Novotnou, která 
nahradila Víta Rozehnala, jež se začát-
kem září vzdal zastupitelského man-
dátu, a která ještě před volbou složila 
zastupitelský slib, první místostarost-
kou města. „V Šumperku žiji třicet let 
a jsem tu maximálně spokojená, město 
mi dodává životní energii. Chtěla bych 
v práci místostarostky využít dosavad-
ních zkušeností a  především zlepšit 

komunikaci, protože bez ní nemá člo-
věk z práce radost,“ řekla bezprostřed-
ně po zvolení Marta Novotná.

Po  volbě první místostarostky za-
stupitelé schválili odvolání radních 
Radovana Auera a  Ondřeje Poláka 
a  zvolení jejich nástupců Romana 
Macka (ODS) a  Dušana Ščambury. 
(Pro Šumperk) „Věříme, že obsazení 
postu prvního místostarosty Martou 
Novotnou pomůže ke stabilizaci vede-
ní města. Podobně kvituji i  doplnění 
týmu radních, do  jehož řad byli zvo-
leni Roman Macek a Dušan Ščambu-
ra,“ zdůraznil starosta Tomáš Spurný 
a  dodal, že zastupitelům za  uskupení 
Šumperáci, kterým byla vypovězena 
koaliční dohoda, děkuje za dosavadní 
práci. -ger, kv-

V úvodu zářijového zasedání zvolili zastupitelé prvního místostarostu a také dva nové členy rady.  Foto: Z. Kvapilová

V  uplynulých týdnech prošel opravou 
povrch ulice Uničovské.    Strana 2

Práce na cyklostezce do Bratrušova fi-
nišují.    Strana 3

Výsadbou kvetoucích a  plodících 
stromů podpoří město zachování 
včelstev.    Strana 5

Šumperk | Živá brána Jeseníků    9/2019 1

číslo 9 / 25. září 2019 / ročník VIII / www.sumperk.cz

Příští číslo vychází 24. října 2019 / Distribuce od 25. do 26. 10. 2019

Vážení a milí čtenáři,
proměnlivost října trefně vystihuje stará pra-
nostika: „Na jednom konci říjen ještě hřeje, 
ale na druhém již mrazí“. Jak tedy využít volný 
čas? Kromě procházek přírodou, během nichž 
můžete zamířit na podzimní festival ptactva 
pořádaný místní „Doriskou“ na třemešských 
rybnících, si můžete v Šumperku vybrat z pes-
tré nabídky kulturních pořadů. Divadlo chystá 
hned dvě premiéry, festival Džemfest oslaví 
několika akcemi dvacátiny, proběhnou dva be-
nefiční koncerty, do Šumperka přijede brněn-
ská Kulturní úderka či Moravská filharmonie 
Olomouc, která si na koncert k výročí republiky 
přizvala světoznámou houslistku Julii Svěce-
nou. Nové výstavy nabídnou Galerie J. Jílka, 
muzeum i knihovna, sportovní fanoušci si mo-
hou užít hokejová, fotbalová, basketbalová či 
volejbalová utkání, případně zajít na zápasy 
do nově zrekonstruované kuželny. Přeji krásné 
podzimní zážitky.          Z. Kvapilová, redaktorka
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Kromě opravy vlastní komunikace v úseku mezi kři-
žovatkami s ulicemi Dolnostudénskou a Lidickou po-
ložila pardubická firma M-silnice a.s. nový povrch také 
na parkovišti před obchodem Hruška. „Zde ještě pro-
bíhají práce na odvodnění parkoviště a závěrečný úklid 
staveniště a  v celé délce zbývá zrealizovat vodorovné 
dopravní značení,“ uvedla vedoucí oddělení komunál-

ních služeb šumperské radnice Eva Nádeníčková.
V návaznosti na „městský“ úsek položila nový po-

vrch v  části od  křižovatky s  ulicí Lidickou po  most 
na výjezdu z města směrem na Nový Malín také Sprá-
va a  údržba silnic Olomouckého kraje, pro kterou 
rekonstrukci realizovala Kareta Bruntál. I  zde ještě 
zbývá dokončit vodorovné dopravní značení. -zk-

V uplynulých týdnech prošel opravou povrch ulice Uničovské. Větší část zrealizovala šumperská radnice, 
úsek od křižovatky s Lidickou ulicí po výjezd z města pak Správa a údržba silnic Olomouckého kraje. Město 
za opravu zaplatilo 2,72 milionu korun.

Uničovská ulice prošla opravou
  

     Poslední letošní farmářské trhy 
proběhnou 4. října

Již posedmé a  současně letos naposledy budou 
mít Šumperané a  lidé z  okolí možnost nakupo-
vat potraviny a další produkty přímo od výrobců. 
V pátek 4. října obsadí prodejci dvě desítky stán-
ků 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 městem, si budou 
moci příchozí nakoupit od  osmé ranní do  čtvr-
té odpolední. Bližší informace lze najít na adrese 
www.oaksumperk.cz.  -kv-

     Zastupitelé se seznámili se 
studiemi výstavby v areálu někdejší 
Hedvy a pod domovem důchodců

Na svém zářijovém zasedání vzali zastupitelé měs-
ta na  vědomí studie výstavby v  areálu někdejší 
Hedvy a v  lokalitě „Bratrušovská“ pod domovem 
důchodců, které představil Jakub Kynčl z brněnské 
společnosti knesl kynčl architekti s.r.o. 
Již v  příštím roce by mohla odstartovat příprava 
výstavby bytového domu, jenž vyroste v  areálu 
bývalé textilky Hedva v lokalitě za prodejnou Lidl. 
Projekt počítá se zhruba sedmdesáti byty, které  
budou umístěny v  bytovém domě s  neveřejnými 
podzemními garážemi. V  současné době ještě 
neexistuje žádný pořadník nebo seznam zájemců 
o byty. Pokud něco podobného bude vznikat, měs-
to bude občany včas informovat. V současné době 
se žádné žádosti o bydlení v  této lokalitě nepřijí-
mají.
V areálu „Bratrušovská“ pod domovem důchodců 
by pak v budoucnu mělo vyrůst více než čtyřicet 
rodinných domů, bytové domy, polyfunkční ob-
jekt a školka. Více informací přineseme v příštím 
vydání zpravodaje. -kv-
 

  
           

        Podniky města nechaly 
zpracovat rozptylovou studii

Rozptylovou studii si nechaly zpracovat Podni-
ky města Šumperka. Společnost E-expert, jež je 
držitelem osvědčení o  autorizaci ke  zpracování 
rozptylových studií vydaném ministerstvem život-
ního prostředí, konstatovala, že z hlediska kvality 
ovzduší je lepší zachování stávajícího systému cen-
trálního zásobování teplem v  porovnání se vzni-
kem nových domovních kotelen. -red-Uničovská ulice dostala nový povrch. Větší část zrealizovala šumperská radnice, menší úsek pak Správa a údržba 

silnic Olomouckého kraje.  Foto: P. Kvapil

Rekreační areál Benátky letos doplnil další prvek určený dětem. Místní radnice tu ještě před prázdninami nechala 
nainstalovat skluzavku a prolézačku s houpačkou a provazovou lávkou. Investice, kterou zrealizovala firma Hřiště 
hrou, s.r.o. z Turnova, přišla na 1,098 milionu korun.  Foto: P. Kvapil

V areálu bývalé textilky Hedva v lokalitě za prodej-
nou Lidl by měl vyrůst bytový dům. 
 Vizualizace: knesl kynčl architekti s.r.o. 
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Pro rovnoměrné a úplné pokrytí celé-
ho města budou instalovány obousměr-
né bezdrátové hlásiče s  téměř dvěma 
sty reproduktory, které v  povodněmi 
nejvíce ohrožených lokalitách nahra-
dí stávající rotační sirény. Zbylé území 
bude pokryto novými elektronickými 
sirénami. „Velkou přidanou hodnotou 
nového systému varování a informová-
ní obyvatelstva bude doplnění zvukové-
ho signálu i o verbální informaci. Nové 
hlásiče budou informovat, proč siréna 
houká. Například první středu v měsíci 
se lidé dozvědí, že je to z důvodu pravi-
delné zkoušky sirén,“ vysvětlila Zuzana 
Matějčková, vedoucí krizového řízení 
města. 

V  rámci projektu budou instalová-

ny také lokální výstražné systémy pro 
včasnou distribuci informací o  stavu 
na  tocích zejména v  případě náhlých 
povodní z přívalových srážek. „V Šum-
perku budou vybudovány dva hlásné 
profily pro snímání výšky vodní hladiny 
na  Temenci a  Bratrušovském potoku. 
Realizace celého projektu modernizace 
systému varování a  informování oby-
vatelstva potrvá do  konce roku 2020,“ 
informovala Zuzana Matějčková.

Projekt „Protipovodňový monito-
rovací, varovný a  informační systém 
města Šumperka“ získal dotaci z  Ope-
račního programu Životní prostředí 
pro období 2014 - 2020, kde je vyčleně-
na kapitola na  podporu preventivních 
protipovodňových opatření.  -ger-

Stávající lípy zasadily v rámci rekon-
strukce náměstí v  roce 1997 Podniky 
města Šumperka, o rok později je mu-
sely vyměnit, neboť zasazené stromy 
odumřely. Záhy se ovšem ukázalo, že 
lípy trpí nejen teplotním a  světelným 
stresem, ale také pozdním tvarováním 
korun a  automobilovou dopravou. 
Dnes nejsou v dobré kondici a mnohé 
usychají. Problémy s  jejich „medová-
ním“ špatně snášejí i  motoristé, kteří 
na náměstí parkují. 

„Východiskem je výměna za  vhod-
nější druh stromů, to potvrdil i  jeden 
z  předních arboristů Jaroslav Kolařík. 
Po konzultaci s arboristickou firmou byl 
vybrán javor babyka, který nejvhodněji 

reaguje na stresy spojené s klimatickou 
změnou a také na tvarovací řezy,“ uved-
la vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová. 

Javory přitom krášlily okolí radnice 
i v minulosti. „Jejich zasazením se vrátí-
me zpět do historie. Zeleň samozřejmě 
na náměstí patří, ale volba lípy nebyla 
úplně nejvhodnější,“ podotkla vedoucí 
oddělení státní památkové péče Moni-
ka Paulová a dodala, že celá záležitost je 
nyní předmětem správního řízení, v je-
hož rámci by se měl vyjádřit i Národní 
památkový ústav.

Výměna stromů by měla proběh-
nout v listopadu. Investice se odhaduje 
na sto osmdesát tisíc. -zk-

Cyklostezku podél silnice II/446 
staví město společně s  Bratrušovem, 
do  jehož katastrálního území spadá 
i  náročné vybudování mostu. Ten je 
již hotový, stejně jako příjezdová brá-
na do obce. Šumperská radnice, která 
realizuje cyklostezku v  délce 2,77 ki- 
lometru, v tuto chvíli hlásí dokončení 
přeložek inženýrských sítí a  pro-
pustků, instalaci veřejného osvětle-
ní, vybudování podkladních vrstev 
s  odvodněním a  dokončení prací 
na vstupní bráně s dopravním středo-
vým ostrůvkem. 

„Zbývá položit živičný asfaltový 
povrch, na  kterém se tento týden za-
čalo pracovat, dokončit vstupní bránu 

a vysázet zeleň,“ uvedl vedoucí odboru 
rozvoje města Pavel Volf. Součástí za-
kázky, kterou má „na triku“ firma Stra-
bag, jsou rovněž sadové úpravy a tříletá 
následná péče o zeleň. Stezku olemuje 
alej stromů, mezi nimiž budou slivoň 
myrobalán, jeřáb obecný, javor klen 
a olše lepkavá. Vysazeny budou i  soli-
térní a listnaté keře.

Na  náročnou investici v  hodnotě 
22,822 milionu korun získala šumperská 
radnice dotace z  národního programu 
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry. Na  samotnou stavbu to byla částka 
16,322 milionu korun, na  vstupní brá-
nu, která zvýší bezpečnost pro cyklisty, 
pak 3,939 milionu. -zk-

Ve čtvrtek 19. září byla na zasedání 
zastupitelstva města zvolena první 
místostarostou Marta Novotná. Funk- 
ce byla neobsazena od rezignace Ire-
ny Jonové k letošnímu 31. srpnu.

Marta Novotná se narodila ve Zlíně, 
vystudovala Vysoké učení technické 
v Brně a následně se přestěhovala do 
Šumperka, kde se provdala a má dvě 
dospělé děti. Pracovala v šumperských 
dřevařských závodech, na krajském 
úřadě (úsek dopravy), dále pro obec 
Rapotín a posledních dvanáct let byla 
zaměstnaná v Komerční bance na po-
zici manažer investic. 

Martu Novotnou zvolilo svými hlasy 
šestnáct zastupitelů z jedenadvaceti. 
„Ráda bych poděkovala za důvěru, 
kterou mi zastupitelstvo dalo. V Šum-
perku žiji třicet let a jsem tu velmi spo-
kojená,“ uvedla Marta Novotná. -kv-

Obnova lipového stromořadí na náměstí u radnice byla jednou z diskutova-
ných otázek na zářijovém zastupitelstvu. Nahrazení lip javory nakonec schválilo 
šestnáct z jedenadvaceti zastupitelů.

Do  cílové rovinky se blíží jedna z  velkých investičních akcí města. Práce 
na cyklostezce spojující Šumperk se sousedním Bratrušovem finišují. Skončit 
by měly začátkem listopadu, kolaudace by pak měla proběhnout do konce roku.

Město Šumperk rozšíří a zmodernizuje systém varování a informování šum-
perských obyvatel. V  srpnu totiž odstartovala realizace druhé části projektu 
„Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Šumperka“.

Město modernizuje varovný systém

Práce na cyklostezce do Bratrušova finišují Lípy na náměstí nahradí javory

Novou místostarostkou je Marta Novotná

Lípy rostoucí u radnice, jež dlouhodobě trpí teplotním a světelným stresem, nahradí 
ještě letos javory.  Foto: P. Kvapil

Marta Novotná nahradila ve  funkci 
Irenu Jonovou, jež rezignovala k letoš-
nímu 31. srpnu.                         Foto: -zk-

Práce na cyklostezce spojující Šumperk s Bratrušovem finišují. Hotova by měla být 
začátkem listopadu.  Foto: P. Kvapil
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       Lidé se mohou vyjádřit 
ke změnám územního plánu

Obyvatelé Šumperka jsou zváni na  veřejné pro-
jednávání změny číslo 2 územního plánu města. 
K těmto změnám se budou moci vyjádřit ve čtvrtek 
24. října od  16 hodin ve  velké zasedací místnosti 
úřadovny v Jesenické ulici.
Lidé mohou dle zákona nejpozději do  sedmi dnů 
ode dne veřejného projednání uplatnit své při-
pomínky a  vlastníci pozemků a  staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávnění investoři a  zástupci  
veřejnosti mohou podat proti návrhu námitky, 
ve  kterých musejí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a  vymezit území dotčené námitkou. K  později 
uplatněným připomínkám a  námitkám se ne-
přihlíží. Adresa pro doručování je Městský úřad 
Šumperk, Jesenická 31, 788 05, odbor strategického 
rozvoje, územního plánování a  investic, oddělení 
územního plánování. Podrobný plán, kterých ob-
lastí se změny týkají, naleznete na: www.sumperk.cz 
/filemanager/files/402519.pdf. -ger-

Gymnázium Šumperk oslavilo minulý týden stoleté výročí svého založení. Součástí bohatého programu byla 
i komponovaná talkshow s významnými osobnostmi, které v minulosti na gymnáziu studovaly. Provázela jí ab-
solventka gymnázia Daniela Revai.  Foto: P. Kvapil

„O  vymístění kamionů od  hřbitova 
jsme usilovali dlouho. Jsem rád, že se 
nám to podařilo a že zmizí další pro-
blematické místo na  mapě Šumper-
ka. Městská policie bude parkoviště 
u  hřbitova častěji kontrolovat. Řidiče, 
kteří zde i přes zákaz odstaví svůj ná-
kladní vůz, budou hlídky nejprve upo-
zorňovat. Pokud budou stejné vozy 
prohřešek opakovat, přijdou na  řadu 
sankce,“ uvedl starosta Tomáš Spurný.

Vzápětí informoval, že město po do-
hodě se společností Truck Cargo Park 
zajistilo náhradní parkování se vším 
komfortem, jenž u  hřbitova chyběl. 
Řidiči své vozy mohou odstavit v  bý-
valém areálu ČSAD v Žerotínově uli- 
ci 63, který má kapacitu tři sta padesát 

vozidel. Parkovat zde mohou osobní 
vozy, kamiony i autobusy. K odstavné 
ploše dovede řidiče kamionů navigační 
systém, jenž byl instalován na vjezdech 
do města. 

Řidiči zde mají k  dispozici vedle 
sociálního zázemí také myčku pro ka- 
miony a  autobusy a  pneuservis. Od-
stavné a  parkovací plochy jsou pro 
všechny typy motorových vozidel, 
včetně nadrozměrných nákladů. Areál 
je oplocen, osvětlen a je hlídán kame-
rovým systémem. Parkování je zde 
zpoplatněno. „O výši parkovného měs-
to se zástupci firmy intenzivně jedna-
lo, domnívám se, že se nám podařilo 
vyjednat velice příznivé ceny,“ dodal 
šumperský starosta.  -ger-

„Květnatá louka vznikne ve  Dvořá-
kových sadech. Chceme ji založit letos 
na podzim. Bude to opravdu reprezen-
tativní plocha plná květů. Osadíme zde 
i  informační tabule, na  nichž budeme 
vysvětlovat, proč se zde louka nachází, 
které druhy rostlin tam jsou, jakému 
hmyzu slouží. Do této lokality bychom 
také chtěli umístit úly pro včely samo-
tářky,“ uvedla Jana Andrísková, refe-
rentka oddělení komunálních služeb. 
Upozornila, že malá vzorová kvetoucí 
louka se nachází před Obchodní akade-
mií v Šumperku, další vznikla letos také 
v lesoparku Za Pekárnou.

Město bude bohatší rovněž o trvalko-

vé záhony. Ty se objeví v sadech 1. máje 
před Galerií Jiřího Jílka, v  cípu plochy 
u hotelu Grand, kde dříve stával Stalinův 
památník, nahradí také živý plot před 
domem s vietnamskou večerkou v ulici 
ČSA. „Jsem rád, že Šumperk rozkvétá. 
Kvetoucí plochy zadržují vodu ve městě 
a najde zde azyl hmyz. Úpravou zeleně 
před problémovou večerkou zároveň 
zmizí nevzhledný kout, na  který si již 
několikrát stěžovali obyvatelé ulice ČSA. 
Doufám, že se díky tomu lidé popíjející 
alkohol přemístí tam, kde nebudou to-
lik na očích, a před domem už nebude 
takový nepořádek,“ doplnil šumperský 
místostarosta Jakub Jirgl.  -ger-

Konec parkování pro vozy nad tři a půl tuny signalizuje značka, jež byla ne-
dávno umístěna před vjezdem na parkoviště u hřbitova v Šumperku. Návštěv-
níci pietního místa se tak nemusejí obávat, že nebudou mít kde zaparkovat.  
Řidiče kamionů navádí nově instalovaný navigační systém na  náhradní plo-
chu, kde budou mít důstojnější zázemí.

Čtyři lokality, kde rozkvetou louky a záhony, připravuje město Šumperk. Jed-
nou z ploch, kterých se to bude týkat, je problémový zelený pruh u vietnamské 
večerky v ulici Československé armády. Kvetoucí záhon totiž nahradí živý plot, 
jehož zákoutí si oblíbili lidé popíjející alkohol nakoupený ve večerce. 

Město Šumperk rozkvete Od září nesmějí u hřbitova parkovat kamiony

Konec parkování pro vozy nad tři a půl tuny signalizuje značka, jež byla nedávno 
umístěna před vjezdem na parkoviště u hřbitova v Šumperku.  Foto: P. Kvapil

Vzorová kvetoucí louka se nachází před Obchodní akademií v Šumperku. 
 Foto: P. Kvapil
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„Jde o jedinečné území. I proto je celková kompozi-
ce Cihelny chápána jako přírodní lesopark s důrazem 
na  ochranu životního prostředí a  environmentální 
výchovu. Vše je navrženo tak, aby byl kladen hlavní 
důraz na ochranu životního prostředí a úsporu mate-
riálů,“ informoval místostarosta Jakub Jirgl. Uvedl, že 
úpravy budou prováděny s ohledem na rostlinné i ži-
vočišné druhy, bude zde vytvořeno množství nových 
ekologických zákoutí, která by mohla přilákat i nové 
druhy živočichů. 

„K  přírodě se chceme chovat šetrně už při úpra-
vách lesoparku. Například při odstraňování přestár-
lých stromů bude dřevní hmota buďto ponechána 
v  broukovištích, anebo štěpkována a  štěpka bude 
použita k  zpevnění pěšin a  k  mulčování. Vytěžené 
kmeny budou sloužit jako stavební materiál k výrobě 
mobiliáře,“ řekl Jakub Jirgl. 

Návštěvníci se mohou těšit na květnaté louky, jež 
zadržují vodu v  krajině a  jsou útočišti pro hmyz, 
i  na  naučnou stezku, která hravou formou seznámí 
návštěvníky s  okolní přírodou. Projekt počítá také 
s obnovou tůně, jež vždy byla domovem různých dru-
hů drobných živočichů.

„V  současné době diskutujeme s  odborníky, 
jak co nejvhodněji celou revitalizaci rozvrhnout 
do jednotlivých etap, každý rok by se udělalo něco.  
Musíme samozřejmě brát v úvahu i finanční mož-
nosti města, budeme se snažit také maximálně 
využít dotace,“ doplnil šumperský místostarosta. 
Zároveň ujistil, že zásahy do lokality budou co nej-
šetrnější, aby byl i  nadále v  Cihelně zachován ráz 
lesoparku.   -ger-

„Myšlenka vznikla během rozhovoru s  Vítem So-
chorou, který vede včelařský kroužek při Střední od-
borné škole v ulici Zemědělské. Mluvili jsme o tom, že 
ve městě je nedostatek stromů, jež podporují včelstva. 
Napadlo mě, že bychom mohli po  konzultaci s  pří-
spěvkovými organizacemi města realizovat zasaze-
ní kvetoucích a  plodících stromů v  jejich zahradách 
v rámci náhradní výsadby,“ uvedl šumperský místosta-
rosta Jakub Jirgl. Kromě základních a mateřských škol 
se podle něj do  projektu zapojila vedle „zemědělky“ 
i speciální škola Pomněnka. V zahradách škol a školek 
by tak měly přibýt na tři desítky nových stromů, které 

doplní stávající zeleň. Jejich plody navíc budou moci 
děti zpracovávat. 

Výsadbu stromů zajistí Střední odborná škola v Ze-
mědělské ulici v rámci praxe. „Včely v současnosti trpí 
monodietou. Tato znepokojivá situace trvá již několik 
let. Kvetoucí stromy by měly rozšířit možnosti pro past- 
vu včel a hmyzu. Dalším přínosem je, že děti budou 
moci ochutnat vlastní plody,“ říká Vít Sochora, jenž 
na „zemědělce“ vede včelařský kroužek. Ten nyní nabí-
rá nové členy, kteří dostanou veškeré potřebné pomůc-
ky zdarma. K dispozici budou mít třináct úlů, z nichž 
jeden je prosklený. -zk-

Projekt lesoparku je o další krok blíž k cíli

Město podpoří zachování včelstev

   

       Rabštejn: 
prodloužení zákazu
Kvůli havarijnímu stavu severní hradby Rabštej-
na prodloužili úředníci z  odboru životního pro-
středí Městského úřadu v Šumperku zákaz vstupu 
na tuto zříceninu středověkého hradu. První ome-
zení pro návštěvníky platilo od letošního 6. června 
do 2. září, od 3. září do 2. prosince byl tento zákaz 
na žádost Lesů ČR opět na tři měsíce prodloužen. 
Vstup do zakázané zóny může být sankcionován až 
do výše pěti tisíc korun. Záchranné práce hradební 
zdi by mohly začít pod dohledem Národního pa-
mátkového ústavu v příštím roce. -ger-

      Vedení města 
popíše, kam 
se stěhuje nádraží

Velké změny čekají cestující, kteří pravidelně vy- 
užívají autobusové nádraží v Šumperku. Od pondě-
lí 13. ledna se zastávky přestěhují do Fialovy ulice. 
O  tom, co všechno čeká nejen cestující, ale i oby-
vatele či firmy, jež sídlí ve Fialově ulici a přilehlém 
okolí, bude informovat vedení města spolu s  od-
borníky ve středu 9. října od 15.30 hodin ve velké 
zasedací místnosti úřadovny v Jesenické ulici.  -ger-

      Burza práce: 
Životopis přibalit s sebou

Volná pracovní místa ve strojírenství, elektrotech-
nice, potravinářství, obchodu i  ve  zdravotnictví 
nabídnou návštěvníkům 5. ročníku Burzy práce 
a  vzdělání Šumperk významní zaměstnavatelé 
nejen ze Šumperska, ale i  vzdálenějších regionů. 
A  chybět nebudou ani zástupci středních a  vyso-
kých škol. Akce proběhne v úterý 1. října od 9 do 
17 hodin v domě kultury. 
Na  burze se představí více než sedmadvacet za-
městnavatelů, devět středních odborných a  dvě 
vysoké školy.
„Akce je určená zájemcům, jež se na vstup na trh 
práce teprve připravují, ale také těm, kteří zvažují 
změnu profese či uvažují o  vhodné rekvalifikaci. 
Prostřednictvím burzy chceme umožnit mladým 
lidem, jejich rodičům, kariérním poradcům a všem 
ostatním zájemcům získání užitečných a  praktic-
kých informací přímo od  zaměstnavatelů a  škol,“ 
shrnuje ředitel kontaktního pracoviště úřadu práce 
v Šumperku Ivo Bartl. 
Návštěvníci mohou získat aktuální informace, jež 
pomohou v orientaci a v konečném rozhodování, 
jaké vzdělání či profesi zvolit. Ti, co hledají práci, 
dostanou jedinečnou šanci kontaktovat na jednom 
místě a během jediného dne více zaměstnavatelů. 
Zájemci o práci by si s sebou měli vzít profesní ži-
votopis s kontaktními údaji a informacemi o získa-
ném vzdělání a praxi. 
Na burze bude mít své zastoupení také úřad prá-
ce. Jeho specialisté poradí lidem nejen při výběru 
vhodného povolání či rekvalifikace, ale také jim 
pomohou s  orientací ve  vzdělávací nabídce škol. 
Někteří vystavovatelé burzu oživí exponáty nebo 
praktickými ukázkami a pro návštěvníky z řad žáků 
a studentů jsou také připraveny soutěže na stáncích 
vystavovatelů.  -ger-

Místostarosta Jakub Jirgl (vlevo) stál u zrodu myšlenky sázení kvetoucích a plodících stromů v zahradách škol a ško-
lek. Ten první byl zasazen v rámci Medového dne v areálu Střední odborné školy v Zemědělské ulici.            Foto: -pk-

Lesopark Cihelna projde revitalizací.  Foto: P. Kvapil

Příroda, ekologie, vzdělávání, relax - to byla nejfrekventovanější slova, která zněla na pracovní schůzce, 
na níž vedení města a odborníci diskutovali nad studií lesoparku Cihelna.

Podpořit nejen včely, ale hmyz obecně zajištěním vhodných podmínek pro sběr pylu a produkci nektaru 
chce šumperská radnice. První vlaštovkou v  této iniciativě je zasazení kvetoucí moruše v areálu Střední 
odborné školy v ulici Zemědělské, jež se odehrálo v rámci Medového dne - Festivalu medu, který proběhl 
minulou sobotu.
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„Tento koníček je určen těm, kteří chtějí na  chví-
li vypustit z hlavy běžné starosti a zahrát si společně 
na africké bubny. Začínáme od prvotních krůčků přes 
doprovodné rytmy k písničkám a postupně se dostá-

váme ke hře rytmů z Afriky a jiných koutů světa,“ říká 
lektor Karel Cvrk a zdůrazňuje, že není třeba ani vlast-
ní buben, ani hudební sluch. Přihlásit se lze na www.
doris.cz. -red-

Účastníkům kurzu budou poskytnuty informa-
ce a  zejména praktická pomoc při hledání svých 
předků. Zkušeným lektorem budou účastníci prak-
ticky vedeni, jak postupovat v hledání a zpracování 

podkladů. Desetihodinový kurz bude probíhat jed-
nou týdně a zahájí 15. října. Informace a přihlášky 
na www.ajak-sumperk.cz nebo na tel. č. 603 293 688.  

 -red-

„V první polovině září bylo v lesích velké množství 
druhů hub, přesto jsme museli navštívit více loka-
lit. Se sběrem hub nám tradičně pomáhali studenti 
Střední odborné školy v  Šumperku a  několik hou-
bařských nadšenců z Olomouce, Rudy nad Moravou 
a  Velkých Losin. Výstavu pak odborně zajišťovali 
mykologové Bronislav Hlůza, Tereza Tejklová, Lucie 
Zíbarová a Daniel Dvořák,“ uvedla Magda Zmrhalo-
vá ze šumperského muzea a připomněla, že profesor 
Hlůza oslavil právě v  roce konání jubilejní dvacáté 
výstavy hub v šumperském muzeu své devadesátiny. 

Šumperská výstava hub se tak stala celostátní myko-
logickou výstavou.

Hned po jejím skončení byla v šumperském mu-
zeu otevřena další výstava s mykologickou tematikou 
nazvaná Houby inspirují. Návštěvníci na ní mohou 
obdivovat výtvarné práce dětí základní a  mateřské 
školy u  Rýmařova. Své znalosti hub si pak mohou 
ověřit na fotografiích a kresbách přerovského myko-
loga Jiřího Polčáka. Výstavu doplňuje kolekce zná-
mek s mykologickou tematikou Terezy Tejklové.

 -red-

Letošní zářijová celostátní výstava hub v šumperském muzeu představila více než 420 druhů hub, mezi 
nimi i vzácnou čirůvku zlatavou či rosolovec červený. Na výstavu zamířilo více než šest set zájemců. Ti si 
mohou houby „vychutnat“ i na výstavě Houby inspirují.

Od 3. října se budou každý čtvrtek ve vile Doris scházet dospělí účastníci kurzů „afrického a relaxačního 
bubnovaní“. Kurzy mají v Šumperku dvanáctiletou tradici a přinášejí radost z pohybu a rytmu každoročně 
desítkám zájemců.

V říjnu a v listopadu budou probíhat v Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku kurzy genealogie 
pro začátečníky a pokročilé zájemce. Určeny jsou především těm, kteří chtějí znát své předky, mají zájem 
o hledání předků a chtějí si sestavit základní rodokmen, případně rodovou kroniku.

Doriska“ opět rozjíždí kurzy bubnování

Akademie pořádá kurzy genealogie

Muzeum láká na inspirující houby

Nejlepší inscenace, nejlepší mužský i ženský herecký výkon - to vše posbírala v memoriálu Miloše Movnara jedna 
jediná hra, a to česká klasika Vojnarka od Aloise Jiráska. Hned dvě ceny si z jeviště šumperského divadla odnesl 
Petr Komínek, diváci mu dali nejvíce hlasů za Štěk roku, ten si vysloužil za roli dívky s koštětem v inscenaci Sher-
lock Holmes a pes Baskervillský, získal také ocenění za nejlepší mužský herecký výkon v roli Vojnara. Nejlepší he-
rečkou uplynulé sezony se stala Lucie Šmejkalová, která si toto ocenění vysloužila za bravurní ztvárnění Vojnarky. 
Ceny vyhlásil před první premiérou sezony ředitel divadla Matěj Kašík.  Text a foto: S. Singerová

    

       Zajímavé projekty a osobnosti 
budou opět oceněny
Na svém zářijovém zasedání schválilo zastupitel-
stvo města časový harmonogram pro udílení Cen 
města Šumperka za  rok 2019, vylosování dese-
ti navrhovatelů nominací na  Ceny města za  rok 
2019 s tím, že každý vylosovaný obdrží dvě vstu-
penky na  slavnostní večer, a  také prodej vstupe-
nek na  večer spojený s  udílením Cen města pro 
veřejnost. Cena vstupenky přitom bude sto korun. 
Více v příštím čísle. -red-

      TV Morava točila 
ve školách

Sto let gymnázia v  Šumperku, největší investice 
ve  školách a  školkách, budoucnost Centra ba-
kalářských studií a  ekologická výchova, novin-
ky z  těchto oblastí zazní v  dalším dílu pořadu  
TV Morava Šumperk - živá brána Jeseníků. Rozho-
vory poskytl starosta Tomáš Spurný, místostaros-
ta Jakub Jirgl, bývalý starosta a předseda správní 
rady Centra bakalářských studií Zdeněk Brož, ře-
ditel gymnázia Milan Maceček a ředitel Základní 
školy Sluneční Hynek Pálka. Premiéra pořadu je 
ve středu 25. září.   -ger-

      Vít Václav Valenta 
obhájil prvenství z roku 2018

Na přelomu srpna a září se konalo v Horní Bečvě 
mezinárodní mistrovství České republiky v šachu 
tělesně postižených sportovců. Devítikolového 
turnaje se zúčastnilo čtyřiačtyřicet šachistů. Mezi 
nimi exceloval Šumperan Vít Václav Valenta, kte-
rý opětovně získal titul mistr republiky v  šachu 
tělesně postižených, a tím i možnost reprezento-
vat republiku na dvacátém mistrovství světa IPCA 
tělesně postižených šachistů 2020 v Izraeli. Kromě 
toho úspěšně reprezentuje Šumperk i  na  dalších 
šachových akcích, v šachovém rapidu Libinská věž 
například získal třetí příčku a v mezinárodním ra-
pidu v Bytči skončil na druhém místě. -red-

Vít Václav Valenta opětovně získal titul mistr re-
publiky v šachu tělesně postižených.  Foto: archiv
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Je jí teprve deset a už nyní poráží i  starší soupeř-
ky. O tom, že patří mezi nejlepší hráče badmintonu 
ve své věkové kategorii, svědčí zlatá medaile z domá-
cího mistrovství republiky, která se Kateřině Malé ze 
Šumperka houpala na krku. Talentovaná sportovky-
ně spolu se svým otcem a trenérem Pavlem Hrdinou 
přišla ukázat starostovi města pohár a zlatou medaili. 

Desetiletá mistryně na sebe prozradila, že trénuje 
badminton teprve třetím rokem a  do  tělocvičny ji 
přivedla radost z pohybu. „Ráda se hýbu,“ říká dív-
ka, která se stejně starou spoluhráčkou nedávno vy-
bojovala bronzovou medaili na turnaji třináctiletých 
sportovních nadějí.

I  když trénuje čtyřikrát týdně, zvládá i  přípravu 
do školy, na vysvědčení zatím vždy měla samé jednič-
ky. „Už teď přemýšlím, kam půjdu studovat. Hlavně 
to musí být město, kde se hraje badminton,“ dodává 
s úsměvem Kačka. -ger-

Cyklus hudebně-divadelních setkání pro rodiče 
s  dětmi, který pořádá druhým rokem šumperská 
knihovna, láká tentokráte na  skřítka Jiřina a  jeho 
cesty křížem krážem do světa knih a zase ven. Pří-
chozí se mohou opět těšit na setkávání inspirovaná 
současnou dětskou literaturou v  podání hudebně-

-dramatického centra Galimatyáš - Studia MY DVĚ. 
Setkání na sebe nenavazují a lze je navštívit jednot-
livě. Program je vhodný pro děti předškolního věku,  
1. a 2. tříd. Stačí jen přijít v sobotu 5. října v 9.30 ho-
din do knihovny. Další setkání pak proběhne v sobo-
tu 26. října. -red-

Tři obecní byty nabízí k pronájmu šumperská rad-
nice. První byt č. 9 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2708/37 ve 4. NP a sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a WC. Celková plocha činí 66,78 m², 
součástí je sklep o výměře 2,24 m² a balkon o celko-
vé ploše 2,87 m². Vytápění a ohřev vody je ústřední. 
Měs. nájemné je 3.811 Kč + měs. nájemné za  zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu činí asi 
1900 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Platby doda-
vatelům za elektrickou energii a plyn jsou hrazeny ná-
jemcem samostatně. 

Pro dům Zahradní 37 byl zpracován průkaz energe-
tické náročnosti budovy, budova patří do energetické 
třídy C, měrná roční spotřeba energie je 92 MWh/
(m²-rok).

Druhý byt č. 13 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2708/33 v 5. NP a  sestává ze dvou pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plocha činí 43,28 m², 
součástí je sklep o výměře 1,23 m². Vytápění a ohřev 
vody je ústřední. Měs. nájemné je 2440 Kč + měs. 
nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálohy 
na  služby spojené s  užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, výtah, STA, úklid) 
na  1 osobu činí asi 1700 Kč (každá další osoba asi  
600 Kč). Platby dodavatelům za  elektrickou energii 
a plyn jsou hrazeny nájemcem samostatně. Pro dům 
Zahradní 33 byl zpracován průkaz energetické ná-
ročnosti budovy, budova patří do energetické třídy C, 
měrná roční spotřeba energie je 92 MWh/(m²-rok).

Třetí byt č. 22 se nachází v domě v Jeremenkově uli-
ci 19 ve 3. nadzemním podlaží. Celková plocha činí 
27,65 m², součástí je sklep o výměře 3,15 m². Vytápě-
ní a ohřev vody je ústřední. Měs. nájemné je 2440 Kč 
+ měs. nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. 
zálohy na  služby spojené s  užíváním bytu (vytápě-

ní, TUV, vodné/stočné, společná elektřina, úklid) na   
1 osobu činí asi 1400 Kč (každá další osoba asi 600 Kč).

Pro dům Jeremenkova 1571/19 byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie 
je 250,3 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu u  všech tří bytů je 
od prosince 2019. Byt v ulici Zahradní 37 si lze pro-
hlédnout ve  středu 16. října v  15.45 hod. (po  tomto 
termínu bude hlavní vchod do  domu uzamčen). 
Byt v Zahradní ulici 33 si lze prohlédnout ve  středu  
16. října v 15.30 hod. (po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen) a byt v ulici Jeremenkově 
pak ve středu 9. října v 15.45 hodin (po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města a  na  majetkoprávním odboru MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v  přízemí. Na  toto od-
dělení se žádosti rovněž podávají osobně v  pracov-
ních dnech s  výjimkou pátků do  středy 23. října do   
16 hodin a  zde také získají zájemci bližší informace 
(K. Bezdíčková, referent oddělení správy domovní-
ho majetku, tel. 583  388  410, e-mail: katerina.bez-
dickova@sumperk.cz). Podat lze pouze jednu žádost 
na  zveřejněné byty v  daném období! Podmínky pro 
přidělování bytů v  majetku města Šumperka se řídí 
platným „Opatřením“ (k dispozici na stránkách www.
sumperk v sekci BYTY). 

Výsledky hodnocení žádostí o přidělení bytu nebu-
dou zasílány poštou. K dispozici budou od 11. listo-
padu na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP 
(na nástěnce vedle dveří 410). Město si vyhrazuje prá-
vo neuzavřít nájemní smlouvu se žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu.

 H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Desetiletá Kačka je mistryní republiky

S literaturou seznámí děti skřítek Jiřin

Radnice pronajme tři obecní byty

Informace/Pronájem bytů

Kateřinu Malou přijal na radnici starosta Tomáš Spur-
ný.  Foto: S. Singerová

    

       Literární seminář pokračuje 
přednáškou o postmodernistovi 
Jiřím Kratochvilovi

Oblíbený literární seminář, který pořádá šum-
perská knihovna a  jenž vede Marie Brožová ze  
zábřežského gymnázia, pokračuje v  říjnu dal-
ší přednáškou. Uskuteční se v  úterý 1. října od   
18 hodin v  malém sále knihovny v  ulici 28. říj-
na a jejím tématem bude nejbrněnštějští prozaik, 
postmodernista Jiří Kratochvil. -red-

      „Doriska“ pořádá Medový den
Šumperská „Doriska“ chystá na září pro širokou 
veřejnost Medový den. Jeho dějištěm bude v so-
botu 28. září od  10 do  17 hodin areál v  sadech  
1. máje. 
Cílem Medového dne je seznámit veřejnost 
zábavnou a  tvořivou formou se životem včel 
a  přiblížit jim, proč je jejich existence důležitá. 
V  parku budou připravena sportovní, herní, vě-
domostní a výrobní stanoviště s  tematikou život 
včel. Návštěvníci se seznámí nejen s produkty, ale 
i s procesem výroby medu, životem včel a včelaře-
ním. -red-

       Pro děti chystá muzeum dílnu 
k výstavě Věry Kovářové

Šumperské muzeum nabízí pro nejmenší návštěv-
níky a  jejich rodiče další z výtvarně zaměřených 
muzejních programů k  uměleckým výstavám, 
které povedou historičky umění Kristina Lipenská 
a Lenka Müllerová. Druhé setkání z cyklu nazva-
ného S dětmi za uměním bude věnováno tvorbě 
výtvarnice Věry Kovářové, jejíž veselé koláže v le-
tošním podzimu zdobí výstavní síň muzea. Ro-
dačka z  Přerova je nepřehlédnutelnou osobností 
šumperského kulturního dění. V  současnosti je 
tato dáma zapálenou organizátorkou rejchartic-
kého Andělária, aktivně působí ve  výboru Unie 
výtvarných umělců Olomoucka, vystavuje doma 
i v cizině. Ve své volné tvorbě doputovala od kres-
by a  grafiky ke  kolážím vytvářeným z  vlastních 
litografií. Vybraný ústřední motiv koláže autorka 
s oblibou zmnožuje, vytváří nové kompozice, vaz-
by a významy.
Během muzejního programu se děti znovu setka-
jí se skřítky Barvínkem a Pastelkou, především se 
však vypraví do světa barev a tvarů z obrazů Věry  
Kovářové a  budou samy tvořit. Výtvarná dílna se 
odehraje v muzeu ve středu 9. října od 15 do 16.30 ho- 
din a zájemci si mohou rezervovat místo na telefon-
ním čísle 583 363 070. -red-

Výstavní síň muzea zaplnily veselé koláže Věry Ko-
vářové.  Foto: archiv VM
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Informační servis

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

vedoucího majetkoprávního odboru 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 256/2013 Sb., o  katastru nemovitostí (katastrální zákon), v  platném znění * 
znalost zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném změní * znalost zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění * základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon 
o obcí a na zákon o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění) * 
dobrá orientace v mapových podkladech * znalosti v oblasti pozemkového práva * zkušenosti s řízením 
kolektivu minimálně 3 roky * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC * 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 a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * 
souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených 
před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk * řízení a  koordinace 
jednotlivých oddělení odboru * práce s grafickým a popisným operátem katastru nemovitosti * příprava 
podkladů pro prodeje a pronájmy
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. 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  11. 10. 2019. Informace k  pozici podá Hana Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 518.

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

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, 
sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 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 * praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána * 
získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 
dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * 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 a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném 
znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu 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. 11. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 8. 10. 2019. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Tísňové volání (jednotné evropské číslo) 112
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba první pomoci 155

Lékařská pohotovostní služba 583 333 444 děti a dorost, 
583 333 445 dospělí

Zubní pohotovost 585 544 444 
Veterinární pohotovost 
a transportní služba Olomouc 603 876 875

Hasičský záchranný sbor 150
Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Šumperka 583 250 111

Městský úřad Šumperk 583 388 111 
Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

Poruchy - elektřina 840 850 860
Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722

u MĚSTSKÁ KNIHOVNA T. G. MASARYKA 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 1: 
Po - St půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 
hod., So půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 8 - 12 hod. 
Tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna Sever, Temenická 5: 
Po - St půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 13 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 
13 - 17 hod., So zavřeno. Tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 
u SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org., 
Komunitní centrum, M. R. Štefánika 1. Více na www.armadaspasy.cz/poboc-
ky/sumperk. 
u SONS ŠUMPERK
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 CENTRUM PRO RODINU
Tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.cz, 
Farní středisko, Kostelní nám. 4, Čítárna, ul. M. R. Štefánika 26. 
u CHARITA ŠUMPERK
Recepce Charity Šumperk, Jeremenkova 7, tel. č. 583 216 747 nebo na www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  
u VIDA CENTRUM
V. Urbanová, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.
u CENTRUM SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ
CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M. R. Štefánika 1, 
www.cpkp.cz. 
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internet@spk.cz

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk

Zpětné sledování
Jednoduše se vraťte  

do předešlého vysílání

Kdykoli kdekoli
Sledujte kdekoli  
v Evropské unii.

Bohatá nabídka
Více než 140 TV  

programů

Nahrávání
Nahrávky s kapacitou  

až 120 hodin

583 221 200

zpravodaj_092019_cba.indd   1 19.09.19   8:59

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. +420 731 859 091. 

www.ajak-sumperk.cz

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

...... více informací na www.ajak-sumperk.cz

Nabídka JAZYKOVÝCH KURZŮ pro veřejnost 

JAZYKOVÉ KURZY pro veřejnost 

příjem přihlášek na školní rok 2019/2020 

Jazykové kurzy pro veřejnost probíhají dle typu  1x nebo 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách 
v učebnách jazykové školy na nám. Míru 4, Šumperk. 
Do kurzu je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím PŘIHLÁŠKY na www.ajak-sumperk.cz

- ANGLIČTINA pro začátečníky (2x týdně, úterý a čtvrtek od 16.15 do 17.45, zahájení 24.9.2019)
- ANGLIČTINA pro mírně pokročilé  (2x týdně, úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.30), zahájení 24.9.2019)
- ANGLIČTINA pro pokročilé  (2x týdně, pondělí a středa od 16.15 do 17.45, zahájení 25.9.2019)
- ANGLIČTINA konverzace s rodilým mluvčím  (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30, zahájení 3.10.2019)
- NĚMČINA pro začátečníky (2x týdně, pondělí a středa od 16.15 do 17.45)
- NĚMČINA pro pokročilé (2x týdně, pondělí a středa od 18.00 do 19.30)
- ŠPANĚLSTINA pro začátečníky (1x týdně, pondělí od 16.15 do 17.45)
- ŠPANĚLŠTINA pro pokročilé (1x týdně, pondělí od 18.00 do 19.30)
- ITALŠTINA pro začátečníky (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30)
- ČÍNŠTINA pro začátečníky (1x týdně, středa od 18.00 do 19.30)
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Zaměstnanecké benefity:
10 000 Kč náborový příspěvek po uplynutí zkušební doby
1500 Kč měsíčně bonus za efektivní využívání fondu pracovní doby 
900 Kč měsíční příspěvek na penzijní připojištění
400 Kč měsíčně poukázky Flexi Pass (vypláceny kvartálně)
5 týdnů dovolené
jednosměnný provoz
automatické navyšování mezd + zákonné příplatky
pracovní poměr s firmou, ne přes agenturu
dotované stravování a nápoje
kulturní a sportovní akce pro zaměstnance a rodinu (aktivní odbory)
zaměstnanecké půjčky, zvýhodněné volání i pro členy rodiny
finanční příspěvky na životní a pracovní jubilea
možný kariérní růst: technik zkušebny, revizní technik, mistr, technolog…

elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro

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

Pars nova a.s.
www.parsnova.cz

NEMONTUJEME,

TVOŘÍME.

zámečník/mechanik opravář k.v.
lakýrník
konstruktér

PARS NOVA A.S. – ZKUŠENÝ ZAMĚSTNAVATEL S DLOUHODOBOU STABILNÍ
ZAKÁZKOVOU NÁPLNÍ V OBORU VÝROBY, MODERNIZACÍ A OPRAV KOLEJOVÝCH
VOZIDEL NABÍZÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ NA POZICÍCH: 

projektant
technolog
mistr

DĚLNÍK AŽ 40 TIS. KČ MĚSÍČNĚ

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      

  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.

Uničovská, Šumperk         2.060.000 Kč

Sobotín                 2.500.000 Kč

Klopina u Mohelnice              890.000 Kč

Morávkova, Zábřeh     1.550.000 Kč

Tyršova, Šumperk        2.100.000 Kč

Hrabišín          1.250.000 Kč

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

• rod. dům s garáží, samostat. stojící,   
   patrový RD 5+1
• garáž, dílna, CP 1.569 m2, kotel TP
• nová kuch. a koupelna, plyn.příp.
 Volejte: 733 734 435

• byt 3+1
• cihla, OV, 76m2, 1. NP, sklep, půda
• původní stav, prostorné pokoje
• vytápění plyn. kotel, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• rod. dům s garáží, samost. stojící   
   RD 2+1, dílna, sklep, CP 332m2

• částečná rek., rozšíření do podkroví
• vytápění plyn. kotel, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• byt 3+1, ihned volný
• cihla, 81m2, DB, 1. NP, zahrada u domu
• rekonstrukce, 2 x komora, 2 x kůlna
• vytápění plyn. vaf a krb. kamna
 Volejte: 733 734 435

• rod. dům 2+kk, samost. stojící RD  
  2+kk, CP 1.380m2

• koupelna s WC, vytáp. kamna na TP 
• částečná rek., možnost rozšíření 
  do podkroví Volejte: 733 734 435

• byt 2+1 se zahrádkou, cihla, OV
• 81m2, 1. patro, balkon přes dva pokoje
• částečná rekonstrukce, plyn. kotel v bytě
• vlastní zahrada u domu, nízké náklady
 Volejte: 733 734 435

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

PRODEJCE VOZIDEL
VODOINSTALATÉR
ELEKTROMONTÉR
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK
STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
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?

• 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

Současně letos uplynulo 10 let od doby, 
kdy nám navždy odešla i naše maminka 

jeho manželka, učitelka, paní 

Věra DRTILOVÁ
s bezmeznou úctou, vděkem a láskou 
na oba drahé rodiče vzpomínají dcery 
Věra a Vratislava se svými rodinami.

VZPOMÍNKA 
S láskou v srdci bychom rádi 
připomněli všem přátelům a známým, 
že by se v těchto dnech dožil 100 let pan 

Vratislav DRTIL 
bývalý učitel na Masarykově ZŠ, 

povzději i pak ředitel SEŠ 
a následně i Gymnázia v Šumperku.
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

PROGRESIVNÍ

TAK JAKO MILIONY SPOKOJENÝCH 
NOSITELŮ PŘED VÁMI, ZVOLTE SI I VY 

BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

Varilux®, první progresivní 
brýlové čočky na světě, které 
udávají směr dalšího výzkumu 

a vývoje na tomto poli.

Viditelný rozdíl pro váš zrak 
ve vašem každodenním životě

se na celém světě prodá jeden pár 
brýlových čoček Varilux®**

1 BRÝLOVÁ ČOČKA
= AŽ 

30 PATENTŮ

KAŽDÉ 
4 SEKUNDY 

LÍDR NA TRHU 
OD ROKU 1959

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 
celém světě podle tržních výpočtů společnosti Essilor.

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 

Dl_varilux2018_cz.indd   1 29.06.2018   9:13:50
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Brýle na Všechny vzdálenosti
Akce 1+1 POKRAČUJE

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE pro Váš ZRAK vše na jednom místě

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM? 

Jedny 
multifokální 

brýle 
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DÁLKA

BLÍZKO

BLÍZKO

STŘED

STŘED

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani 
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. 

bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 
kvalifikovaných lékařů 

Lékař na telefonu 24/7

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí  
od 1. července do 30. září

Pracoviště Šumperk
Havlíčkova 8
tel: 583 224 812
Po: 08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
St: 08:00 - 12:00   13:00 - 17:00 
Pá: 08:00 - 12:00
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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

comfort living

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


