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Rodina Elišky si z divadla odnesla více než stotisícový šek

„Tato akce má pro mě jeden důleži-
tý přesah, jímž jsou příběhy. Příběhy 
spojené jak se samotnou Eliškou a její 
rodinou, tak i  příběhy doprovázející 
s  touto sbírku,“ řekl v  úvodu večera 
ředitel divadla Matěj Kašík a prozradil, 
že mezi diváky sedí paní Eliška, která 
v  tento den slaví osmdesátiny. „Místo 
toho, aby je trávila s rodinou, přišla se 
svými blízkými podpořit svoji jmenov-
kyni. Chtěl bych jí z  celého srdce po-
děkovat a  popřát krásné narozeniny,“ 
pozdravil z  jeviště paní Elišku Matěj 

Kašík a vzápětí k sobě přizval místosta-
rosty Martu Novotnou a  Jakuba Jirg-
la, kteří poděkovali přítomným v  sále 
a všem, jež do  sbírky určené na  reha-
bilitaci dívenky přispěli, a  také Matěji 
Kašíkovi a celému souboru za to, že se 
dobročinné akce ujali.

Po  představení Vojnarky, dopro-
vázeném při děkovačce bouřlivým 
aplausem ve  stoje, pozval ředitel di-
vadla na  jeviště rodinu Elišky. „Mám 
obrovskou radost, že se podařilo pře-
konat sumu, jíž jsme v  představách 

Atmosféra plná pozitivních emocí vládla v sobotu v podvečer v šumperském 
divadle. Před téměř zaplněným hledištěm se odehrálo představení Jiráskovy 
Vojnarky, již diváci v anketě vybrali jako nejlepší inscenaci loňské sezony. Výji-
mečné bylo tím, že jeho výtěžek spolu se sbírkou pomůže rodině Dorňákových, 
která se stará o tříletou Elišku, trpící závažnými neurologickými onemocnění-
mi. Ta spolu s rodiči a sourozenci stanula hned po představení na prknech, jež 
znamenají svět, aby převzali od ředitele divadla Matěje Kašíka šek na částku 
101 211 korun a formálně také zapečetěnou pokladničku, do které mohli lidé 
vhazovat peníze během listopadových představení.

Okamžik překvapení. Ředitel divadla Matěj Kašík ukázal šek na částku 101 211 korun, který vzápětí předal rodině tříleté Elišky 
spolu se zapečetěnou pokladničkou, v níž se nacházely další finanční příspěvky dárců.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,
Vánoce se pomalu blíží. Často slyšíme, že 
poezii a tajemné kouzlo českých Vánoc po-
hltila komerce. Je na tom bohužel mnoho 
pravdy. A přitom právě k tradici Vánoc patří 
i pomoc slabým, bezmocným, chudým a rov-
něž zamyšlení nad člověkem, nad pokorou 
a laskavostí, nad vztahy mezi lidmi, nad dob-
rem a zlem.
Najděte si tedy v předvánočním spěchu 
chvilku na setkání s blízkými a přáteli, na 
pomoc potřebným a osamělým, ale i na 
vnímání neopakovatelné atmosféry advent-
ních dnů. Ty jsou v Šumperku opět nabité 
kulturními akcemi, z nichž se mnohé budou 
poprvé odehrávat ve „vánočním městečku“ 
na náměstí u radnice. Právě na vánočně 
vyzdobený „kopec“ se letos přesouvají 
z tzv. Točáku trhy, které doprovodí kulturní  
podvečery. 
Prosincové dny můžete využít i k návštěvě 
výstav, koncertů, divadla, knihovny, kina 
či nejrůznějších sportovních akcí. Nebo se 
jen tak procházet přírodou, lesem, užívat si 
kouzlo daného okamžiku… Přeji vám, abyste 
celý adventní čas prožili v pohodě a beze 
spěchu, abyste zvládli v klidu předvánoční 
nákupy, pečení, vaření, zkrátka vše, co k Vá-
nocům patří.               Z. Kvapilová, redaktorka
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Vánoční „městečko“ vyroste 
letos poprvé na náměstí 
u šumperské radnice. 
Odehrávat se zde budou 
vánoční trhy, doprovázené 
kulturními podvečery.
Foto: P. Kvapil
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chtěli dosáhnout. Všem dárcům vel-
mi děkuji,“ řekl Matěj Kašík a  předal 
rodině šek na  částku 101  211 korun, 
která představuje peníze shromážděné 
na  transparentním účtu a  výtěžek ze 
vstupného na dobročinné představení, 
dopisy od dvou diváků a formálně také 
zapečetěnou pokladničku. 

„Chceme všem poděkovat za  vel-
kou podporu, jež, jak věříme, přispěje 
k tomu, že Eliška jednou bude normál-
ně chodit,“ řekl dojatý tatínek Elišky. 
Ta si z  jeviště odnesla i  malý dárek 
a  památník, který jí věnovala Marta 
Novotná a do něhož se mohli návštěv-
níci představení podepsat či do  něj 
napsat pár slov na památku. -zk-

Poznámka: Obsah zapečetěné po- 
kladničky nebyl v  době uzávěrky 
zpravodaje znám. Otevřena byla za do- 
hledu zástupců města v  pondělí  
25. listopadu, více přineseme v příštím 
čísle.
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Můžete se krátce představit především z hlediska 
profesní stránky?

Profesí jsem stavební inženýrka. Většinu svého  
dosavadního profesního života jsem se starala o  in-
vestice ve stavebnictví, pracovala jsem také jako pro-
jektantka nebo úřednice. 

Bylo pro vás těžké rozhodování, zda vstoupit 
do vedení radnice?

Nebylo. Práce ve  veřejné správě mě vždy bavila, 
láká mne široký záběr činností, jenž radnice zastává. 
Když jsem působila jako investiční technička a úřed-
nice stavebního úřadu v  obci Rapotín, vyzkoušela 
jsem si vedle řízení různorodých staveb občanského 
vybavení, bytových domů, dopravních i vodních sta-
veb téměř všechny ostatní činnosti, které obec vyko-
nává, od počítání slepic či raků až po řešení vedoucí 
ke zlepšení kvality života obyvatel v obci. Vím tedy, 
do čeho jdu. Město Šumperk a dění na radnici znám 
také z pohledu zastupitelstva, v němž jsem působila 
i minulé volební období. Kolektiv pracovníků měst-
ského úřadu vnímám jako tým vysoce kvalifikova-
ných úředníků a bezvadných kolegů. 

Kdy usednete do křesla místostarostky, kdy se své 
funkce naplno chopíte?

Do  křesla místostarostky jsem usedla prakticky 
okamžitě po svém zvolení. 19. září mi byla zastupiteli 
funkce svěřena a 20. září jsem již pracovala na rad-
nici.

Které odbory máte na starosti?
Rozdělení odborů zůstalo stejné, to znamená, že 

jsem převzala od své předchůdkyně odbory dopravy, 
správních a vnitřních věcí, školství, kultury a vnějších 
vztahů a odbor sociálních věcí. Je však jasné, že někte-
ré záležitosti se prolínají i s jinými odbory, například 
na úseku strategického rozvoje, územního plánování 
a  investic, protože i  v  oblasti školství či dopravy se 
staví a určitě i naše velké investice zasahují kompe-
tenčně do  více odborů. Na  participaci v  projektech  
spojených s  činností v  kompetenci více odborů se 
velmi těším. Do začátku jsem dostala několik hodně 
zajímavých úkolů, jako například uchopit koncepci 
sportu a provozování sportovišť ve městě, zpracovat 
pasport infrastruktury dopravy a  inženýrských sítí, 
zpracovat pasport stavu příspěvkových organizací 
s návrhem priorit oprav a další.

Ve  vedení jste jediná žena. Jak vnímáte pozici 
ženy jako političky?

Už mám obě děti dospělé a  některé povinnosti 
v naší domácnosti jsem delegovala i na manžela. Jako 
stavební inženýrka jsem byla zvyklá pracovat s muži 
i  ženami v  jednom kolektivu. Cítím se dobře v  pří-
tomnosti dobrých lidí bez rozdílu věku, pohlaví či 
barvy kůže. 

Do  čeho byste se chtěla pustit jako první? Jaké 
priority jste si stanovila?

Funkci jsem určitě nepřijala s  představou, že se 
pustím do  převratných změn. Město nyní zažívá 
náročné období z  hlediska investic, modernizujeme 
bazén, stavíme nový přestupní terminál, opravujeme 
manufakturu, chystáme rekonstrukci domu kultu-
ry. Je mi jasné, že je třeba věci řídit a dohlížet na ně 
pohledem správného hospodáře. Budu se snažit, aby 
kroky, jež učiním, vedly k prosperitě našeho města.

Na co se nejvíc v nejbližších dnech těšíte?
Těším se na každou zajímavou kulturní, sportovní 

i investiční akci, o které v našem městě jistě není nou-
ze. Teď momentálně na Vánoce u radnice.

 Děkuji za rozhovor, S. Singerová

Letošní sezona byla pro šumperského autokrosové-
ho závodníka, dvacetiletého Milana Vaňka, více než 
vydařená. Talentovaný závodník letos odjel v  kate-
gorii Buggy 1600 šest závodů, které se započítávaly 
do Českého poháru.

Milanu Vaňkovi se mimořádně dařilo a po skvělých 
výkonech nenašel v pěti závodech přemožitele. To jej 
vyneslo na nejvyšší příčku, a právě tak získal vítězství 
v Českém poháru. Mladík, jenž má na svém kontě již 
dva tituly juniorského mistra Evropy, bodoval i  na   
Evropském poháru, ve  kterém nakonec vybojoval 
skvělou bronzovou medaili. Blahopřejeme!  -ger-

Marta Novotná usedla do křesla první místostarostky hned druhý den po svém zvolení 19. září. Profesí 
je stavební inženýrka, má zkušenosti i s prací na obecním či krajském úřadu. „Práce pro město je pro mě 
velmi zajímavá svojí oborovou rozmanitostí i denním kontaktem s veřejností. Doufám ve svůj pozitivní 
přínos městu z pohledu odbornosti i lidského přístupu,“ říká nová místostarostka.

Cítím se dobře v přítomnosti dobrých lidí

Autokrosař Vaněk má mistrovský titul

  

     Zastupitelé budou 
schvalovat rozpočet

Klíčovým dokumentem, rozpočtem města Šum-
perka na  rok 2020, se budou zabývat na  prosin-
covém zasedání zastupitelé. Sejdou se ve  čtvrtek 
12. prosince od  15 hodin v  zasedací místnosti 
úřadovny Městského úřadu v  Rooseveltově ulici. 
Na programu veřejného zasedání jsou také zpráva 
o  stavu školství ve  městě či informace o  společ-
nosti Vodohospodářská zařízení Šumperk. Návrh  
rozpočtu visí na webových stránkách města Šum-
perka v  sekci správa města. Připomínky mohou 
lidé posílat k rukám tajemníka Petra Holuba, ná-
městí Míru 1, nebo petr.holub@sumperk.cz do   
12. prosince do 12 hodin. -ger-

     Radnici zajímá spokojenost 
občanů s úřadem
Dotazník spokojenosti občanů umístila na  měst-
ské webové stránky kancelář tajemníka. Vedení 
města by uvítalo, aby ho vyplnilo co nejvíc ob-
čanů. Získané informace a  připomínky poslouží 
jako podklad pro zkvalitnění poskytovaných slu-
žeb. Dotazník bude na www.sumperk.cz zveřejněn 
do konce letošního roku. Výsledky šetření se poté 
objeví na výše uvedeném webu města. -red-

     Strom splněných přání 
rozzářil informační centrum 

Udělat radost svým blízkým, sejít se s nimi a spo-
lečně oslavit nejkrásnější svátky roku. Takové 
představy má o prožití vánočního období většina 
dospělých. Již čtvrtým rokem vybízí Informační 
centrum Šumperk, aby k těmto tradicím lidé při-
dali ještě jednu. V  rámci akce Strom splněných 
přání má veřejnost možnost stát se „ježíškem“ dětí 
ze sociálně znevýhodněného prostředí a  pomoci 
jim vyplnit jejich vánoční přání.
Svá přání zavěsily děti na vánoční stromek v pon-
dělí 25. listopadu, od této chvíle si mohou „ježíš-
ci“ vybrat, která z  přání chtějí vyplnit. Zabalené 
dárky společně s přáníčkem by měli pracovnicím 
informačního centra odevzdat nejpozději do úte-
rý 17. prosince. Vedení města je pak předá dětem 
ve čtvrtek 19. prosince. -red-

Marta Novotná má s prací ve veřejné správě bohaté 
zkušenosti. Do  křesla první místostarostky usedla 
hned druhý den po svém zvolení 19. září.  
 Foto: S. Singerová

Mladý autokrosař Milan Vaněk má za sebou vydaře-
nou sezonu.  Foto: archiv

Stejně jako loni i letos jsou na stromku přání dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí.  Foto: -pk-



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Ohlédnutí za Blues Alive

Halu Věry Čáslavské najdete od  15. listopadu 
v Šumperku. Po legendární gymnastce byla pojme-
nována budova s tělocvičnou na Tyršově stadionu. 
Součástí malé slavnosti bylo i  odhalení pamětní 
desky, která je umístěna na fasádě haly.

S nápadem na přejmenování haly přišli dva sportov-
ci, veteráni Libor Dvořáček a Zdeněk Zerzáň. V roce 
2017 poté na webových stránkách města proběhla an-
keta, v níž lidé hlasovali, která hala by měla být po Věře 
Čáslavské pojmenována - zda nově vznikající gymnas-
tická hala v areálu Sluneční školy, nebo stávající hala 
na Tyršově stadionu, kde se Věra Čáslavská v roce 1968 
připravovala na olympiádu v Mexiku. Zhruba šedesát 
procent obyvatel se přiklonilo ke druhé variantě.

Věra Čáslavská do Šumperka jezdila jako reprezen-
tační gymnastka na  soustředění. Zdejší hala patřila 
totiž svého času k  nejmodernějším v  republice. Re-
prezentační tým gymnastek sem dorazil také v  létě 
1968. Když v srpnu město obsadily polské tanky, Věra 
Čáslavská vyšla spolu s  místními obyvateli do  ulic. 
Protože podepsala výzvu Dva tisíce slov, dostala se 
do hledáčku KGB. Bylo tedy nutné gymnastku ukrýt. 
Toho se ujal tehdejší šéf Horské služby Zdeněk Zer-
záň, jenž se s ní již dříve přátelil.

Věru Čáslavskou tajně převezl na  chatu Vřesová 
studánka v  Jeseníkách, kde se sportovkyně v  impro-
vizovaných podmínkách dál připravovala na olympiá-
du. Kladinu cvičila na kládě, shyby na stromě, prostná 
na  mechu. A  na  lesní cestě zkoušela rozběh na  pře-
skok. Fyzičku si udržovala tím, že přehazovala uhlí. 
I přes tyto bojové podmínky se jí v Mexiku podařilo 
získat čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile a byla vyhláše-
na nejúspěšnější sportovkyní světa.

S Věrou Čáslavskou se osobně znal i druhý iniciátor 
přejmenování haly Libor Dvořáček, který se odhalení 
desky účastnil. „Paní Věra nám vždy říkala, že spor-
tovní gymnastika je dřina. Já jsem jí nevěřil, v té době 
jsem trénoval basketbal a tvrdil jsem jí, že i náš sport 
je náročný. Ona mi ukázala své dlaně, jež vypadaly 
jako ruce těžce pracujícího dělníka. Musel jsem jí tedy 

Hala na Tyršově stadionu nese jméno Věry Čáslavské

Pamětní desku s fotografií Věry Čáslavské odhalili bývalý starosta města Zdeněk Brož, jeho nástupce Tomáš Spur-
ný a Libor Dvořáček, iniciátor přejmenování haly na Tyršově stadionu.  Foto: S. Singerová

Plné hlediště, úžasná nálada, skvělá muzika, čeština promísená se slovenštinou, polštinou, francouzštinou a především angličtinou. I tak by se dala charakterizovat atmosféra 
v místním domě kultury o třetím listopadovém víkendu. Od 14. do 16. listopadu se totiž Šumperk proměnil v Mekku blues, do níž už počtyřiadvacáté zamířily více než dvě 
desítky kapel a hudebníků, jež představují špičku zahraniční i české bluesové scény. Letošní program Blues Alive, jenž se nesl ve znamení velkých ženských hlasů, výborných 
kytaristů a interpretů z Louisiany, sestavili pořadatelé tak, že nedali bluesovým fandům vůbec vydechnout. Vychutnat si mohli například vystoupení legendární sedmdesáti-
leté pianistky a zpěvačky Marcii Ballové (vpravo), fenomenálního kytaristy Doyla Bramhalla II., blues-gospelové zpěvačky Lizz Wrightové, Watermelona Slima, kapely Beaux 
Gris Gris and The Apocalypse (uprostřed), Ronnieho Bakera Brookse, či hlavní festivalové hvězdy Kennyho Neala (vlevo).  Foto: P. Kvapil, M. Dvořáček

nakonec dát za pravdu,“ vzpomínal na malé slavnosti 
Libor Dvořáček.

„Jsem rád, že naše hala ponese jméno Věry Čáslav-
ské. Byla to velká bojovnice, která si to rozhodně 
zaslouží, i  když už není mezi námi,“ uvedl starosta  
Tomáš Spurný, jenž připomněl, že na desce je fotogra-
fie Věry Čáslavské, která prochází v roce 1968 ulicemi 
Šumperka. Autorem snímku je Slovák Martin Žarnay, 
jenž byl v té době v Šumperku na praxi, a události, kte-
ré se v srpnu seběhly, zdokumentoval.

Československá sportovní gymnastka zemřela před 

třemi lety v Praze ve věku 74 let. Věra Čáslavská zís-
kala na olympijských hrách v Tokiu 1964 a v Mexiku 
1968 sedm zlatých medailí. Byla také čtyřnásobnou 
mistryní světa, jedenáctinásobnou mistryní Evropy. 
Stala se tak nejúspěšnější českou olympioničkou vů-
bec. Po srpnu 1968 byla kvůli svým postojům k invazi 
vojsk Varšavské smlouvy do  Československa a  pod-
pisu dokumentu Dva tisíce slov vyloučena z  řad tě-
lovýchovné organizace. Věnovala se pak trénování. 
Vychovávala mladé adeptky sportovní gymnastiky jak 
v Praze, tak v Mexiku. -ger-
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       TV Morava točila 
o akci Vánoční Šumperk

Nová podoba šumperských vánočních trhů, kte-
ré letos poprvé proběhnou na  náměstí u  radnice, 
znovuobnovení prodeje vánočních hrníčků, tipy 
na kulturní akce pořádané během adventních dnů 
- to vše zazní v  dalším dílu pořadu TV Morava 
Šumperk - živá brána Jeseníků. Rozhovor na „vá-
noční“ téma poskytli starosta Tomáš Spurný a místo- 
starostové Marta Novotná a  Jakub Jirgl. Premiéra 
pořadu je ve středu 27. listopadu a vysílat se bude 
i v nadcházejícím týdnu. Reportáž je k vidění rov-
něž na  městském Facebooku sumperk.cz. Ostatní 
již natočené díly lze zhlédnout na stránkách www.
sumperk.cz v sekci Občan - videogalerie nebo pří-
mo na webu www.tvmorava.cz v sekci Pořady. -kv-

Místní radnice se pustila do zvelebování autobuso-
vých zastávek na začátku listopadu. „Nelíbilo se nám, 
jak jsou škaredé a počmárané od sprejerů. Proto jsme 
se rozhodli je vyčistit a na ty, které mají skleněné plo-
chy, umístit polepy s  panoramatickými fotografiemi 
Šumperka,“ uvedla vedoucí oddělení komunálních 
služeb Eva Nádeníčková. Jako první byly polepeny tři 
zastávky u mototechny, poté novou tvář získaly další 
dvě u hřbitova. Úprava jedné zastávky přišla na zhru-
ba patnáct tisíc korun. Polepy zajišťuje šumperská fir-
ma Printima.

„I když zastávka u hřbitova dlouho nevydržela odo-
lávat vandalům, budeme v jejich vylepšování pokračo-
vat. Příští rok se zaměříme na Temenici. Polepy však 
můžeme instalovat pouze na  skleněných plochách. 

Tam, kde to nepůjde, se budeme snažit zastávky ales- 
poň zkulturnit,“ dodala Eva Nádeníčková. -ger-

Formulář k  vyplnění je k  dispozici v  elektronické 
formě na webových stránkách města www.sumperk.cz, 
v papírové podobě ho lze získat v informačním centru 
v  budově divadla. Veškeré informace sdělí Olga Haj-
duková, vedoucí oddělení kultury a  vnějších vztahů 
MěÚ Šumperk, e-mail: olga.hajdukova@sumperk.cz, 
tel. č. 583 388 519, nebo Bohuslav Vondruška, referent 
odd. kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk, e-mail:  

bohuslav.vondruska@sumperk.cz, tel. č. 583 388 609.
Slavnostní večer udílení Cen města za  rok 2019 se 

uskuteční ve  čtvrtek 26. března 2020 v  šumperském 
divadle, tedy o  devět dní dříve než město původně 
avizovalo. Zvolený termín 4. dubna totiž přenechalo 
Dětskému klíči, jenž slaví dvacáté narozeniny a první 
dubnovou sobotu pořádá představení Dejvického diva-
dla Praha.  -red-

Vánoční strom, který zdobí náměstí Míru, dorazil 
na místo určení v pondělí 25. listopadu. Smrk pochází 
ze Šumperka, rostl v místě, kde jeho kořeny způsobo-

V pondělí ji město nechalo upravit, ve středu už byla poškozená. Autobusovou zastávku u hřbitova 
nechalo město v pondělí 18. listopadu umýt a polepit panoramatickým snímkem Šumperka. Ve středu, 
když si zastávku byl prohlédnout starosta města Tomáš Spurný, zjistil, že zadní skleněná výplň má pod 
logem města praskliny.

Nominace na Ceny města v devíti kategoriích za rok 2019 mohou lidé posílat do úterý 31. prosince. Ti, 
kteří nominace navrhnou, budou zařazeni do slosování o vstupenky na slavnostní večer, spojený s předá-
váním ocenění.

Na pohodovou vánoční atmosféru se již pomalu připravuje náměstí Míru u radnice. Aby se lidé cítili 
v bezpečí a nemuseli se proplétat mezi jedoucími auty, bude po dobu konání vánočních trhů omezena do-
prava kolem historické budovy radnice.

Na zastávkách je panorama Šumperka, jedna už je poškozená

Nominujte na Ceny města za rok 2019

Trhy omezí dopravu na náměstí Míru

Rozhovor na  „vánoční“ téma poskytla i  místosta-
rostka Marta Novotná.  Foto: -ger-

Legenda

Úplná dopravní uzavírka
od 04.12.2019 08:00 hod.
do 27.12.2019 14:00 hod.

Zákaz stání
od 27.11.2019 08:00 hod.
nejdéle do 02.01.2020 12:00 hod. 

Umístění vánočního stromu od 25.11.2019

Dopravní situace v centru města Šumperka
v období konání vánočních trhů 2019

Průjezd náměstím Míru

Vážení obyvatelé nám. Míru, 
dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech od čtvrtka 05.12. do čtvrtka 26.12.2019 
budou na nám. Míru poprvé probíhat vánoční trhy. S organizací vánočních trhů   
u radnice je spojena také úprava dopravního provozu kolem radnice:
      • od pondělí 25.11.2019 nebude možné parkovat pod morovým sloupem   
 z důvodu umísťování vánočního stromu, 
      • od středy 27.11.2019 v celém prostoru před hlavním vchodem radnice   
 nebude z důvodu stavby vánočních stánků možné parkovat. Průjezd tímto   
 místem však bude možný do středy 04.12. do 8:00, kdy se následně úsek   
 před radnicí uzavře až do pátku 27.12.2019 do 14:00,
      • poté bude úsek zprůjezdněn, avšak nebude možné zde dále parkovat   
 z důvodu demontáže stánků. Parkování zde nebude možné do odvozu   
 stánků, předpokládáme nejdéle do čtvrtka 02.01.2020. 
Dopravní situace a možný průjezd nám. Míru je zobrazen v přiloženém plánku.  
Omlouváme se tímto za možné komplikace a děkujeme za pochopení. Jako malé 
poděkování za trpělivost během konání akce si Vám, obyvatelům nám. Míru, 
dovolujeme nabídnout šumperský vánoční hrneček, který můžete využít třeba při 
návštěvě vánočních trhů u radnice. Vánoční hrneček si můžete vyzvednout na 
Czech Pointu v přízemí radnice po předložení občanského průkazu, z něhož bude 
zřejmé, že máte trvalé bydliště na nám. Míru. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Ještě jednou děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Dopravní situace na  nám. Míru v  době vánočních 
trhů, černá plocha - umístění vánočního stromu, tma-
vě šedá plocha - zákaz stání od 27. 11. do nejdéle 2. 1., 
šipky ukazují průjezd náměstím

Starosta Tomáš Spurný si prohlíží poškozenou zastáv-
ku u hřbitova.                                                       Foto: -ger-

valy havárie kanalizace a vodovodu, navíc byl napaden 
kůrovcem, takže měl být z tohoto důvodu pokácen. 

Výzdoba stromu, který je jako jediný v Šumperku, 
je stejná jako loni. Slavnostně vyzdobena je i budova 
radnice. „Každoročně dokupujeme vánoční výzdobu 
za  přibližně dvě stě tisíc korun. Letos, i  kvůli tomu, 
že stánky se stěhují z  Točáku k  radnici, jsme do  vý-
zdoby investovali o padesát tisíc více,“ uvedla vedoucí 
oddělení komunálních služeb Eva Nádeníčková. Loni 
například město pořídilo slavnostní nasvícení kašny 
v sadech 1. máje.

Od  pondělí 25. listopadu, kdy byl nainstalován 
vánoční strom, je u morového sloupu uzavřeno par-
koviště. Od středy 4. prosince od osmé ranní pak ne-
bude možné projíždět náměstím Míru po celém jeho 
obvodu. Jedna strana čtverce před hlavním vchodem 
do  radnice bude zcela uzavřena. Na  náměstí bude 
možné vjet pouze ulicemi Polskou či Lužickosrbskou 
a odjet z něj Radniční ulicí, na uzavřené straně nebu-
de možné ani parkovat. Náměstí bude průjezdné opět 
od pátku 27. prosince od 14 hodin. 

„Návštěvníkům radnice a  obyvatelům z  náměstí 
Míru se omlouváme za komplikace, ale kvůli bezpe-
čí lidí je toto opatření nutné. Domnívám se, že ten-
to krok přispěje k  příjemné atmosféře trhů, které se 
u radnice letos konají poprvé,“ uvedla místostarostka 
Marta Novotná. Doplnila, že parkovat bude možné 
v přilehlých uličkách či na náměstí Republiky.  -ger-

      Děti a senioři budou 
společně tvořit

Děti a  senioři se setkají na  vánoční dílně, která 
se uskuteční v  rámci projektu setkávání generací 
v Šumperku. Akce se koná tři dny, od 11. do 13. pro- 
since, vždy od 9 do 11 hodin ve velkém sále Měst-
ské knihovny T. G. Masaryka. Příchozí si společně 
vyrobí vánoční dekorace i  drobné dárky pro své 
blízké. Seniory ke společnému tvoření srdečně zve 
senátor Miroslav Adámek a starosta Tomáš Spurný, 
kteří nad akcí převzali záštitu. -ger-

       Sluneční škola otevře 
své dveře, zazní i koledy

„Vánoční den otevřených dveří“ chystá na  stře-
du 11. prosince základní škola ve  Sluneční ulici. 
V jeho rámci se školáci spolu s kantory a návštěv-
níky připojí k akci „Česko zpívá koledy“, zazpívat si 
do Sluneční školy přijde i Alexandra Nová, finalist-
ka soutěže Voice 2019.
Sluneční škola se ve středu otevře o šesté ranní. Pří-
chozí si budou moci prohlédnout školu i novou tě-
locvičnu, mohou se zapojit do soutěží či zhlédnout 
ukázky práce školních kroužků. „Zveme rovněž bu-
doucí žáčky přípravné, kreativní a sportovní třídy 
k  tzv. zápisu nanečisto,“ láká na akci ředitel školy 
Hynek Pálka a dodává, že po celý den až do sed-
mé podvečerní bude zajištěno vánoční občerstve-
ní a  zábava pro všechny. A návštěvníci se mohou 
těšit i  na  premiéru „netradičního“ videoklipu 
Šumperk…  Více na www.slunecniskola.cz.   -red-
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Městští policisté dohlížejí nejen 
na pořádek v ulicích, ale pomáhají rov-
něž lidem. Na  začátku listopadu našli 
strážníci v  sadech 1. máje starší ženu 
v zuboženém stavu. Byla promrzlá, bez 
dokladů a  jakýchkoli finančních pro-
středků. Uvedla, že několik dnů přespává 
venku mezi okrasnými keři. Strážní-
ci ženě domluvili umístění v  objektu 
Armády spásy, jejíž pracovníci jí zajis-
tili nezbytnou zdravotní péči, sociál- 
ní služby a bydlení. 

O  několik dnů později se členové 
městské policie postarali o  nezletilé-

ho opilého mladíka. Na něj narazili ve  
večerních hodinách u Obchodního kor-
za. Hlídka kontrolovala skupinku mla-
dých lidí, jeden z nich začal strážníky 
vulgárně urážet, poté se snažil z místa  
utéct. Byl však dostižen a  zadržen. 
Strážníci zjistili, že se jedná o  nezle-
tilou osobu, u  níž dechová zkouška 
prokázala požití značného množství al-
koholu. Mladík byl převezen do místní 
nemocnice, kde byl po vyšetření hospi-
talizován na dětském oddělení. O stavu 
nezletilého byla vyrozuměna zákonná 
zástupkyně.  -jj-

Mezi ně patří například zajímavá  
jednorázová odměna po  úspěšném ab-
solvování nezbytného kurzu strážníka, 
pravidelné pololetní odměny nebo pou-
kázky na  stravování. Strážníci dále mo-
hou čerpat pět dní indispozičního volna 
k řádné pětadvacetidenní dovolené.

Jedná se o pracovní poměr na dobu 
určitou na  jeden rok s  možností ná-
sledného prodloužení na dobu neurči-
tou. Uchazeči musejí mít dobrý fyzický 
a  psychický stav, maturitní zkoušku 

a být starší osmnácti let. Zájemci mohou 
své písemné přihlášky zasílat na adresu 
Městské policie Šumperk, Jesenická 31, 
787  01 Šumperk, k  rukám ředitele Ja-
roslava Janderky, a  to nejpozději do   
31. prosince 2019. Příští rok v lednu  se 
uskuteční výběrové řízení a předpoklá-
daný nástup je od 1. 3. 2020 nebo dle 
dohody.

Více informací k  podání přihlášky 
naleznete na www.sumperk.cz - správa 
města - volná pracovní místa. -ger-

Vedle nové fasády a  zateplení byla 
v objektu jídelny rekonstruována kotel-
na, instalována nová vzduchotechnika 
a  elektrorozvody. „Práce celkem vyšly 
na  necelých dvanáct milionů korun, 
z  toho se podařilo zajistit 2,7 milionu 
z dotace. Jsem rád, že jsme tento dárek 
mohli škole dát k  padesátému výročí. 
Vím, že milionové investice potřebují 

i další školská zařízení, a doufám, že se 
toho brzy dočkají,“ uvedl místostarosta 
Jakub Jirgl. 

To, jak jídelna funguje, si vedení měs-
ta a  další hosté malé slavnosti mohli 
vyzkoušet na vlastní kůži. Byli totiž ře-
ditelem školy Petrem Málkem pozváni 
na  oběd. Podávala se kachna se zelím 
a všem náramně chutnalo. -ger-

Strážníci pomohli ženě bez domova

Městská policie zve do svých řad

Vedení města testovalo novou jídelnu

Slavnostní stříhání pásky za přítomnosti vedení města, školy a zástupců zhotovitelů 
se uskutečnilo ve čtvrtek 14. listopadu.  Foto: S. Singerová

293 výtvarných a 81 literárních prací přihlášených do soutěže pro děti nazvané Mu-
zika a písničky všude okolo nás, téměř stovka babiček a dědečků, kteří se zapojili 
do čtení dětem v mateřských a základních školách a družinách v Šumperku a okolí, 
devět set návštěvníků podvečerních čtení, sto šedesát účastníků zábavného dopo-
ledne pro rodiče s dětmi Jen tak si s hudbou hrát, třiaosmdesát návštěvníků klubo-
vých čtení, 531 školáků a studentů, za nimiž zavítala čtenářská štafeta… Takový byl 
v číslech letošní patnáctý ročník festivalu Město čte knihu. Celé město se během něj 
začetlo do knihy Vrbová píšťalka Ilji Hurníka, jež vznikla ve spolupráci s jeho synem 
Lukášem. Ten zavítal do Šumperka hned několikrát a rozloučil se s ním literárně 
hudební vzpomínkou na svého otce v neděli 10. listopadu.  Text a foto: Z. Kvapilová

Přihlas se do výběrového řízení na pozici strážníka Městské policie Šumperk. 
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností 

prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou. 
Písemné přihlášky zasílej na adresu Městské policie Šumperk, Jesenická 31, 
787 01 Šumperk, k rukám ředitele Bc. Jaroslava Janderky nejpozději do 

31.12.2019. Předpokládaný nástup od 01.03.2020 nebo dle dohody.

Více informací k podání přihlášky naleznete na
www.sumperk.cz – správa města – volná pracovní místa 

Městská policie Šumperk hledá vhodnou adeptku nebo adepta na doplnění 
týmu strážníků. Práce u městské policie nabízí nejen stabilní, zajímavé a pro 
spoluobčany přínosné zaměstnání, ale mimo plat, který je na Šumpersko nad-
průměrný, i nejrůznější benefity.

Dárek k 50. narozeninám dostala Základní škola ve Vrchlického ulici a její 
žáci a zaměstnanci. Po rekonstrukci hlavní budovy se dočkal i objekt jídelny. 
Slavnostní stříhání pásky za přítomnosti vedení města, školy a zástupců zhoto-
vitelů se uskutečnilo ve čtvrtek 14. listopadu.
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Ohlédnutí za připomínkou sametové revoluce

Hned několika akcemi si připomněl Šumperk třicet let od listopadové same-
tové revoluce. Odehrály se především v režii příspěvkových organizací města 
a také místního muzea.

Sametovou revoluci připomíná v Šumperku pamětní deska a sborník V šest u divadla…

Události před třiceti lety připomíná 
od  soboty 16. listopadu symbol dvou 
klíčů, jejichž ozubení tvoří reliéf měs-
ta Šumperka. Pamětní „deska“, kterou  
navrhl výtvarník Aleš Auer, byla slav-
nostně odhalena na budově divadla, jež 
tehdy bylo centrem hlavního dění. Právě 
na jeho nároží probíhaly mítinky proti-
režimně naladěných lidí a  na  impro-
vizovaném pódiu vystupovali zejména 
zástupci Občanského fóra, ale i  stu- 
denti, herci a další osobnosti.

„Pomníky, památníky a pamětní des-
ky mají i  jiné poslání, než být tichou 
připomínkou. Mají nést aktivní posel-
ství, že odpor proti zlu není marný, a že 
ve chvílích zvláště tíživých se lidé s růz-
nými názory a osudy dokáží sjednotit,“ 
uvedl setkání u  příležitosti odhalení 
pamětní desky listopadových událostí 
Pavel Adámek ze spolku Milion chvi-
lek pro demokracii, jenž vzápětí předal 
slovo šumperskému starostovi Tomáši 
Spurnému. 

„Listopad 1989 byl v  našich životech 
naprosto klíčový. Prožívali jsme ho s ob-
rovskou intenzitou, protože jsme do  té 
doby netušili, že někdy dojdeme ke svo-
bodě. I proto mne trápí a doslova uráží 
zlehčování listopadových událostí, di-
sentu, statečnosti lidí, kteří onu svobodu 
vybojovali. Všichni víte, v  jakém kraji 
jsme žili - krajský tajemník Mamula, 

okresní tajemník Švéda, komunisté sta-
linského střihu, Lidové milice. Lidé, kteří 
k nám přijížděli, velmi riskovali. Revolu-
ce a samet nepřišly samy od sebe, vděčí-
me za ně právě těmto statečným lidem, 
kteří se tehdejší zvůli postavili. Za  to 
jim chci poděkovat,“ řekl Tomáš Spurný 
a podotkl, že Šumperk se za posledních 
třicet let velmi změnil. „Když se na naše 
město dnes podíváme, vidíme, že ta cesta 
byla správná. Žijeme v  naprosto jiném 
prostředí ve srovnání s tím, co zde bylo 
do roku 1989,“ zdůraznil starosta. 

Po odhalení desky se účastníci setká-
ní vydali od  divadla k  Lavičce Václava 
Havla u  knihovny, kde proběhl vzpo-

mínkový happening s vystoupením ka-
pely BG Nova, jež v listopadu 1989 po-
skytla ozvučovací techniku na  večerní 
mítinky. Sobotní podvečer pak uzavřel 
komponovaný pořad v  knihovně na-
zvaný #MateHoleRuce? v podání herců 
místního divadla.

Neděle 17. listopadu se nesla v  re-
žii knihovny TGM. Nejen rodiče s  dě- 
tmi mohli zhlédnout jedinou pohádku 
Václava Havla Pižďuchové, s  níž přijelo 
brněnské divadlo Facka. Úderem páté 
odpolední pak byl představen sbor-
ník nazvaný „V šest u divadla… Krátký 
pohled do  historie sametové revoluce 
v  Šumperku“, na  jehož vydání se podí-
lela knihovna ve  spolupráci s  muzeem. 
„Vznik sborníku inicioval Honza Havlí-
ček, jeden z organizátorů listopadových 
dnů. Ačkoli jde o nedávnou historii, ma-
teriálů máme poměrně málo. Chtěli jsme 
proto zaznamenat vzpomínky těch, kte-
ří byli aktivními aktéry listopadu 1989 
v  Šumperku, a  z  jejich odpovědí vznikl 
tento sborník,“ vysvětlila ředitelka šum-
perského muzea Marie Gronychová. 

Publikace v  grafické úpravě Aleše 
Kauera je věnována průběhu same-
tové revoluce v  Šumperku a  činnosti 
městského koordinačního výboru Ob-
čanského fóra, ale i  dalším tématům, 
jež poutala pozornost zdejší veřejnosti 
v  prvním porevolučním roce. Text vy-

cházející především z archivních mate-
riálů je prokládán citacemi ze vzpomí-
nek pamětníků a doprovázen bohatým 
obrazovým materiálem. 

„Podklady jsem získávala v okresním 
archivu a z článků vycházejících v Kul-
turním životě Šumperka a  v  týdeníku 
Naše slovo, později Moravském severu. 
Nešlo ale jen o  klasickou faktografii, 
pracovala jsem i se vzpomínkami dvou 
desítek lidí, kteří se na činnosti Občan-
ského fóra a na revoluci v Šumperku ne-
malou měrou podíleli. Jsem velmi ráda 
za  jejich vstřícnost. Sametová revoluce 
byla i  velmi emotivní záležitostí. Lidé 
hovořící na pódiu u divadla museli mít 

O nedělní odpolední akci, během níž byl představen sborník „V šest u divadla…“, 
byl velký zájem.  Foto: -pk-

značnou odvahu. Přestože k  revoluci 
přistupovali s  velkou nadějí a  touhou 
po svobodě, v prvních dnech určitě cí-
tili i obavu z toho, jak to vše dopadne,“ 
popsala práci na sborníku jeho autorka 
Michaela Kollerová, historička šumper-
ského muzea. Jak podle ní název publi-
kace napovídá, jde jen o krátký pohled 
do historie. „Při tvorbě sborníku samo-
zřejmě nebyla vyčerpána všechna téma-
ta. Revoluce přinesla obrovské změny 
v celé řadě oblastí. Šumperk a jeho mo-
derní historie tak mají stále celou řadu 
bílých míst, jež stojí za  to prozkoumat 
a psát o nich,“ dodala historička. 

Také podle Jana Havlíčka, který před 
třiceti lety mimo jiné redigoval zpravo-
daj městského koordinačního výboru 
OF, by nemělo jít o poslední práci k to-
muto tématu. „Hlavním iniciátorem 
vzniku sborníku byla moje maminka, 
jež tvrdila, že pokud jsme tehdy byli 
u toho, měli bychom vzpomínky zapsat. 
Odkládali jsme to deset, dvacet let a na-
jednou zjistili, že někteří lidé už nejsou 
mezi námi,“ řekl Jan Havlíček a připo-
mněl zásadní vliv evangelického fará-
ře Jiřího Vebera st., jenž byl výraznou 
osobností sametové revoluce v Šumper-
ku. „Svým duchovním přesahem a cha-
rakterem nás všechny držel pohromadě 
a  polistopadovému vývoji v  Šumperku 
dával směr. Mluvit na pódiu předpoklá-
dalo velkou odvahu, protože zde byly 

velmi aktivní Lidové milice a  kasárna 
plná sovětských vojáků. Minimálně 
deset dní po  revoluci nikdo nevěděl, 
jak to dopadne. Nikdo do  toho tehdy 
nemohl jít s  rozumem, ale jen s  nasa-
zením a srdcem. Tím srdcem a morál-
ní integritou byl Jiří Veber,“ zdůraznil 
Havlíček, který poté spolu s  ředitelkou 
knihovny Kamilou Šeligovou odhalil 
koláž fotografií nazvanou Na  Lavičce 
Václava Havla. 

„Po loňském osazení Lavičky Václava 
Havla před knihovnou se na sociálních 
sítích objevila spousta negativních re-
akcí. Napadlo mě, že pokud se lidé ne-
chají na lavičce vyfotit, bude to odpověď 
právě na tyto kritické hlasy. Chci proto 
všem, kteří se do projektu zapojili, po-
děkovat,“ řekla Kamila Šeligová a  po-
zvala přítomné na  navazující speciální 
koncert kapely Květy, věnovaný vzpo-
mínce na zesnulého Filipa Topola. 

Třicet let od  sametové revoluce při-
pomínají v Šumperku dvě výstavy. Vý-
stava šumperského fotografa Jaromíra 
Rollera, jenž zdokumentoval revoluční 
dění ve  městě, je k  vidění do  8. ledna 
v  knihovně. Ve  výstavní síni šumper-
ského muzea pak do 29. ledna trvá vel-
ká retrospektivní výstava Od socialismu 
k demokracii. Návštěvníky provede ob-
dobím posledních dvaceti let existence 
totalitního režimu s přihlédnutím k re-
gionálnímu vývoji. -zk-

Desku připomínající listopadové události, probíhající zejména u  divadla, odhalil 
jeden z jejich tehdejších aktérů a pozdější zastupitel Jan Havlíček.  Foto: -pk-

Muzeum připravilo velkou retrospektivní výstavu Od  socialismu k  demokracii. 
 Foto: VM Šumperk



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Pro hosty, mezi nimiž nechyběli 
starosta města Tomáš Spurný, ředitelé 
škol, bývalí kantoři či absolventka ško-
ly, členka činohry Národního divadla 
v  Praze, Lucie Polišenská, připravili 
současné studentky a  studenti úžasný 
program. „Vybrali jste si nelehký obor. 
Poznal jsem to doslova na vlastní kůži, 
protože mé sestry studovaly na  vaší 
škole. Byl jsem jejich testovací panák, 
na  kterém si zkoušely nejen obvazové 
techniky, ale došlo i  na  injekce. Přeji 

vám, abyste po absolvování školy našli 
uplatnění podle vašeho přání a ať vám 
nikdy nechybí úsměv a vlídné slovo, jež 
má také léčivou moc,“ popřál na aka-
demii starosta Tomáš Spurný.

V  následujícím bohatém programu 
nechyběla malá procházka historií 
a  současností školy, velký aplaus sklí-
zela přehlídka zdravotnických unifo-
rem, taneční, pěvecká či recitační čísla. 
Programem skvěle provázela dvojice 
moderátorek. -ger-

Sbírka, jež se v  předchozích letech 
setkala s  velkým zájmem veřejnos-
ti, probíhá do  13. prosince. „Každým 
rokem se víc a  víc přesvědčujeme, že 
veřejnost chce pomáhat a  je opravdu 
štědrá k  pejskům, kteří nemají do-
mov,“ uvedl koordinátor sbírky Jakub 
Gloza. Až do 13. prosince tak mohou 
lidé darovat granule, piškoty, různé psí 
hračky, konzervy, misky a  další věci, 

jež by se psům v útulku mohly hodit.
Sběrnými místy jsou letos opět zá-

kladní škola Jednička v ulici Dr. E. Be- 
neše, místní „Doriska“, kde se dary 
shromažďují v  recepci na  Komíně, 
a  také informační centrum v  budově 
divadla na  Hlavní třídě. Výtěžek sbír-
ky poputuje do psích útulků v Zábřehu 
a v Olomouci. Více informací lze najít 
na www.tlapka.jokesgames.cz. -kv-

Tomáš Hlavsa přiblíží spletitý kon-
flikt, který se táhne jako červená nit 
celým minulým stoletím a pokračuje až 
do současných dnů. Soužití Židů, Pales-
tinců a jejich dalších arabských sousedů 
na Blízkém východě je velmi kompliko-
vané, zatížené oboustranným násilím, 

zároveň je i  fascinující a  plné silných 
příběhů. Přednášející se zaměří na pří-
činy konfliktu a hlavní vývojové fáze.

Seminář Moderní dějiny je určen 
pro širokou veřejnost bez rozdílu věku, 
začátečníkům i  mírně či středně po-
kročilým. -kš-

Poslední tečku za  bohatým progra-
mem oslav stoletého výročí šumperské-
ho gymnázia obstará Absolventský ples. 
Ten se uskuteční v pátek 27. prosince od  
18 hodin v šumperském domě kultury.

„Těšit se můžete na významné osob-
nosti z  řad školy a  absolventy. Čeká 
nás návrat do  tanečních pod vedením 
tanečního mistra Jiřího Hrubého, živá 
hudba, moderovaný zábavný program, 
tombola, bohatě zásobený bar, dobré 
jídlo a  příjemná vánoční atmosféra, 
kdy zavzpomínáme na  všechny strasti 
i  slasti, které jsme na  gymplu zažili,“ 
láká na ples jeden z  jeho organizátorů 
Jan Rybička. Zároveň upřesňuje, že ne-
půjde jen o  jednorázovou akci. „Rádi 
bychom založili tradici a ples pravidel-
ně pořádali vždy mezi svátky. Spousta 
absolventů středních škol již působí 
mimo Šumperk, ale o  svátcích sem 
přijíždí za svými rodinami. Na plese se 
budou moci navíc sejít se svými spolu-
žáky a kamarády,“ doplnil Jan Rybička.

Pořadatelé zároveň avizují, že vstu-
penky na  ples rychle mizí. Lístky lze 
zakoupit na  internetu přes portál  
https://ples.gymspk100.cz/, omezený 
počet vstupenek je k  dispozici v  po-
kladně domu kultury. -ger-

Sedmdesáté narozeniny v  uplynulých dnech oslavila Střední zdravotnická 
škola v  Šumperku. Vyvrcholením oslav byla slavnostní akademie ve  čtvrtek  
14. listopadu v divadle.

Od minulého týdne se může šumperská veřejnost opět zapojit do dobročinné 
sbírky Psí tlapka. Sedmým rokem ji pořádá místní spolek Jokes&Games.

Další Seminář moderních dějin, jímž provází Tomáš Hlavsa, vyučující dě-
jepis na místním gymnáziu, se uskuteční ve středu 18. prosince od šesté pod-
večerní v malém sále knihovny. Jeho tématem bude arabsko-izraelský konflikt 
ve 20. století.

„Zdravka“ slavila kulatiny

Psí tlapka pomáhá opuštěným pejskům

Seminář se zaměří na arabsko-izraelský konflikt

Absolventi se 
sejdou na plese

Informace /Personální inzerce

Pro hosty připravili současné studentky a studenti úžasný program.  Foto: -ger-

    

       V knihovně se budou 
prodávat výrobky 
zdravotně postižených

Pod názvem „Vánoce v knihovně“ se 
již několik let skrývá tradiční pro-
dej drobných dárků, které vyrobili 
zdravotně postižení klienti různých 
organizací. Návštěvníci knihov-
ny si je mohou koupit od  pondělí  
2. do  pátku 20. prosince a  přispět 
tak na jejich činnost.
V  knihovně TGM v  ulici 28. října 
budou k  dostání výrobky klientů 
místní pobočky Vincentina, jež se 
stará o osoby s mentálním a kom-
binovaným postižením a  s  chro-
nickým duševním onemocněním. 
Další vystavené dárky budou dílem 
klientů z  Centra sociálních služeb 
Pomněnka, které poskytuje služby 
osobám s  mentálním a  kombino-
vaným postižením. V  pobočce Se-
ver v Temenické ulici si pak budou 
moci zájemci koupit výrobky klien-
tů Sjednocené organizace nevido-
mých a  slabozrakých, jež sdružuje 
nevidomé a  jinak těžce zrakově 
postižené občany a  hájí jejich zá-
jmy a současně poskytuje konkrét-
ní služby vedoucí k jejich integraci 
do společnosti. -kv-

SVČ Doris zve na 4. prodejní vánoční jarmark na Komíně (Komenského 9)
 v sobotu 30. listopadu od 9 do 16 hodin

Tradiční prodej řemeslných, rukodělných a výtvarných výrobků zejména od 
šumperských prodejců. Po celou dobu budou probíhat vánoční dílny pro děti 

a bude k dispozici dětský koutek s hlídáním malých dětí.

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 zák. o obcích 
a na zák. o rozpočtových pravidlech 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 - originál (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 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 6. 12. 2019. Informace k pozici podá Hana Répalová, vedoucí majetkoprávního odboru, nám. 
Míru 1, Šumperk, tel. č. 583 388 518.
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Informační servis/Personální inzerce

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

zaměstnance oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního 
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 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
* znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * znalost zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * výborná znalost práce na  PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 
zkušenosti v oboru stavebnictví nebo dopravě vítány
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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: zajišťování realizace provozu, správy a  údržby majetku města (komunikace) 
* kontrola provádění správy majetku * odpovědnost za správnost fakturace * vyřizování stížností, podnětů, 
připomínek a  oznámení v  rozsahu působnosti technika odd. komunálních služeb MJP * vyřizování došlé 
korespondence na odd. komunálních služeb MJP v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, parkovacích 
automatů, světelných křižovatek, městského informačního systému a dalších oblastí správy majetku města 
dle aktuální potřeby * zajištění fyzických výběrů parkovacích automatů, včetně administrativní přípravy 
na předání vybrané hotovosti bezpečnostní agentuře, včetně základního servisu parkovacích automatů (např. 
výměna lístků, odstraňování provozních závad atd.) * zabezpečení dodavatele služeb el. energie k provozování 
veř. osvětlení a veř. pohřebišť města a kooperace s odd. správy majetku v rámci energetického hospodářství 
* v plné rozsahu zástup technika „komunikací“ v jeho nepřítomnosti (jarní čistota komunikací, zimní údržba 
komunikací, řešení závad na komunikacích ve vlastnictví města apod.) * vyhotovování objednávek dle potřeby 
odd. komunálních služeb * zabezpečení dodavatele pitné vody do pítek na území města
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 4. 12. 2019. Informace k pozici podá Hana Répalová, vedoucí odboru majetkoprávního, nám. Míru 
1, tel. č. 583 388 518 nebo Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního, 
nám. Míru 1, tel. č. 583 388 510.

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

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

referenta - sociálního pracovníka na úseku veřejného opatrovnictví 
oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální právní činnost
Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost zák. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita a organizační schopnosti * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 
na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky:(www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2020 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 6. 12. 2019. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 
věcí, Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.

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: 
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 po-
dobně, 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 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
Poradní dny Po a St 8.30 - 9 hod., 13 - 16.30 hod., M. Janků,  
tel. č. 604 931 390, e-mail: szdp.sumperk@centrum.cz, www.snncr.cz, 
Gen. Svobody 68 (budova Pontis, přízemí).
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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RYCHLOST
STABILITA

až 1000 MBit
spolehlivost

NÍZKÉ PINGY
GAMING

vhodné pro 
online hry

OPTICKÝ KABEL
AŽ DO BYTU

každý byt má svou 
vlastní přípojku

FTTH

CLOUD
PROSTOR

10 GB prostoru
pro vaše data v ceně

WIFI
HOTSPOTY

internet zdarma 
v síti našich hotspotů

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk 583 221 200

AKCE AKCEInternet + IPTV START (60 programů)
50 Mbit/s  363 Kč  100 Mbit/s  424 Kč  300 Mbit/s  545 Kč  

zpravodaj_112019_cb_tisk.indd   1 21.11.19   8:13

V pátek 22. 11. 2019 byl zahájen příjem přihlášek 
pro akademický rok  2020 / 2021 

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

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

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

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

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

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

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

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku
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

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. 
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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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které můžete 
důvěřovat.
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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
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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      

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

Nabídněte nemovitost 
k prodeji a my Vám vyplatíme 

tipařskou  provizi.       
Pro klienty poptáváme byty 

a rod.domy v  Šumperku, 
Zábřehu a okolí. Na stavu 
nemovitosti ani lokalitě 

nezáleží.
Kontakt na makléře:  

733 734 435

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. Hlavní 
naší prioritou je maximální 

kvalita poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta. 

Vančurova, Šumperk      2.060.000 Kč
• 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

Tyršova, Šumperk           2.100.000 Kč
• byt 3+1
• cihla, 81m2, DB, 1. NP
• rekonstrukce, 2 x komora, 2 x kůlna
• vytápění plyn. vaf a krb. kamna
 Volejte: 733 734 435

Kranichova, Šumperk  3.990.000 Kč
• rod. dům s garáží
• cihlový patrový RD 4+1, plyn. kotel
• CP 370m2, rekonstrukce, sklep
• venkovní posezení, zahrada, garáž
 Volejte: 733 734 435

H. Temenice, Šumperk     1.590.000 Kč
• stavební pozemek, parc. určena k   
    výstavbě RD, CP 675m2, vydáno platné 
    staveb. povolení na bungalov 4+kk
• veškeré IS na hranici pozemku
 Volejte: 733 734 435

ul. J. z Poděb., Šumperk  3.200.000 Kč Vernířovice u Sobotína      540 Kč/m2

• stavební pozemek 808 m2, veškeré 
   IS na pozemku, zhotovena základ.
   deska 168m2, možnost výstavby  
   RD nebo polyfunkčního domu
 Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek určen dle ÚP 
   k výstavbě RD
• výměra 3.600m2, el. na pozemku
• voda ze studny, kanalizace ČOV
 Volejte: 733 734 435

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ 
POZICE DIVIZE 
STAVEBNÍ VÝROBY:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

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?

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

Zvol si ten správný obor: 
Den otevřených dveří a den zaměstnavatelů 

Čtvrtek 28.11.2019 

9.00 - 17.00 

Gen. Krátkého 30 

Šumperk 

Zvol si ten správný obor: 
Den otevřených dveří a den zaměstnavatelů 

Čtvrtek 28.11.2019 

9.00 - 17.00 

Gen. Krátkého 30 

Šumperk 
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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, certifikát průvodce cestovního ruchu
ekoLogie  A  Životní  prostŘedí
– široké zázemí pro obor - školní arbortetum, botanická zahrada, sad původních
ovocných 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 
14. 2. 2020 od 13 do 17 hod.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu.

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

UchAzeči si mOhOU vyzKOUšeT PřijímAcí zKOUšKy NANečisTO

21. 3. 2020
předprodej: TickeTsTream a TickeTkulTura

ŠumPerk – dům kultury

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

TÝDEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

2. 12. - 5. 12. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin

Srdečně zveme všechny žáky a rodiče na týden 
otevřených dveří, který je určen pro zájemce o studium 
těchto oborů:

•  18-20-M/01 Informační technologie
•  26-41-M/01 Elektrotechnika
•  23-41-M/01 Strojírenství
•  78-42-M/01 Technické lyceum

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Roman Unzeitig, telefon: 583 326 208, 

e-mail: unzeitig@vsps-su.cz

AKCE 1+1
Co Vám nabízí AKCE 1+1 v OPTICE 

 OPTOMEDIC DD? V této AKCI si mů-
žete dopřát dvoje různé brýle. Tak jako 
se nelze spoléhat jen na JEDNY BOTY, 
tak bychom se neměli spoléhat pouze 
na  JEDNY BRÝLE !!! Každý z  nás má 
různé potřeby, co se týká náročnosti ať 
už v pracovním, tak i v soukromém ži-
votě.  Bohužel doba, ve které žijeme, je 
velice náročná a její modernizace nás, ať 
chceme či ne, ovlivňuje.  Z těchto důvo-
dů jsou již na trhu celých 50 let brýlové 
čočky, které Vám mohou Vaše požadav-
ky a potřeby vyřešit. 

JEDNY BRÝLE NA  VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI = MULTIFOKÁLNÍ 
BRÝLE VARILUX!! Dopřejte si jedi-
né brýle a úsměv na tváři po celý den! 
Multifokální brýle zaručující vidění 
na  všechny 3 pohledové vzdálenosti 
s plynulou změnou dioptrií, takže není 
problém vidět při řízení auta na palub-
ní desku a mapu zároveň nebo v kan-
celáři na  klienta, monitor počítače 
a práci nablízko.

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je však 
důležité provést kvalitní měření zraku 

a  provést správnou centraci. Nabíd-
ka Očního centra OPTOMEDIC DD 
je široká a  snažíme se vyhovět potře-
bám a  požadavkům našich klientů. 
Spolupráce lékaře a  optometristy za-
jišťuje okamžité řešení složitějších 
refrakčních vad a zrakových problémů. 
Takto zhotovené brýle pak mají 100% 
garanci jak po  stránce dioptrické ko-
rekce, tak po stránce zhotovení přímo 
dle vašich potřeb a požadavků.

V AKCI 1+1 máte nyní jedinečnou 
šanci pořídit si 2 PÁRY brýlových 
skel, a  to v  různých variantách. Mul-
tifokální brýle (celodenní a  do  páru, 
např. kancelářské). 

Brýle na dálku či čtení opět v provede-
ních a variantách dle Vašich potřeb, ať už 
čiré, samozabarvovací či plně sluneční. 

V každém případe mít dvoje a více 
brýlí se vyplatí i jako REZERVA v pří-
padech ztráty či poškození, anebo jen 
tak pro radost a novou image Vaší oso-
by v moderním provedení.

Z  našich nových kolekcí můžeme 
nabídnout brýle různých barev a tvarů 
a  samozřejmě známých značek jako: 
RayBan, Oakley, Dolce a Gabana, Pra-
da, Emporio Armani, Giorgio Armani, 
Versage, Quicksilver,Roxy, Adidas atd.

Výsledkem naší práce jsou pak 
klidní pacienti u  lékaře a  spokoje-
ní klienti. Děkujeme za  Vámi svěře-
nou důvěru, kterou nám prokazu-
jete Vaší návštěvou Očního centra  
OPTOMEDIC DD. 

 Na viděnou
team lékařů a optiky

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

www.optomedic.cz 
 www.varilux.cz

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

*více informací v optice
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 
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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®**
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Brýle na Všechny vzdálenosti
Akce 1+1 POKRAČUJE

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM 

Multifokální 
brýlové 

čočky 
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BRÝLE

NA VŠE
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KOMEDIE 
  SLADKÉ MÁMENÍ  

HRAJE 
  NATY & GENTS  

  DJ JAN SUCHOMEL  

  PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK  
  BOHATÝ RAUT  

  DÁREK PRO KAŽDÉHO  

VSTUPNÉ
  1 100 Kč  

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
DO 23. 12. 2019

POUZE V POKLADNĚ DIVADLA

Předprodej vstupenek:
po–pá / 15:00–18:00 / a vždy hodinu 
před začátkem představení
Pokladna otevřena i ve dnech:
21. a 22. 12. / 9:00–12:00
23. 12. / 9:00–19:00
+420 583 214 062
pokladna@divadlosumperk.cz
www.divadlosumperk.cz

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
Přijďte se k nám podívat každé pondělí v 10.30 h.

• 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

comfort living

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


