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Cyklotratě Tulinka 
získaly v anketě 
„stříbro“

Procesy vedoucí 
k převzetí provozu 
již začaly2 3 5

Den D nastane 
příští rok 
13. ledna

Vojnarka pomůže 
tříleté postižené
Elišce 7

U bazénu vyrostl tobogan, pokládají se obklady a dlažby

Rekonstrukce krytého plaveckého 
bazénu na Benátkách v „režii“ Podniků 
města Šumperka, jež areál prostřednic-
tvím své dceřiné společnosti provozují, 
běží podle harmonogramu. Hotová je 
toboganová věž se skluzavkou, ven-
kovní nerezový bazén a  téměř všech-
ny vnitřní rozvody a  elektroinstalace. 
Nyní dodavatelská firma PKS stavby ze 
Žďáru nad Sázavou pracuje především 
na obkladech a sádrokartonech. S ote-
vřením AQUAcentra se počítá příští 
rok v červnu.

Nová střecha z  prefabrikovaných 
sendvičových panelů, kterou nesou 
dřevěné lepené vazníky, celoprosklená 
jižní stěna a nově „natažená“ zateplená 
fasáda po téměř celém objektu, z dálky 
viditelná nová toboganová věž a  žlutě 
zářící venkovní skluzavka pro několik 
osob. Rekonstrukce plaveckého areálu 
„jede“ svižným tempem. 

 Pokr. na str. 3

Rekonstrukce plaveckého areálu „jede“ svižným tempem. Novou dominantou je toboganová věž se skluzavkou.  Foto: P. Kvapil

Prosklenou jižní stěnu haly nesou nové dřevěné vazníky, vybetonovanou vanu bazé-
nu již brzy pokryje keramická mozaika.  Foto: P. Kvapil

Okolí nově opravené kaple ozdobil 
záhon s  květinami a  okrasnou trá- 
vou.    Strana 2

Začátkem listopadu se Šumperk opět 
začte do  jedné knihy, bude to Vrbová 
píšťalka.    Strana 4

Orientační běžec Vojtěch Král opět 
triumfoval.    Strana 7
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Vážení a milí čtenáři,
v listopadu uplyne třicet let od chvíle, co se stu-
dentský pochod vydal z pražského Albertova 
na Národní třídu. Brutální zákrok tehdy odstar-
toval vlnu odporu, která vyústila v sametovou 
revoluci. Výročí tří desítek let svobody připo-
mene v Šumperku hned několik akcí, včetně 
dvou výstav, a téma sametové revoluce bude 
i hlavním motivem Noci divadel.
Vraťme se ale na začátek listopadu, jenž je 
v Šumperku tradičně měsícem festivalovým. 
Jeho kulturní nabídku otevírá literární a filmový 
festival Město čte knihu – tentokrát to bude 
Vrbová píšťalka Ilji Hurníka. Hvězdy světového 
i evropského blues nabídne v polovině měsíce 
čtyřiadvacátý ročník prestižního festivalu Blues 
Alive. O týden později pak bluesové fanoušky 
vystřídají v domě kultury horolezci, dobrodruzi, 
turisté a milovníci extrémních sportů, kteří se 
sjedou na sedmadvacátý ročník osobité akce 
Horování. Mezitím do Šumperka zamíří Vác-
lav Neckář se skupinou Bacily, Cirk La Putyka, 
akordeonistka Jitka Baštová s loutnistou Jin-
dřichem Mackem, záhadolog Arnošt Vašíček, 
zpěvák Janek Ledecký… To je jen zlomek akcí, 
z nichž si každý může vybrat to, co je mu blízké. 
Přeji krásné zážitky.     Z. Kvapilová, redaktorka
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Ocenění/Investice

Do  opravy kaple, jíž předcházela 
v  roce 2009 výměna střechy, se místní 
radnice pustila před dvěma lety. Tehdy 
dodavatelská firma Stavokomplex TVM 
z  Rudy nad Moravou provedla drenáž 
podél vnějšího obvodu celé zděné stav-
by. Loni dokončila sanaci vlhkého zdiva, 
opravila jeho poškozené části a trhliny. 
Letos pak zrekonstruovala podlahy, 
vnější a vnitřní omítky, vyměnila okna 
a  vstupní dveře, opravila kamenný 
portál a vyzdila konstrukci mensy. Vše 
završila výmalba, nová fasáda a úpravy 
před vstupem.

„Do kaple je nově přivedena elektřina, 
takže ji můžeme temperovat přímoto-
pem, a  objekt je chráněn zabezpečo-
vacím zařízení,“ říká vedoucí oddělení 

správy majetku Lenka Salcburgerová 
a  dodává, že celkové náklady na  reali-
zaci všech tří etap činily 2,167 milionu 
korun. Na dalších asi sto osmdesát tisíc 
pak přišly sadové úpravy kolem kap-
le, které letos v září provedla ostravská 
firma Vykrut - zahradní služby, jež pro 
město zajišťuje údržbu veřejné zeleně. 
„Původně zde byla jen zelená plocha, 
na niž lidé často najížděli auty. Dnes je 
tu nádherná květinová výsadba, která 
předčila naše očekávání. S  výsledkem 
jsme maximálně spokojení,“ chválí rea-
lizaci vedoucí oddělení.

Opravou za sto čtyřicet tisíc prochází 
v současnosti také více než tři metry vy-
soký mramorový kříž stojící před jižním 
průčelím kaple, do  něhož v  minulosti 

zřejmě někdo nacouval, protože byl asi 
o třicet centimetrů posunutý mimo osu 
základu. Olomoucký kamenosochař To-
máš Hořínek kříž očistil, zakonzervoval 
a vrátil na původní místo. „Po očištění 
vystoupily z mramoru poměrně čitelné 
vytesané nápisy a nyní je na zvážení, zda 
je zvýraznit výmalbou písma,“ říká ka-
menosochař a dodává, že na kříži chybí 
reliéf těla ukřižovaného Krista. „Bohu-
žel se nedochovala žádná dobová foto-
grafie kříže, takže není jasné, jak soška 
vypadala. Vzhledem k  zachovaným 
úchytům se domnívám, že byla vyrobe-
na z litiny,“ soudí Tomáš Hořínek, který 
městu navrhne několik možností řešení 
obnovy kříže do původní podoby. 

Z nápisu na zadní straně kříže je pa-
trné, že byl postaven v roce 1896 na po-
pud Anny Urbanové z Horní Temenice. 
O samotné kapli sv. Anny, jejíž štít zdo-
bí boží oko s  paprsky, jsou informace 
velmi kusé. Jisté je, že zde stála již před 
stavbou kříže. Objekt, který je v  ma-
jetku města, není památkově chráněn 
a v současnosti je prázdný. 

„Původní mobiliář byl rozebrán a  je 
uložen v dolní kapli Svaté Rodiny. Kro-
mě jednoduše řešených lavic ze dřeva 
se zachoval dřevěný trojdílný stěno-
vý hlavní oltář s  předloženou mensou 
a retabulem s oltářním obrazem z roku 
1847, jehož autorem je regionální malíř 
Ferdinand Volf, a  také jedna z  dřevě-
ných soch z bočního retabla - sv. Tere-

Šumperské traily vybrala do pětice finalistů odbor-
ná komise z návrhů, jež na kraj dorazily z informač-
ních center jednotlivých měst a obcí. O vítězích poté 
rozhodovali lidé hlasováním na webových stránkách 
www.cenykraje.cz. Cyklotratě Tulinka nakonec skon-
čily stříbrné, větším počtem hlasů je předčil projekt 
Jesenické návraty, který prostřednictvím komentova-
ných video reportáží přibližuje zajímavá místa v Jese-
níkách a okolí. 

Stezky speciálně upravené pro zábavnou jízdu 
na horském kole, jež jsou nenásilně začleněné do pří-
rody, vybudovala místní radnice v lese mezi bývalým 
plicním sanatoriem a Tulinkou loni na podzim. Po-
depsaný je pod nimi šumperský rodák Ondřej Hoigr, 
který zpracoval vyhledávací studii a projekt a na ce-
lou realizaci dohlížel. Dohromady měří traily čtrnáct 
set šedesát metrů a cyklisté si mohou vybrat ze tří tras 
podle obtížnosti. Na investici, jež přišla na 1,087 mi- 
lionu korun, získalo město více než půlmilionovou 
dotaci od Olomouckého kraje.

S nápadem oživit lokalitu příměstského rekreační-

ho lesa právě tímto způsobem přišel zastupitel Martin 
Janíček. „Z ocenění mám samozřejmě velkou radost,“ 
řekl po slavnostním vyhlášení výsledků ankety Mar-
tin Janíček a dodal, že půldruhého kilometru dlouhý 
trail by se mohl v budoucnu dočkat rozšíření. „Pod-
mínky na  to v  šumperském lese jsou. Ve spolupráci 
s Jeseníky- Sdružením cestovního ruchu se zabýváme 
konceptem vyznačení dalších tras směrem k Rejchar-
ticím a kolem Městských skal. Ideální by bylo, kdy-
by určitým způsobem kopírovaly Andělskou stezku, 
čímž bychom tuto lokalitu zatraktivnili,“ prozradil 
Martin Janíček. 

Dalšího rozvoje by se tato část příměstského lesa 
mohla dočkat už v  blízké budoucnosti. Místní rad-
nice totiž nechala zpracovat projekt dětského lesní-
ho hřiště z  nízkých lanových překážek a  dřevěných 
herních prvků, jež by mělo vyrůst při lesní cestě mezi 
cyklotrasami a  rozcestím Tulinka. Na  jeho realizaci 
požádala o  dotaci ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu z  Programu rozvoje venkova. Další 
projekt nazvaný „Tůně pod Čarovným lesem“ pak řeší 

Proměnou do krásy prošla kaple sv. Anny v Horní Temenici. Rekonstrukce, rozdělená do tří etap, skončila v polovině 
roku. Nedávno pak její okolí „rozzářil“ nově vysazený záhon s květinami a okrasnými trávami a město nechalo opravit 
mramorový kříž stojící u kaple.

Šumperské cyklotratě Tulinka bodovaly v letošním třetím ročníku Cen cestovního ruchu Olomoucké-
ho kraje. V kategorii Novinka cestovního ruchu je hlasy lidí vynesly na druhou příčku. Ocenění převzali 
zástupci Šumperka ve čtvrtek 10. října na slavnostním vyhlášení výsledků ankety v prostorách Arcibiskup-
ského paláce v Olomouci.

Okolí opravené kaple zdobí květinový záhon, kříž prošel renovací

Cyklotratě Tulinka získaly v krajské anketě „stříbro“

Prostor kolem kaple zdobí nově vysazený záhon s květinami a okrasnými trávami. 
 Foto: -pk-

Krajské ocenění převzali vedoucí odboru rozvoje 
města Pavel Volf (vlevo) a místostarostka Marta No-
votná, které doprovodil „duchovní otec“ trailů, zastu-
pitel Martin Janíček.  Foto: archiv MěÚ

Kamenosochař mramorový kříž očis-
til, zakonzervoval a  vrátil na  původní 
místo.                                         Foto: -pk-

zie. Dochoval se i nekompletní soubor 
křížové cesty. Jde o  tisky na  plátně, 
umístěné v dřevěných černozlatých rá-
mech s vrcholovými kříži a nápisovými 
cedulemi s  římskými číslicemi,“ vypo-
čítává původní vybavení vedoucí od-
dělení státní památkové péče Monika 
Paulová, podle které by renovace oltáře 
byla poměrně nákladná. „Budoucí vy-
užití samotné opravené kaple je zatím 
otázkou. Ministerstvo kultury, na návrh 
Národního památkového ústavu, totiž 
vede od roku 2013 řízení, jež by moh-
lo vést k  jejímu prohlášení za kulturní 
památku,“ doplňuje Moniku Paulovou 
Lenka Salcburgerová. -kv-

revitalizaci nivy drobného vodního toku při vstupu 
do Čarovného lesa, v prostoru mezi ulicí Reissovou 
a traily. Vzniknout by tu měly tři tůňové biotopy, kte-
ré přispějí ke zvýšení biodiverzity a zadržování vody 
v  krajině. V  blízkosti biotopů se počítá i  s  vytvoře-
ním odpočinkového místa s posezením na lavičkách. 
Na revitalizaci se přitom město pokusí získat dotaci 
z Operačního programu životního prostředí. -kv-
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Autobusové nádraží/Rekonstrukce bazénu

Právě na toto téma diskutovali ve stře-
du 9. října vedení města, projektant a zá-
stupci ČSAD se šumperskými občany. 
„Hledali jsme nejbližší možnou lokalitu. 
Fialova ulice, kde bude hlavní těžiště 
náhradního autobusového nádraží, byla 
jediným řešením,“ vysvětlil projektant 
Luděk Cekr. 

Podotkl, že denně bude třeba odba-
vit čtyři stovky autobusů a  osm tisíc 
cestujících, proto bude nutné maximál-
ně omezit osobní dopravu a  parkování 
v  náhradní lokalitě. Fialova ulice bude 
po  vjezd na  parkoviště u  domu kultury 
jednosměrná a kromě autobusů a obslu-
hy do ní nebudou moci motoristé vjíždět. 
„V  přilehlé Jeremenkově ulici zřídíme 

na každé straně dvě stanoviště, jež budou 
sloužit výhradně pro vystupování cestu-
jících. Ve  Fialově ulici bude sedm sta-
novišť pro nástup se dvěma přístřešky,“ 
vysvětlila Ivana Havlíčková, manažerka 
služeb autobusových nádraží společnosti 
ČSAD Ostrava, a  dodala, že současná 
výpravní budova s čekárnou pro cestují-
cí, informační kanceláří a toaletami pro 
veřejnost bude v provozu bez omezení.

Na  nový režim naváže již prosincová 
změna jízdních řádů, kdy u  vybraných 
linek dojde ke změnám v časech odjezdů 
ranních spojů. Dojde také například 
ke změně přednosti v jízdě na křižovatce 
u komerční banky.

Přítomné nejvíce zajímalo, jak bude 

   Pokr. ze str. 1
„Z více než pětadevadesáti procent máme hotové 

všechny rozvody elektřiny, vody, topení a  vzducho-
techniky. Ve  spodním podlaží už je namontována 
kompletní technologie pro bazén a  dokončili jsme 
stavbu toboganové věže, včetně skluzavky ústící 
do  výškově odděleného dojezdového bazénu v  jižní 
části haly,“ vypočítává hotové práce manažer pro-
jektu Alan Řeháček z dodavatelské firmy PKS stavby. 
Kompletně vybetonované jsou podle něj obě vnitřní 
bazénové vany. „Původní velký bazén sice splňoval 
parametry pro závodní plavání, přesto nebyly jeho 
rozměry úplně přesné. Musíme tedy vanu srovnat, 
aby vyhovovala požadavkům plaveckých soutěží, 

a  teprve poté můžeme položit keramický obklad,“ 
vysvětlil Řeháček a  upřesnil, že keramická mozaika 
pokryje i nově vybudovaný whirlpool pro dvanáct až 
čtrnáct osob.

V  prvním podzemním podlaží pokračují práce 
na  budoucím wellness - saunovém světě. „Hotové 
jsou omítky, hydroizolace a v současné době probíhá 
pokládka dlažeb a obkladů a montáž sádrokartono-
vých stropů,“ popsal manažer projektu a upřesnil, že 
kromě několika saun tu vzniknou například i kneip-
pova lázeň, sprchy v podobě věder se studenou vodou 
či nerezový ochlazovací bazének, který bude otvorem 
propojen s  venkovním prostorem. Wellness přitom 
naváže na  odpočinkovou a  relaxační odpočívárnu 
s možností výstupu do venkovní části.

Prakticky hotová je také venkovní „pětadvacítka“ 
s nerezovou vanou a hromadnou skluzavkou pro více 
osob. „Bazénu zatím chybí dno, které namontujeme 
později, aby nedošlo k jeho poškození,“ vysvětlil Ře-
háček. Původní padesátimetrový venkovní bazén je 
dnes kompletně zavezený recyklovanou sutí a odvod-
něný drenážním systémem, napojeným na kanalizaci. 
Po zasypání vrstvou substrátu a ornice a zasetí tráv-
níku vznikne už příští rok na jaře v jeho místě slunící 
a odpočívací louka.

Náročná rekonstrukce bazénu, jejíž náklady se po-
hybují kolem sto šedesáti milionů, odstartovala loni 

v polovině října po téměř půlročním zdržení, způso-
beném odvoláním neúspěšného uchazeče o  tuto za-
kázku, firmy Hochtief CZ Praha, k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Ten začátkem října potvrdil, že 
Podniky města postupovaly v  souladu se zákonem 
o  zadávání veřejných zakázek. Vybraný zhotovitel, 
žďárská společnost PKS stavby, měla původně na rea- 
lizaci celého díla patnáct měsíců, které začaly běžet 
okamžikem převzetí staveniště. Neplánované víceprá-
ce na  železobetonových, ocelových a  stropních kon-
strukcích však termín dokončení prodloužily o čtyři 
měsíce. Hotovo by tedy mělo být do 30. května, včetně 
funkčních zkoušek a kolaudace. -zk-

U bazénu vyrostla toboganová věž, pokládají se obklady a dlažby

Velká zatěžkávací zkouška čeká obyvatele a podnikatele, kteří sídlí na ulicích 
Fialova, Dr. E. Beneše a části ulice Jeremenkovy. Od 13. ledna do konce listopa-
du 2020 sem bude přestěhováno náhradní autobusové nádraží. To stávající totiž 
čeká rozsáhlá modernizace.

Den D nastane příští rok 13. ledna, autobusy se přestěhují do Fialovy ulice

U venkovního nerezového bazénu je už osazena žlutě 
zářící skluzavka pro několik osob.  Foto: P. Kvapil

Ve spodním podlaží je namontovaná kompletní tech-
nologie pro bazén.                                                Foto: -pk-

O tom, co cestující, ale i obyvatele či firmy po přesunu nádraží do Fialovy ulice, 
informovalo vedení města spolu s projektantem a zástupci ČSAD na setkání 9. října. 
 Foto: -ger-

Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně s prostorem předná-
draží promění v moderní dopravní terminál.  Vizualizace: City Upgrade 

zajištěna doprava a  zásobování do  je-
jich firem, kde budou moci parkovat 
automobily rodičů dětí, které docházejí 
do volnočasového centra Komín, případ-
ně autobusy hostujících sborů Motýlů. 
Všechny dotazy byly zodpovězeny, setká-
ní proběhlo v  pragmatické rovině a  bez 
emocí.

„Po  celou dobu změn zde bude pří-
tomna městská policie, jež bude asistovat 
a pomáhat chodcům i  řidičům. Bude to 
náročné období pro všechny, kterých se 
tyto změny dotknou, proto prosím o sho-
vívavost a  trpělivost. Odměnou nám 
bude nový moderní areál se sto dvaceti 
parkovacími místy, jenž lidem usnadní 
a zpříjemní život,“ uvedl starosta Tomáš 
Spurný.

Rekonstrukcí se celá lokalita autobu-
sového nádraží společně s  prostorem 
přednádraží promění v moderní doprav-
ní terminál. Součástí lokality bude roz-

sáhlé parkoviště, odstavné plochy pro 
autobusy a cyklo věž pro více než stovku 
kol. Na vlastním nádraží vzniknou nové 
zastřešené nástupní ostrůvky s patnácti 
stanovišti pro autobusy veřejné linkové 
dopravy a  jedno stanoviště pro linky 
MHD. Prostor bude bezbariérový a za-
bezpečený kamerovým systémem. Celé 
nádraží bude pokryto bezplatnou wifi 
sítí a  chybět zde nebudou moderní in-
formační tabule, grafické displeje, lavič-
ky, včetně jedné chytré, a další mobiliář 
a rovněž socha patrona - ochránce cestu-
jících. Nová výpravní budova vyroste při 
Jesenické ulici v místě současného pro-
storu pro parkování autobusů. „Dvou-
podlažní budova bude z  velké části  
prosklená, čímž opticky propojí auto-
busový terminál s veřejným prostorem. 
Přízemí bude sloužit cestujícím, ve dru-
hém podlaží bude zázemí pro doprav-
ce,“ uvedla Ivana Havlíčková.      -kv, ger-
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Informace/Město čte knihu

Hlídkovou činnost na  hřbitovech a  v  jejich okolí 
posílí i  státní policie. Svou pozornost zaměří nejen 
na  dodržování veřejného pořádku, ale především 
na zloděje a vandaly, kteří se v okolí mohou pohybo-
vat. „Policisté však nemohou být všude, žádáme proto 
všechny návštěvníky hřbitovů, aby věnovali pozornost 
řádnému zabezpečení svých vozidel, aby zkontrolova-
li jejich uzamčení a nenechali na viditelných místech 
ve  voze odložené žádné cenné věci, jež by se mohly 
stát lákadlem pro zloděje,“ říká Jiřina Vybíhalová, tis-
ková mluvčí olomouckého krajského policejního ře-
ditelství. Současně upozorňuje, že věci nemusejí být 
v bezpečí ani tehdy, pokud si je lidé vezmou s sebou 
na  hřbitov. „Obratný zloděj dokáže využít i  chvilky 
nepozornosti, aby si přisvojil například kabelku od-
loženou na náhrobku. Své věci by proto měli mít ná-
vštěvníci hřbitova vždy v dosahu a na očích,“ nabádá 
k obezřetnosti policejní mluvčí.

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

Správu obou šumperských hřbitovů má od loňské-
ho července na starosti oddělení komunálních služeb 

majetkoprávního odboru, jež se snaží zlepšit jejich 
stav. Na hlavním hřbitově tak byly letos na jaře otevře-
ny zrekonstruované bezbariérové toalety s novým sa-
nitárním zařízením a temperovanou podlahou, která 
již nebude v zimě klouzat a nebude hrozit zamrznu-
tí vody. „Toalety se pravidelně uklízejí a  návštěvní-
kům jsou k dispozici během provozní doby hřbitova, 
mimo ni jsou zamčené,“ uvedla vedoucí oddělení ko-
munálních služeb Eva Nádeníčková. Vzápětí podo- 
tkla, že na jaře byl na hřbitově rovněž rozmístěn nový 
mobiliář, kromě laviček zde jsou nová pítka a konve 
na zalévání. Hlavní pěší trasy, které nekryje dlažba, se 
vysypaly drobným štěrkem, opravou a nátěrem prošla 
zeď u hlavního vstupu a po etapách se čistí a vyspra-
vují zdi lemující pohřebiště. 

Místní radnice letos investovala také do oprav na te-
menickém hřbitově, jenž pochází z roku 1886, kdy ho 
vybudoval šumperský stavitel Schwestka. Právě hrobka, 
do níž byl po své smrti uložen, se proměnila do někdej-
ší krásy. Na její rekonstrukci získalo město stotisícovou 
dotaci od  Česko-německého fondu budoucnosti, cel-
kem přitom přišly stavební a  kamenosochařské práce 
na čtyři sta šedesát tisíc. Rukama kamenosochaře pro-
šel rovněž centrální monumentální mramorový kříž, 
který byl v havarijním stavu. Oprava si vyžádala dvě stě 
padesát čtyři tisíce korun. -kv-

„Jako vskutku renezanční umělec se Ilja Hurník 
kromě hudby věnoval také spisovatelské činnosti. 
Z  jeho pera vyšly operní libreta, písňové texty, roz-
hlasové hry a pořady, sbírky povídek, odborné články 
a také vzpomínky či prózy,“ připomíná osobnost Ilji 
Hurníka Kamila Šeligová, ředitelka knihovny TGM, 
která spolu s „Doriskou“, kinem Oko, divadlem, mu-
zeem, domem kultury, „ZUŠkou“ a  šumperskými 
středními, základními a mateřskými školami festival 
pořádá. Zatímco loni se ocitl v centru pozornosti Jiří 
Brdečka, letos to bude právě Ilja Hurník. „Číst budeme 
z knihy Vrbová píšťalka, již vydává štítecké naklada-
telství Veduta. Ilustracemi ji doprovodila výtvarnice 
Anežka Kovalová,“ prozrazuje Šeligová.

Oblíbenou akci odstartuje v  pátek 1. listopadu  
v  17 hodin v  informačním centru vernisáž výstavy 
obrázků z  výtvarné soutěže pro děti, spojená s  vy-
stoupením spolku Galimatyáš. Dětem bude patřit 
i neděle 3. listopadu. Místní „Doriska“ pro ně a jejich 
rodiče či prarodiče připravila veselé hudební dílničky 
nazvané Jen tak si s hudbou hrát… s Motýly a Rad-
kou Rozkovcovou. Začínají v 10, v 11, ve 13, ve 14, 
v 15 a v 16 hodin a příchozí se mohou těšit na netra-
diční tvořivá, sportovní a hudební stanoviště, inspi-
rovaná tvorbou Ilji Hurníka. 

Šumperští herci přijdou v  pondělí 4. listopadu 
svým čtením potěšit ve 14 hodin do klubovny SONS 
v ulici 8. května a také do Kavárničky Lalala. V 17 ho-

din pak bude z knihy Vrbová píšťalka číst v klášter-
ním kostele Lukáš Hurník v rámci koncertu Motýlů. 

O den později, v úterý 5. listopadu, zahájí v 17 ho-
din v Rytířském sále muzea čtení z knihy v podání 
šumperských gymnazistů výstavu výstižně nazvanou 
Kovalovi. Od  sedmé podvečerní poté herečtí kole-
gové Olga Kaštická a Petr Král potěší svým čtením 
všechny, kteří zamíří do kavárny v Úzké 2.

„Ve  středu 6. listopadu budou od  17 hodin číst 
v kině Oko studenti místní ‚průmyslovky‘. Následo-
vat bude v  18 hodin přednáška českého filmového 
historika Pavla Taussiga, který v 19.30 hodin uvede 
film Touha Sherlocka Holmese,“ nahlíží do progra-
mu ředitelka knihovny. 

Ve čtvrtek 7. listopadu zavítají do knihovny herci 
olomouckého Moravského divadla Ivana Plíhalová 
a  Jaroslav Krejčí, jejichž četbu hudebně doprovodí 
„místní“ Tomáš Wurst a  Jan Horníček. V  pátek se 
pak festival přesune nejprve do  Základní umělecké 
školy, jejíž žáci se od 17 hodin postarají nejen o čtení, 
ale i o hudební doprovod, a poté na divadelní Hrá-
dek, kde budou od  19 hodin z  Vrbové píšťalky číst 
ochotníci z místního Studia 123.

Hlavní festivalový večer se odehraje v sobotu 9. lis- 
topadu v 18 hodin v divadle, na jehož jevišti se kro-
mě domácích herců začte do Hurníkovy knihy i člen  
činohry Národního divadla moravskoslezského 
František Večeřa, jenž ve  svých začátcích odehrál 

Hřbitov bude o „dušičkách“ otevřen déle

Začátkem listopadu se Šumperk začte do Vrbové píšťalky

   

       Hlasujte, jak 
se bude jmenovat 

Divadelní parčík je už více než měsíc hojně na-
vštěvovaným místem, ale stále nese jen „pracovní“ 
název. V anketě, kterou najdete na webových strán-
kách města www.sumperk.cz, můžete rozhodnout, 
jak se bude jmenovat. Vybírat můžete z nejzdařilej-
ších nominací, jež lidé vhazovali do schránky v den 
otevření parčíku. Hlas svému favoritovi můžete 
odevzdat i v informačním centru v budově divadla. 
Rozhodnout se můžete mezi názvy Divadelníček, 
Thálinky a Ty+Játr. -ger-

Letošní ročník festivalu představí tvorbu hudebníka, 
dramatika a spisovatele Ilji Hurníka.  Foto: archiv

Parčík u  divadla mohou využívat rodiče s  dětmi, 
kteří míří do centra města.  Foto: -pk-

Přelom října a listopadu se každoročně nese ve znamení „dušiček“, období, kdy uctíváme památku ze-
snulých a navštěvujeme místa posledního odpočinku našich nejbližších. V této souvislosti budou oba šum-
perské hřbitovy od pátku 25. října do neděle 3. listopadu přístupné déle. Otevřeny budou denně od sedmé 
ranní do osmé večerní. Ve zmíněných dnech bude na přilehlá parkoviště u hřbitova a krematoria častěji 
zajíždět hlídka městské policie. Návštěvníci pietního místa se navíc už nemusejí obávat, že nebudou mít 
kde zaparkovat. Od letošního září zde již nemohou parkovat kamiony.

Popatnácté se v listopadu celý Šumperk začte do jedné knihy. Bude jí Vrbová píšťalka Ilji Hurníka, která 
vznikla ve spolupráci s jeho synem Lukášem. Ten bude hostem letošního ročníku festivalu Město čte knihu, 
jenž proběhne od 1. do 10. listopadu a představí tvorbu hudebníka, dramatika a spisovatele Ilji Hurníka.

několik divadelních sezon v  Šumperku. Následovat 
bude od  půl osmé večerní beseda s  Lukášem Hur-
níkem na Hrádku, kterou bude moderovat někdejší 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.

Vyhodnocení dětské výtvarné a  literární soutěže 
spojené s předáním cen proběhne v neděli 10. listo-
padu v 9.30 hodin v knihovně a o půl hodiny později 
uvede kino Oko pásmo kreslených pohádek. „Celý 
festival zakončíme v neděli literárně hudební vzpo-
mínkou na  Ilju Hurníka. Setkání s  Lukášem Hur-
níkem nazvané Struny, klapky, povídky se odehraje 
od 17 hodin v klášterním kostele,“ říká Kamila Šeli-
gová a zdůrazňuje, že s výjimkou sobotního hlavní-
ho večera v divadle a nedělního setkání v klášterním 
kostele je vstup na všechny akce festivalu Město čte 
knihu zdarma. -zk-
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Informace/Rozhovor

Procesy vedoucí k převzetí provozu již začaly

   

       Zastupitelstvo vyhlásí 
podmínky dotací

Podmínky dotací z  rozpočtu města, vyhláška 
o  místních poplatcích za  odpad i  vícenáklady 
vzniklé při budování přestupního terminálu v  Je-
senické ulici- to jsou jen některé z bodů, jimiž se 
budou zabývat na svém desátém jednání šumperští 
zastupitelé. Veřejné zasedání zastupitelstva se 
uskuteční ve čtvrtek 31. října od 15 hodin ve velké 
zasedací místnosti v  podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

       Radnici zajímá 
spokojenost občanů 
s úřadem

Dotazník spokojenosti občanů umístila na  svůj 
web šumperská radnice. Ráda by, aby ho vyplnilo 
co nejvíc občanů. Získané informace a připomínky 
poslouží jako podklad pro zkvalitnění poskytova-
ných služeb. Dotazník bude na  www.sumperk.cz 
zveřejněn do  konce letošního roku. Výsledky šet-
ření se poté objeví na výše uvedeném webu města.
 -red-

         TV Morava vysílá další 
pořad ze Šumperka 

Pořad nazvaný Šumperk- Živá brána Jeseníků, je-
hož prostřednictvím informuje místní radnice ob-
čany o dění ve městě, vysílá každou poslední středu 
v  měsíci po  šesté podvečerní TV Morava. Včera 
natáčel televizní štáb spolu s vedením města pořad 
o tom, jak pokračuje rozsáhlá rekonstrukce lokality 
přednádraží při Jesenické ulici a  také o  plánova-
ném stěhování autobusového nádraží do ulice Fia- 
lovy. Premiéru bude mít pořad ve středu 30. října, 
ostatní již natočené díly lze zhlédnout na stránkách 
www.sumperk.cz v sekci Občan- videogalerie nebo 
přímo na  webu www.tvmorava.cz v  sekci Pořady. 
 -red-

      Nominujte na ceny 
města za rok 2019

Město Šumperk vyhlašuje Ceny města Šumperka 
za rok 2019. Máte tak jedinečnou možnost aktivně 
se zapojit a  nominovat na  toto významné oceně-
ní občany města Šumperka, místní organizace či 
firmy, ale také významné akce, počiny a  události 
v  celkem devíti kategoriích. Zasláním nominace 
se automaticky zapojíte do  slosování o  vstupenky 
na  slavnostní večer udílení Cen města v  sobotu  
4. dubna v divadle.
Nominovat lze prostřednictvím elektronické-
ho i  tištěného formuláře do  úterý 31. prosince 
2019. Elektronický nominační lístek je zveřejněn 
na webu města www.sumperk.cz, tištěný je pak dis-
pozici k vyplnění v informačním centru na Hlavní 
třídě. Bližší informace podá O. Hajduková, vedoucí 
oddělení kultury a  vnějších vztahů, e-mail: olga.
hajdukova@sumperk.cz, tel. č. 583  388  519, nebo 
B. Vondruška, referent oddělení kultury a vnějších 
vztahů, e-mail: bohuslav.vondruska@sumperk.cz, 
tel. č. 583 388 609. -red-

V  březnu letošního roku zvolila valná hromada 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. 
(VHZ) nové vedení. Jaké byly hlavní důvody?

Funkční období funkcionářů ve společnosti VHZ, 
tedy členů dozorčí rady a představenstva společnosti, 
je čtyřleté a kopíruje jednotlivá volební období v rám-
ci měst a  obcí. Po  volbách do  zastupitelstev vzniká 
v reakci na výsledek voleb možnost nového obsazení 
ve  společnosti VHZ, v níž jsou města a obce akcio-
náři, tak aby nová vedení měla rovněž své zástupce 
ve vedení této společnosti. 

Co se za půlrok vašeho působení ve společnosti 
změnilo? Jaká klíčová rozhodnutí, která mají vliv 
na budoucnost VHZ, jste udělali? 

Na začátku mého působení ve společnosti v pozici 
předsedy představenstva mě prvotně zajímal interní 
systém řízení společnosti a  schvalovací procesy. In-
terní procesy, nastavené předchozím vedením spo-
lečnosti, jsou podle mě na vysoké úrovni, proto jsme 
mohli velice rychle přistoupit k  řešení strategických 
záležitostí týkajících se dalšího směřování společnosti 
VHZ. Tou nejdůležitější na samotném počátku bylo 
rozhodnutí o  provozování infrastruktury po  roce 
2020. Toto rozhodnutí již nemohlo být dále odklá-
dáno a jsem velice rád, že se nám podařilo sjednotit 
akcionáře a zvolit realizovatelnou variantu provozo-
vání, jež otevírá dveře k budoucímu vlastnímu provo-
zu. V tuto chvíli řešíme s naším externím poradcem, 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 
transparentní nastavení koncesní soutěže. Tu součas-
ně nastavujeme tak, aby od roku 2026 mohl probíhat 
provoz v plné režii VHZ.  

Nejvíce kritických slov směřuje na fakt, že voda 
je ve  „francouzských rukou“. Vy jste byl zvolen 
do městské rady za hnutí ANO, které ve svém vo-
lebním programu mělo i to, že vodu vrátí do rukou 
obcí. Jaké kroky jste už učinili? Který z nich byl nej-
zásadnější?

Myslím, že dnes již nikdo nepochybuje o  tom, že 
směřujeme k  vlastnímu provozování. Nicméně je 
nutné zvážit skutečnost, že veškeré profesní kapacity 
a zkušenosti s provozováním vodovodů a kanalizací 
v  šumperském okrese má v  současné době stávající 
provozovatel. Přechod na  vlastní provozování nelze 
realizovat skokově, ale postupnými kroky, jež v sou-
časné době činíme, a jak jsme i uváděli v našem vo-
lebním programu. Je to například získání unikátních 
technologických prostředků nutných pro zajištění 
bezvadného provozu. Zásadní informací je v  tuto 
chvíli to, že společnost VHZ zahájila první kroky k za-
jištění vlastního systému geografického informačního 
systému (GIS) od společnosti Asseco, kterou používá 
již stávající provozovatel ŠPVS. Veškerá data po roce 
2020, včetně provozních, tak budou nově ve vlastnic-
tví VHZ na našich datových serverech. V tuto chvíli 
v  součinnosti se stávajícím provozovatelem řešíme 
převod a  import stávajících dat do  našeho systému. 
To znamená, že nový provozovatel tak již bude plně 
pracovat na systémech ve vlastnictví VHZ.

V  současné době provozuje vodovodní a  kana-
lizační soustavu společnost ŠPVS, smlouvu má 
do roku 2020. Co se bude dít pak?

Letos v  listopadu plánujeme spustit nové koncesní 
řízení, jehož výsledkem bude uzavření smluv s novým 
provozovatelem jak vodovodní, tak kanalizační sousta-
vy. Nový provozovatel bude zajišťovat provoz nejdéle 
do konce roku 2025. Budu dělat vše pro to, aby po roce 
2025 byl provoz plně zajištěn naší městskou společností 
VHZ, tudíž tato varianta koncese bude poslední.

Proč je pro vás současná spolupráce se ŠPVS dů-
ležitá, proč jste se rozhodli převzetí provozu prová-
dět evolučními a nikoliv revolučními kroky?

Provozování vodovodů a  kanalizací je z  hlediska 
odbornosti velice náročnou činností, kterou se nena-
učíte z  roku na  rok. Základní je postupné získávání 
know- how a kvalitních odborných pracovníků, kteří 
zajistí budoucí bezproblémový provoz. V tomto jed-
noznačně počítáme se stávajícími odborníky ve spo-
lečnosti současného provozovatele. Takže pokud 
mám odpovědět na danou otázku, jsem jednoznačně 
pro evoluční kroky, jež intenzivně činíme.

Kdy bude znám nový koncesionář?
K 30. 6. 2020 plánujeme schválení nové koncesní 

smlouvy ze strany valné hromady společnosti. Nový 
koncesionář pak bude zajišťovat provoz od 1. 1. 2021. 

Co musíte udělat pro to, aby byly vytvořeny pod-
mínky pro převzetí provozu sítí VHZ? 

Především ovládnutí strategických agend, které 
v  současné době vykonává společnost ŠPVS. Tyto 
agendy musíme dostat pod společnost VHZ. Samo-
zřejmě je obrovsky důležité vnímat názory všech 
ostatních akcionářů o  budoucím směřování spo-
lečnosti. Nicméně Šumperk na  valných hromadách 
společnosti prosazuje a nadále bude prosazovat kroky 
směřující k vlastnímu provozování po roce 2025.

Vnímáte nějaká rizika tohoto převzetí?
Jde o  velice zásadní výhybku, s  níž je spojena 

spousta rizik, nicméně se je musíme snažit eliminovat 
a být v přechodu na vlastní provoz úspěšní. 

Co se změní pro lidi po převzetí provozu vodo-
vodních a kanalizačních sítí společností VHZ? 

Chceme v každém případě zachovat stávající stan-
dard poskytování služeb a pracovat na sociálně přija-
telných cenách vodného a stočného.  

 Děkuji za rozhovor,
S. Singerová

Když se letos v březnu stal Martin Hoždora předsedou představenstva společnosti Vodohospodářská za-
řízení Šumperk a. s. (VHZ), jedním z jeho zásadních úkolů se stalo převzetí soustavy z rukou ŠPVS, což je 
současný provozovatel. „Myslím, že dnes již nikdo nepochybuje o tom, že směřujeme k vlastnímu provozo-
vání,“ říká Martin Hoždora.

Šumperský radní Martin Hoždora je od  letošní-
ho března předsedou představenstva společnosti VHZ 
Šumperk a. s.  Foto: S. Singerová
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Střelbu z luku si vyzkoušela úplně náhodou jako ná-
hradní aktivitu na horách, kde onemocněla a nemohla 
se svým přítelem horolezcem vyrážet do kopců. „Prak-
ticky hned po prvním výstřelu jsem věděla, že to je ces-
ta, kterou se chci dát. Krátce na to jsem nechala dnes 
již bývalého přítele v Německu a odešla do Rakouska. 
Několik měsíců jsem bydlela sama v lese v teepee, pří-
mo na střelnici. Neměla jsem moc peněz, protože jsem 
čekala na novou práci,“ popisuje své začátky v Rakous-
ku Kateřina, rodačka ze Šumperka. 

Po necelých třech letech tréninku a nového života se 
přihlásila na mistrovství Evropy. Závod probíhal čtyři 
dny a odehrával se v přírodě. „Startující mistrovského 
závodu musejí zasáhnout co nejvíce trojrozměrných 
terčů v podobě zvěře. Jde vlastně o takovou loveckou 
střelbu,“ vysvětluje lukostřelkyně. Závodník podle ní 
musí být připraven na vše - na zimu, horko, nesmějí 
mu ztuhnout svaly a musí mít dost síly na to, aby za-
sáhl i poslední 28. cíl, pokud možno do srdce. Střelec 
navíc neví, jak je jeho cíl daleko, zná jen maximální 
vzdálenost, která je padesát čtyři metry. 

„Na každou střelbu se musíte dobře připravit, pro-
zkoumat terén, zjistit veškeré podmínky, jež by mohly 
střelbu ovlivnit. Dřevěný luk a šíp se navíc chová v kaž- 
dém počasí jinak. Je to obrovské umění improvizace 
a koncentrace. Teprve pak se postavíte ke kolíku a stří-

líte,“ popisuje Kateřina, která se od ostatních odlišuje 
i tím, že se i na závody obléká do šatů.

Během rozhovoru vysvětluje, že v  terénu se chodí 
po  skupinkách. První den je ve  skupině šest závod-
níků podle abecedy, druhý den je už tvořena podle 
výkonnosti. „Když jsem byla loni na  svém prvním 
mistrovství Evropy, dostala jsem se hned druhý den 
mezi mistryně, protože jsem nastřílela nejvíc bodů. 
Mezi soupeřkami byly zkušené dlouholeté závodnice. 
Hodně to pro mne znamenalo, protože jsem se od nich 
mohla učit,“ říká lukostřelkyně a přiznává, že tlak své-
ho prvního velkého závodu neunesla. Nakonec skonči-
la na pátém místě, jež i tak považuje za skvělý výsledek. 

O rok později si už Kateřina na své konto připsala 
nejen titul mistryně světa, ale také další úspěch doka-
zující její obrovský talent. Na velkém klání v Rakous-
ku, na kterém závodníci vystřelí na sto zvířat, neminula 
cíl ani jednou, což se dosud žádné ženě nepodařilo. 

Na  světovém šampionátu, jenž se letos na  podzim 
konal v  Americe, patřila mezi favority. Dámu, která 
po  lese chodí v  šatech a  bosky, začali brát vážně ne-
jen soupeři, ale i organizátoři a lidé pohybující se ko-
lem lukostřelby, dostala i první nabídky od sponzorů. 
„Do každého závodu dávám srdce,“ zdůrazňuje Kate-
řina, jež se díky svému osudovému rozhodnutí dopra-
covala k tomu, že se lukostřelbou živí.

Centrum bakalářských studií 
v Šumperku přijalo do svých řad dvě 
desítky budoucích strojařů. Ve středu 
9. října se v  klášterním kostele usku-
tečnila slavnostní imatrikulace, po níž 
byli studenti přijati na  akademickou 
půdu VŠB- Technické univerzity Os-
trava. 

Malé slavnosti se zúčastnil mís-
tostarosta Jakub Jirgl a vedoucí odbo-
ru školství, kultury a  vnějších vztahů 
Helena Miterková. „Přeji vám hodně 
píle při studiu a doporučuji nespokojit 
se s  titulem bakalář, ve  velké konku-
renci by to nemuselo stačit. Zároveň 
mohu na základě svých vlastních zku-
šeností potvrdit, že obrovskou školou 

jsou také zahraniční stáže,“ doporučil 
studentům, mezi kterými byla pouze 
jedna dívka, Jakub Jirgl. -ger-

Klášterní kostel rozezpívají v sobotu 
9. listopadu od 18 hodin domácí Mo-
týli, kteří na koncert pozvali kamará-
dy z náchodského sboru Canto. Ten se 
pyšní letošním vítězstvím v  národní 
soutěži ZUŠ ve sborovém zpěvu. 

O  den později se ve  velkém sále 
domu kultury odehraje od  16 hodin 
první veřejná premiéra nových zpě-
váčků Šumperského dětského sbo-
ru. Kromě Růžových dětí vystoupí 
i  Barevné děti, Plameňáci a  Motýli. 
Hostem bude sbor Canto z Náchoda. 
Koncert je věnován zakladateli sboru 

Aloisu Motýlovi k jeho nedožitým de-
vadesátinám. -kv-

Byl to osudový den. Zhruba před čtyřmi roky vzala Kateřina poprvé do ruky luk a od té doby se s ním 
nedokáže rozloučit. „Zážitek ze střelby byl tak silný, že mi změnil celý život a dnes se lukostřelbou vlastně 
i živím,“ říká devětatřicetiletá Kateřina Poprachová, čerstvá mistryně světa v 3D lukostřelbě. Titul získala 
nedávno v USA. 

Jeden výstřel změnil Kateřině Poprachové celý život

Dvacítka studentů složila slib

Motýli zazpívají s Cantem i s „nováčky“ ŠDS

Kateřina je čerstvou mistryní světa v 3D lukostřelbě. 
 Foto: -ger-

Slavnostní imatrikulace proběhla za-
čátkem října.  Foto: -ger-

Motýli budou hostit kamarády z  ná-
chodského sboru Canto.  Foto: archiv

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

referenta (na projednávání přestupků) přestupkového 
oddělení odboru správního 

a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky 
a  řízení o nich, v plat. znění * znalost zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v plat. znění * 
znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v plat. znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v plat. znění * aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook) * zvláštní odborná způsobilost 
pro výkon státní správy na  úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * vysoká úroveň 
komunikačních schopností, vč. písemného projevu * schopnost komunikovat s nepříjemnými klienty 
* psychická odolnost- schopnost zvládat zátěžové situace spojené s výkonem činnosti * samostatnost, 
odpovědnost a pečlivost * občanská a morální bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, vč. 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 projednávání přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o  některých 
přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku 
ve  státní správě a  v  územní samosprávě) a  dále dle zvláštních zákonů * vedení správních řízení 
v uvedené agendě a provádění úkonů ve správních řízeních jako oprávněná úřední osoba * vydávání 
rozhodnutí o přestupcích * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 
a platným spisovým řádem
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 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. 12. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 11. 2019. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. č. 583 388 603, 721 444 991.

Spolupracuje s  naším nejlepším 3D lukostřelcem 
Tomášem Hanušem, společně poskytují v  Rakousku 
konzultace, a  hlavně trénuje, protože má ještě velké 
rezervy v technice. „Vydala jsem se na náročnou cestu, 
ale v  posledních letech najednou vše začalo do  sebe 
zapadat. Spousta věcí se děje sama. Neměla jsem jed-
noduché dětství, s  událostmi, které se staly, jsem se 
vyrovnávala i  za pomocí gestaltterapie. Díky ní jsem 
se naučila, že vše je o  hlavě. Člověk se naučí rozpo-
znávat, co opravdu potřebuje, pak dokáže proces za-
stavit a změnit. A to využívám i v lukostřelbě,“ uzavírá 
úspěšná lukostřelkyně.  -ger-
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Další tři závody Světového poháru 
orientačních běžců probíhaly v Laufe-
nu od 27. do 29. září. Na programu byly 
krátká trať, knock-out sprint a  sprint. 
Na krátké trati podal Vojtěch Král sta-
bilní výkon a doběhl jedenáctý. V nové 
disciplíně knock-out sprintu nedal 
ostatním šanci, s  přehledem vyhrál 

všechny kvalifikační rozběhy a  stejně 
suverénně si doběhl pro zlato ve finá-
le. Obhájil tak loňské vítězství z Prahy 
a v nové disciplíně zůstává zatím nepo-
ražen. Jde přitom o jeho třetí vítězství 
v závodě Světového poháru v kariéře. 

Nečekaným úspěchem skončil žen-
ský závod knock-out sprintu pro ju-

Pětičlenná rodina, o  kterou se stará 
táta hasič, toho má na  „svém hrbu“ 
opravdu hodně. Její nejmladší členka, 
tříletá Eliška, trpí závažnými neuro-
logickými onemocněními, která zpo-
malují její vývoj. Od  osmého měsíce 
potřebuje pravidelnou rehabilitaci, 
třikrát až čtyřikrát do  roka absolvuje 
komplexní rehabilitační cvičení meto-
dou TheraSuit. Ta dívence pomáhá nej-
víc a rodinu udržuje v naději, že Eliška 
jednou bude normálně chodit. Tuto 
rehabilitaci však pojišťovny neproplá-
cejí, proto na  ni musejí hledat peníze 

ve  svém rodinném rozpočtu. To však 
není jednoduché, protože jeden cyklus 
přijde na pětadvacet tisíc korun.

A  právě výtěžek z  představení Voj-
narka by měl putovat na  úhradu re-
habilitace TheraSuit. „Cena vstupenky 
je dvě stě padesát korun, což je sym-
bolická jedna setina částky potřebné 
na  jeden cyklus rehabilitací. Pokud 
někdo bude chtít přispět více, může 
ještě vhodit peníze do pokladničky, jež 
bude umístěna v divadle,“ uvedl ředitel 
divadla Matěj Kašík. Šek na peníze ze 
vstupného i vybranou částku v poklad-

Orientační běžec Vojtěch Král, který závodí za Severku Šumperk, je ve skvělé 
formě. Na zářijovém domácím šampionátu na klasické trati v Jizerských horách 
si doběhl pro premiérový republikový titul, o několik dnů později pak triumfo-
val v závodě Světového poháru ve švýcarském Laufenu.

Divadlo Šumperk připravuje mimořádné představení, které se uskuteční 
v sobotu 23. listopadu od 17 hodin. Výjimečné bude hned ze dvou důvodů. In-
scenace Vojnarka byla vybrána v divácké anketě jako nejlepší inscenace loňské 
sezony, především by ale mohla „pomoci“ rodině, jež se stará o tříletou posti-
ženou Elišku. Výtěžek z představení spojeného se sbírkou totiž chce divadlo vě-
novat na rehabilitaci dívenky.

Orientační běžec Vojtěch Král opět triumfoval

Vojnarka pomůže tříleté postižené Elišce

Zpravodajství/Informace

Tereza Janošíková (vlevo) doběhla mezi 
ženami v knock-out sprintu druhá.
  Foto: R. Steineger

Vojtěch Král obhájil v knock-out sprintu loňské vítězství z Prahy a v této nové disci-
plíně zůstává zatím neporažen.  Foto: Foto: R. Steineger

Rehabilitace dívence pomáhají a rodinu 
udržují v naději, že Eliška jednou bude 
normálně chodit.  Foto: archiv rodiny

    

    

       Kraj ocenil 
značkaře 
Davida Mičunka

Cenu hejtmana v  prestižní krajské 
anketě zaměřené na  cestovní ruch 
si ve  čtvrtek 10. října odnesl z  Ar-
cibiskupského paláce v  Olomouci, 
kde se ocenění předávala, šéf odbo-
ru Klubu českých turistů Značkaři 
Šumperk-Jeseníky David Mičunek. 
Ten značky maluje více než třicet let, 
na  trasy začal vyrážet s barvami už 
v  polovině osmdesátých let a  dnes 
má vyznačeno dva a půl tisíce kilo-
metrů. Za  první pětistovku přitom 
dostal nejvyšší stupeň ocenění Turi-
sta-značkař. 
Odbor značkařů se šedesátkou čle-
nů, mezi nimiž jsou studenti i  dů-
chodci, vede David Mičunek od roku 
1996. Ze všech značkařských sekcí 
v  republice má na  starosti největ-
ší území a  v  něm nejvíc kilometrů. 
„Beru to jako ocenění práce všech 
značkařů, kteří v  Jeseníkách pracu-
jí,“ řekl po  převzetí ocenění David 
Mičunek, který o značkování mluví 
jako o  celoživotním koni. „Snažím 
se využívat volno a  počasí, takže 
pokud nemám doma žádné povin-
nosti, mizím,“ usmál se šéf značka-
řů a  prozradil, že někdy s  ním jde 
i manželka. Dcera složila značkařské 
zkoušky letos. -kv-

       Radomír Čížek 
povypráví o zážitcích 
z Maroka

Šumperský cestovatel na kole Rado-
mír Čížek se opět podělí o  zážitky 
z cest, tentokrát z květnové výpravy 
po jižním Maroku. Jejím cílem bylo 
zdolat nejvýše položené horské prů-
smyky Vysokého Atlasu a na vlastní 
kůži okusit život Berberů pasoucích 
svá stáda na hřebenech hor.
Během dvou týdnů našlapal Ra-
domír sedmnáct set kilometrů, 
překonal čtrnáct sedel ve  více než 
dvou tisících metrech a  při tom 
se nejen kochal krásou přírody, 
ale poznával třeba, jak se šlape 
v  teplotách nad 40°C, jak chut-
ná kozí srdce, co obnáší cestování 
během ramadánu i  jak těžký ná-
klad musí denně na  zádech nosit 
místní stařenky. Poprvé na  svých 
cestách musel řešit i závažný tech-
nický problém s kolem - uprostřed 
hor, na  kamenité cestě bez aut… 
Jak si poradil? Nejen o  tom bude 
řeč na  besedě v  úterý 29. října 
od  18.30 v  sále vily Doris v  ulici  
17. listopadu. -red- ničce převezme rodina v divadle hned 

po představení. -red-

niorku a  Královu mladší oddílovou 
„kolegyni“ Terezu Janošíkovou. Ta si 
ze Švýcarska odvezla do  Šumperka 
stříbro. 

V  závěrečném sprintovém závodě 
dosáhli šumperští běžci opět na vyso-
ké pozice, Vojtěch Král doběhl čtvrtý 
a  Tereza Janošíková sedmá. Před po-
sledním kolem Světového poháru, kte-
rý se uskuteční na konci října v Číně, 
figuruje Král na  vynikajícím čtvrtém 
místě v  celkovém pořadí a má velkou 
šanci svou pozici vylepšit. Zmíněný zá-
vod bude přenášet i Česká televize, pří-
mý přenos závodu smíšených čtyřčlen-
ných štafet, v  nichž by měli startovat 
oba šumperští běžci, je na  programu 
v neděli 27. října od 7.40 hodin. Česká 
štafeta přitom bude patřit mezi favori-
ty. -zk-

Do  průvodu není třeba se nutně ob-
lékat za „vyhlášené“ svaté, vzít si s sebou 

lze i světýlko či lucerničku. Akce je vhod-
ná zejména pro rodiny s dětmi, ale vítán 

Průvod všech svatých pořádá v pátek 1. listopadu šumperská římskokatolická 
farnost. Vyjde úderem páté odpolední od sídla místní charity v  Jeremenkově 
ulici a svoji cestu zakončí u kostela sv. Jana Křtitele.

Šumperská farnost zve na průvod všech svatých
je každý. Průvod účastníků převlečených 
za „svaté“ půjde od sídla charity městem 
k římskokatolickému kostelu na Kostel-
ním náměstí. Před kostelem dostanou 
děti malou svačinu, po níž bude v 18 ho- 
din následovat na mše.  -red-
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Informační servis/Personální inzerce

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

vedoucího oddělení územního 
rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)
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. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * znalost zák. č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, v platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního 
řádu vítána * zkušenosti ve státní správě a v řídící funkci vítány * 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 * 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 oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru 
výstavby MěÚ Šumperk * agenda stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu 
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 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 22. 11. 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 pozice

referenta oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího 
úřadu odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné 
vzdělání v  oboru stavebnictví a  2 roky praxe v  oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s  maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví (dle § 13a, zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění)
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. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku stavebního řádu 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: umísťování a povolování staveb ve správním území 
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. 12. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 11. 2019. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel. č. 583 388 332.

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. 



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

zpravodaj_102019_cb_tisk.indd   1 16.10.2019   22:26:13

Elite Reality
Zdeněk Šupina

OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
K PRODEJI ZDARMA! !

   737 729 446
   zdenek.supina@remax-czech.cz

Zdeněk Šupina

PRODEJ, VÝKUP

DOMY
BYTY 
POZEMKY

                Zdeněk 
Šupina
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Oznamení o ZMĚNĚ lékařského týmu 
a rozšíření ambulantní doby

MUDr. Jana Dvořáková a NOVÝ lékař 
MUDr. Eva Drlíková

* krátké objednací doby, příjem nových pacientů
                                   Těšíme se na Vaši návštěvu

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 185OPTOMEDIC DD s.r.o., Šumperk, Gen. Svobody 19a,Tel: 583 280 185, 773 670 680

OČNÍ AMBULANCE 
OPTOMEDIC DD

Více informací na 
www.optomedic.cz

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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
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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.

Gagarinova, Šumperk       2.280.000 Kč

Hrabišín           1.250.000 Kč

Kmochova, Šumperk     1.460.000 Kč

Tyršova, Šumperk           2.100.000 Kč

Fibichova, Šumperk        1.550.000 Kč

Kranichova, Šumperk  3.990.000 Kč

Vančurova, Šumperk      2.060.000 Kč
• byt 3+1 se zasklenou lodžií
• OV, 68m2, 3. patro, zasklená lodžie
• byt po nákl. a velice vkusné rekonstr.
• vybavení v ceně, velmi nízké náklady
 Volejte: 733 734 435

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

• koupelna s WC, vytápění kamna na TP
• možnost rozšíření do podkroví
 Volejte: 733 734 435

• byt 3+1 s lodžií
• OV, 63m2, 12.patro, lodžie, šatna
• neprůch. pokoje, velmi zach. stav
• nízké náklady, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• 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

• byt 3+1 s lodžií
• OV, 64m2, 4. patro, lodžie
• částečná rekonstr., neprůchozí pokoje
• šatna v bytě, nízké náklady 
 Volejte: 733 734 435

• rod. dům s garáží
• cihlový patrový RD 4+1, plyn. kotel
• CP 370m2, rekonstrukce, sklep
• venkovní posezení, zahrada, garáž
 Volejte: 733 734 435

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

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

SOUSTRUŽNÍK CNC
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?
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KONTAKT:

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 11. 2019  d 13 do 17 hod.

Představíme Vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání ekonomického 
směru, praxe v účtování příspěvkových 

organizací, bezúhonnost, morální 
a etické předpoklady.

Sociální služby pro seniory 
Šumperk, p. o. 
U Sanatoria 2631/25
787 01 ŠUMPERK

PŘIJMEME VEDOUCÍHO 
EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Žádosti zasílejte na adresu 
reditel@socsluzby.cz  

do 30. 10.  2019 do 12.00 hod.
 

 
 

                             
 
 

Správní rada společnosti Podniky města Šumperka a.s. vyhlašuje výběrové řízení 
na provozovatele plavecké školy krytého bazénu v Šumperku - výuka základních  

a mateřských škol v roce 2020 - 2021 
Uzávěrka přihlášek do 31.10.2019 do 11.00 hod. 

podrobné informace k účasti ve výběrovém řízení: www.pms-spk.cz 
 

 
 
 
 

 PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s. 
 

Hudební služby Prodej Hudebnin
Prodáváme: flétničky, struny, trsátka, klavíry, 
bicí souprav, housle, mikrofony, kabeláž, zvukové 
aparatury, kytary akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební nástroje, ukulele, 
perkuse, zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa. Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 
domluvě 725 686 325
info a mapa na www.m-machala.cz



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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. 

2. 11. / 19:00 

DERNIÉRA

• 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

ŠUMPERK

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


