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Knihovna Sever 
se zavře, služby 
zůstanou

Začátkem roku 
vyjdou do ulic 
tříkráloví koledníci2 3 4

Od ledna bude 
vozit seniory 
Taxík Maxík

Majitelé psů 
zpozorněte, 
mění se vyhláška 5

Náměstí u radnice se proměnilo ve vánoční „městečko“

Vánoční „městečko“ vyrostlo letos 
poprvé u  šumperské radnice na  ná-
městí Míru. Odehrávají se zde vánoční 
trhy se stylovým stánkovým prodejem 
a  doprovodným kulturním progra-
mem, jejichž organizace se letos popr-
vé zhostil dům kultury. 

Pódium u  radnice obsadí dnes 
odpoledne děti. Od  15.15 hodin je 
na  programu vánoční besídka ma-
teřských škol - Borůvky, Pohádky, 
Sluníčka a  Veselé školky. Zítra, tedy 
ve čtvrtek 19. prosince, se zde předsta-
ví od 15.15 hodin na vánoční besídce 
Růžové děti ŠDS a  žáci základních 
škol v  ulicích Sluneční, Vrchlického, 
Dr. E. Beneše a Šumavské. Akci budou 
od  14.30 do  17.30 hodin doprovázet 
vánoční dílničky s  tvořením a  ukáz-
kou vánočních tradic v  režii místní 
„Dorisky“. Koncertovat se na náměstí 

u radnice bude i v dalších dnech, a to 
vždy od 18 hodin. V pátek 20. prosince 

zahrají Holátka, v  sobotu 21. prosin-
ce kapely Micash a VoHuBa, v neděli  
22. prosince Moravští muzikanti 
a v předvečer Štědrého dne Madalen.

Vánoční městečko je otevřeno den-
ně od 10 do 21 hodin, v pátky je pro-
vozní doba prodloužena do 22 hodin 
a  na  Štědrý den se stánky uzavřou 
ve 14 hodin. Trhy potrvají do čtvrtka 
26. prosince. Od  pátku 27. prosin-
ce od  14 hodin by mělo být náměstí 
opět průjezdné po celém jeho obvodu. 
Do té doby na něj mohou auta vjíždět 
pouze ulicemi Polskou či Lužickosrb-
skou a odjet z něj Radniční ulicí. -red-

Vánoční městečko se otevřelo 5. prosince. V podvečer do něj zavítal i svatý Mikuláš doprovázený anděly a čertí družinou. 
 Foto: P. Kvapil

K vánočnímu stromu si přišly zazpívat 
i děti z „mateřinky“ Borůvka. Foto: -zk-
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Vážení a milí čtenáři,
před námi je leden nového roku 2020, roku 
přestupného, který by podle horoskopu měl 
být rokem osvěžujícím, slibným, naplněným 
prosperitou a doprovázený pocitem štěstí. 
K tomu může přispět „svou troškou“ i nabídka 
kulturních, společenských a sportovních příle-
žitostí, jež se v nadcházejícím měsíci nabízejí.
Prvním „vykročením“ může být tradiční no-
voroční výstup k rozhledně na Háji, poté se 
můžete těšit například na výstavy hned dvou 
fotografů – Víta Cimbury a místního Jindřicha 
Buxbauma, na muzikál Dáma na kolejích, 
který přiveze příbramské divadlo, na koncert 
Terezy Maškové, na setkání s fotografkou 
a cestovatelkou Katarínou Líškovou, s dob-
rodruhem Ladislavem Ziburou či na povídání 
s Martinem Petiškou o šlechtických rodech. 
V lednové kulturní nabídce nechybějí ani 
zajímavá filmová představení, mimo jiné Ex-
tase režiséra Gustava Machatého, jež se do 
kin vrací po pětaosmdesáti letech. A mnohé 
další – stačí se jen začíst do tohoto vydání 
Živé brány. Přeji bohaté nejen kulturní zážitky 
v prvním měsíci roku 2020.    

Z. Kvapilová, redaktorka
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Na bankovním účtu přistála 58 461 koruna, do po-
kladničky vložili dárci 36 227 korun a vybrané vstup-
né na  benefiční představení Vojnarka, na  něž přišlo 
23. listopadu sto jedenadevadesát diváků a které sbír-
ku uzavřelo, činí 47  750 korun. „Z  výše této částky 
máme ohromnou radost, protože rodina bude mít 
zhruba na rok a půl postaráno o rehabilitace Elišky, 

což je úžasné,“ uvedl ředitel Divadla Šumperk Matěj 
Kašík, jenž stál u zrodu této charitativní akce. Záro-
veň přiznal, že doufal alespoň v částku sto tisíc korun. 
„Všem, kteří se na akci podíleli, přispěli do kasičky či 
sbírku podpořili tím, že přišli na představení, moc dě-
kujeme,“ doplnil Matěj Kašík.

Tříletá Eliška je nejmladší členkou pětičlenné ro-
diny ze Šumperka, má ještě dva sourozence Kateřinu 
a  Tomáše. Tatínek je hasič a  maminka je v  domác- 
nosti, protože péče o Elišku zabírá čtyřiadvacet hodin 
denně. Dívenka měla po narození zdravotní kompli-
kace a  z  tohoto důvodu je sledována na  odborných 
pracovištích hematologie, neurochirurgie, neurologie 
a genetiky. Zhruba do čtvrtého až pátého měsíce se 
vyvíjela dobře, poté se její psychomotorický vývoj za-
čal zpomalovat. 

Od  osmého měsíce potřebuje Eliška pravidelnou 
rehabilitaci - cvičení Vojtovou metodou, Bobath kon-
cept a třikrát až čtyřikrát do roka prochází komplexní 
rehabilitační metodou TheraSuit. Ta dívence pomáhá 
nejvíce a  rodinu udržuje v  naději, že Eliška jednou 
bude normálně chodit. Tuto rehabilitaci však pojiš-
ťovny neproplácejí, proto na  ni musí hledat peníze 
ve svém rodinném rozpočtu. To ale není jednoduché, 
neboť jeden cyklus přijde na  dvacet pět tisíc korun 
a Eliška těchto sérií cvičení potřebuje tři až čtyři za   
rok.                                                                    -ger, kv-

Právě s ohledem na zvýšené provozní náklady a sni-
žující se počet uživatelů pobočky Sever rozhodla rada 
města na svém jednání v polovině listopadu o centra-
lizaci služeb do jedné budovy Knihovny T. G. Masary-
ka v ulici 28. října. V bývalé pobočce Sever si zájemci 
budou moci vypůjčit knihy v  půjčovně, jež vznikne 
v prostorách Klubu důchodců. Mimo provozní dobu 
půjčovny budou moci čtenáři vracet knihy do  bi- 
blioboxu, který knihovna umístí před středisko Sever. 
Ve spolupráci s Klubem důchodců pak plánuje spolu-
práci při pořádání přednášek pro seniory. „I  nadále 
budeme přivážet knihy do center pro seniory, jako jsou 
domy s  pečovatelskou službou, odlehčovací služby 
i do denního centra. Pokud by nějaké podobné zaříze-
ní projevilo o službu zájem, určitě nebude problém mu 
vyhovět,“ ujistila ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 

Městská knihovna, jež se ze stísněných prostor pře-
stěhovala do prázdné Masarykovy školy loni v září, se 
stala oblíbeným místem setkávání pro všechny gene-
race. „Výrazně zde narostl počet nových čtenářů, jak 
na dětském, tak na dospělém oddělení. V hlavní bu-
dově je registrováno 3631 čtenářů, z nichž je 972 dě- 
tí. Na  pobočce Sever je registrovaných 563 čtenářů, 
včetně 139 dětí. Z tohoto počtu čtenářů si jich sto čty-
řicet chodí půjčovat knihy i do Masarykovy knihov-
ny,“ informovala Kamila Šeligová.

Kromě půjčovny knih jsou v hlavní budově k dis-
pozici dva sály, které slouží pro pořádání literárních, 
kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž návštěvnost je 
velmi vysoká. Knihovna zajišťuje také vzdělávací pro-
gramy pro základní a mateřské školy nejen ze Šum-
perka, ale i z širšího okolí.

Pro zrušení pobočky Sever hovoří především eko-
nomika. Podstatně větší budova Masarykovy knihov-
ny potřebuje logicky více peněz na provozní i mzdové 
náklady. Čtenářům je tu k  dispozici také Literární 
kavárna.

„Našim čtenářům ze Severu určitě vyjdeme 
vstříc. Budeme se snažit udělat maximum, abychom 
jim služby zrušené knihovny vynahradili. K  cestě 
do knihovny mohou použít nejen městskou dopravu, 
ale senioři budou moci od ledna využít zvýhodněné 
Taxi Maxi. Doufám, že všichni chápou, že se město 
musí chovat jako řádný hospodář,“ doplnil ředitelku 
knihovny starosta Tomáš Spurný. Uvedl, že budova 
pobočky Sever najde smysluplné využití nejen pro 
seniory, ale pravděpodobně i pro děti.  -ger-

Sbírka pro Elišku, kterou letos v říjnu vyhlásilo Divadlo Šumperk, je kompletně sečtena a peníze doputo-
valy na místo určení, tedy k rodičům dívenky. Jejich účet je bohatší o 142 438 korun.

Od 1. února město uzavře pobočku městské knihovny Sever v šumperské čtvrti Temenice. Hlavním důvo-
dem jsou vzrůstající náklady na provoz i mzdy a také klesající počet čtenářů. Část služeb však pro obyvatele 
této části města zůstane ve stávajících prostorách zachována.

Lidé otevřeli srdce, rodina získala sto čtyřicet tisíc

Knihovna Sever se zavře, služby zůstanou
  

      Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2020

Rozpočet města na rok 2020 s částkami 613,732 mi- 
lionu korun na  straně příjmů a  666,138 milionu 
korun na  straně výdajů schválili šestnácti hlasy 
na  prosincovém jednání šumperští zastupitelé. 
Město do  svého hospodaření zapojí i  padesáti-
milionový přebytek z  minulých let a  dvacetimi-
lionový kontokorentní úvěr od  Československé 
obchodní banky, který schválili zastupitelé v roce 
2012. Na  úhradu splátek jistin úvěrů města pak 
půjde 17,594 milionu korun. Součástí schváleného 
materiálu jsou i rozpočty sociálního fondu, fondu 
životního prostředí a  fondu na úpravu zevnějšku 
a  také uvolnění finančních prostředků vyjmeno-
vaným právnickým osobám, jež jsou v  rozpoč-
tu na  rok 2020 uvedeny. Rozpočet je zveřejněn 
na  webu města www.sumperk.cz v  sekci Správa 
města, podsekci Rozpočet města. -zk-

      Otevírací doba úřadu 
na konci roku

Lidé, kteří nechávají vyřízení svých záležitostí 
na poslední dny v roce, mohou městský úřad na-
vštívit i v pracovní dny těsně před nebo mezi svá- 
tky. Provozní doba však bude omezena. 
V pátek 20. prosince bude úřad otevřen pro veřej-
nost jen do 11 hodin, v pondělí 23. prosince pak 
budou úředníci k dispozici do 16 hodin a v pátek 
27. prosince do 13 hodin. V pondělí 30. prosince 
budou úřadovny na náměstí Míru a v ulicích Jese-
nické a Lautnerově fungovat do 16 hodin, poklad-
ny však jen do 14.30 hodin. V úterý 31. prosince 
bude úřad uzavřen. Od  čtvrtka 2. ledna 2020 již 
budou úředníci veřejnosti k dispozici dle platných 
úředních hodin. -red-

      Nominujte na Ceny města 
Nominace na  Ceny města v  devíti kategoriích 
za rok 2019 mohou lidé posílat do úterý 31. pro-
since. Ti, kteří nominace navrhnou, budou zařa-
zeni do slosování o vstupenky na slavnostní večer, 
spojený s předáváním ocenění.
Formulář k vyplnění je k dispozici na webu města 
www.sumperk.cz, v papírové podobě ho lze získat 
v informačním centru v budově divadla.  -red-

      O svátcích slouží lékárenská 
i zubní pohotovost

Lékárenskou pohotovostní službu zajistí v  Šum-
perku ve  sváteční den 26. prosince Krajinská lé-
kárna v  Komenského ulici 4, naproti divadlu.  
Otevřena bude od  9 do  13 hodin. Ve  stejný čas 
bude otevřena i na Nový rok, tedy ve středu 1. le- 
dna. O prvním svátku vánočním, ve středu 25. pro-
since, bude nejbližší lékárna otevřena v  Zábřehu 
- Lékárna pro zdraví v Bezručově ulici 1b.
Zubní pohotovost je pak na Šumpersku sloužena 
o víkendech a svátcích od 8 do 11.30 hodin. Infor-
mace o sloužícím lékaři a ordinaci lze získat na tel. 
č. 585  544  444 nebo na  www.olkraj.cz v  menu 
v sekci zdravotnictví a lékařská pohotovostní služ-
ba. Zveřejněna zde je i  lékárenská pohotovostní 
služba. -kv-

Do  pokladničky, umístěné v  divadle před každým 
představením, vhodili dárci více než šestatřicet tisíc 
korun.  Foto: -pk-

Jedním z důvodů uzavření pobočky městské knihov-
ny Sever je i snižující se počet čtenářů.           Foto: -zk-
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Vánoční promluva/Zpravodajství

Taxík Maxík budou moci využívat lidé s  trvalým 
pobytem v Šumperku starší šedesáti pěti let nebo dr-
žitelé průkazu osob se zdravotním postižením ZTP 
a ZTP/P. „Tato služba bude fungovat v pracovní dny 
od  pondělí do  pátku od  sedmi do  patnácti hodin. 
Cena jízdného je třicet korun na osobu,“ informoval 
Miroslav Adámek, ředitel společnosti Pontis, která 
bude taxík provozovat. Současně doplnil, že objed-
návky bude telefonicky přijímat dispečink v pracovní 
dny od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 774 424 239. 
Odvoz je třeba si zamluvit nejméně 24 hodin před 
jízdou, nejdříve však tři dny před plánovanou cestou. 
Vůz budou moci lidé využívat na území města Šum-
perka na  přepravu k  lékaři či k  poskytovatelům so- 
ciálních služeb.

Vozidlo město získalo od  Konta bariéry, jež je 
součástí Nadace Charty 77. Do  Prahy pro něj jela 

místostarostka Marta Novotná s  Miroslavem Adám-
kem. Podmínkou nadace je, aby sedmimístný Ford 
Tourneo Connect přispěl ke zlepšení kvality života se-
niorů ve městech. Hodnota vozu, který město přijalo 
jako dar, je pět set třicet tisíc korun. Do ulic vyjede 
v bílo žlutém provedení a bude řádně označen velkým 
logem Taxík Maxík, aby jej klienti poznali. „Zhruba 
po půl roce fungování službu vyhodnotíme a případ-
ně ji upravíme,“ doplnil Miroslav Adámek. -ger-

„Hledali jsme nejbližší možnou lokalitu. Fialova 
ulice, kde bude hlavní těžiště náhradního autobusové-
ho nádraží, byla jediným řešením,“ uvedl projektant 
Luděk Cekr. Podotkl, že denně bude třeba odbavit 
více než čtyři stovky autobusů a osm tisíc cestujících, 
proto bude nutné maximálně omezit osobní dopravu 
a parkování v náhradní lokalitě. Fialova ulice tak bude 
od ulice Jeremenkovy po vjezd na parkoviště u domu 
kultury jednosměrná a  kromě autobusů a  dopravní 
obsluhy do ní nebudou moci motoristé vjíždět.

Velká zatěžkávací zkouška čeká nejen cestující, ale i obyvatele a podnikatele, kteří sídlí v ulicích Fialově, 
Dr. E. Beneše a v části ulice Jeremenkovy. Právě do těchto ulic bude kvůli výstavbě nového dopravního ter-
minálu přemístěno náhradní autobusové nádraží. Den D nastane za necelý měsíc, v pondělí 13. ledna. Zpět 
by se měly autobusy vrátit koncem listopadu.

Senioři a lidé s hendikepem se v Šumperku snáze dostanou k lékaři nebo k poskytovateli sociálních služeb. 
Obecně prospěšná společnost Pontis jim nabídne možnost individuální zvýhodněné dopravy. Sedmimístný 
Ford s nápisem Taxík Maxík se v ulicích města objeví na začátku příštího roku. Od 3. ledna budou moci lidé 
taxík telefonicky objednávat. Seniory začne vozit od pondělí 6. ledna.

Od ledna bude vozit seniory Taxík Maxík

Den D se blíží, autobusy se přemístí do Fialovy ulice v pondělí 13. ledna

Autobusové nádraží se přemístí do „provizoria“ v ne-
daleké Fialově ulici.                                               Foto: -zk-

Vozidlo přivezli do  Šumperka místostarostka Marta 
Novotná s ředitelem Pontisu Miroslavem Adámkem. 
 Foto: S. Singerová

Na obou stranách Jeremenkovy ulice jsou již nově vy-
značená stanoviště pro výstup cestujících z autobusů.                    
                                                                                Foto: -zk-

   
 
 
 

Vážení a milí 
spoluobčané, 
rád bych vám poděkoval 
za  krásné dárky, jež jsem 
od  vás dostal v  předcho-
zích dnech. Těmi dárky 
byla vaše štědrost a  ote-
vřené srdce. Velice mne 
překvapila pozornost, 
kterou jste věnovali cha-
ritativní akci Divadla 
Šumperk. Ta přinesla rodičům malé Elišky téměř 
sto padesát tisíc korun na potřebnou terapii, díky 
níž už nemocná dívenka dělá první krůčky. 
Během hodiny jste vykoupili vánoční štoly z Bad 
Hersfeldu. Výtěžek z  této charitativní akce si již 
odnesli zástupci šumperské organizace SONS, 
která pomáhá nevidomým a slabozrakým. Téměř 
osmnáct tisíc korun půjde na  nákup terapeutic-
kých pomůcek.
Obrovským zážitkem pro mne byl i Strom splně-
ných přání, jenž byl na  konci listopadu nainsta-
lován v  informačním centru v  budově divadla. 
Sociálně znevýhodněné děti na  něj pověsily přes 
stovku přáníček, která lidé rozebrali doslova bě-
hem několika hodin. Díky vaší štědrosti tak děti 
zapomenou na své strasti a budou se moci radovat 
z dárků, jež jste jim vy nakoupili. 
Jeden moudrý muž kdysi řekl: „Ten, kdo nemá Vá-
noce v srdci, nikdy je nenajde ani pod stromkem. 
Nikdy není po  Vánocích, když to člověk nechce. 
Vánoce jsou rozpoložení mysli.“ Přeji vám, aby Vá-
noce ve vašich srdcích a mysli zůstaly co nejdéle. 
 T. Spurný, starosta města

„Prvními vlaštovkami“ nadcházejících změn jsou 
již nově vyznačená stanoviště na  obou stranách Je-
remenkovy ulice. Ta budou sloužit výhradně pro 
vystupování cestujících. Ve Fialově ulici se pak bude  
nacházet sedm stanovišť pro nástup se dvěma pří-
střešky. Situována budou na pravé straně ulice přilé-
hající k  parku. Ulice na  sebe navazují, přestupy tak 
jsou odhadovány do  pěti minut. Maximálně sedm 
minut by měl trvat přestup z  vlakového nádraží. 
Na připravovaný nový režim již navázala prosincová 
změna jízdních řádů, kdy u  vybraných linek došlo 
k úpravám v časech odjezdů ranních spojů. 

Současná výpravní budova s  čekárnou pro cestu-
jící, informační kanceláří a  toaletami pro veřejnost 
a rovněž se zázemím pro řidiče zůstane v provozu bez 
omezení. „Přístup do výpravní budovy bude možný 
pouze z Jeremenkovy ulice,“ zdůraznil Luděk Cekr.

V souvislosti s přemístěním autobusového nádraží 
do  Fialovy ulice dojde i  k  dalším dopravním změ-
nám v  lokalitě. Podstatnou bude změna přednosti 
v jízdě na křižovatce u Komerční banky, kdy se ulice 
Dr. E. Beneše, kterou budou autobusy vyjíždět, stane 
na  přechodnou dobu hlavní silnicí. Tato skutečnost 
s  sebou přinese i  úpravu tamních šikmých parko-
vacích stání na  podélná. „Cestující budou na  místě 
informovat pracovníci ČSAD a po celou dobu změn 
zde bude přítomna městská policie, jež bude asistovat 
a pomáhat chodcům i řidičům. Bude to náročné ob-

dobí, proto prosím o shovívavost a trpělivost. Odmě-
nou bude nový moderní areál se sto dvaceti parko-
vacími místy, jenž lidem usnadní a zpříjemní život,“ 
uvedl starosta Tomáš Spurný. 

Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží 
společně s prostorem přednádraží promění v moder-
ní dopravní terminál. „V části přednádraží je hotová 
překládka drážních kabelů, kterou provedla pražská 
firma ČD - Telematika, a společnost VHZ Šumperk 
dokončila v  listopadu opravu vodovodního řadu. 
Zrealizovaly se rovněž přeložky zabezpečovacích 
kabelů,“ uvedl Oto Sedlář, vedoucí oddělení investic 
šumperské radnice. Budoucí parkoviště podle něj již 
dělí od železniční trati nový plot a dodavatelská firma 
Společnost Terminál Šumperk, sdružení brněnských 
firem IMOS Brno, a.s. a PSN DS a.s., vybudovala vo-
dovodní přípojku do  areálu vznikajícího parkoviště 
a  minulý týden se pustila do  dláždění odstavných 
ploch.  -zk-



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

   

       Knihovna bude 
mezi svátky otevřená 
27. a 30. prosince

Pokud se chystáte strávit nadcházející 
svátky s knihou a plánujete návštěvu 
šumperské Knihovny T. G. Ma- 
saryka, neměli byste otálet. Příští  
týden totiž bude její provoz ome-
zený. V  pondělí 23. prosince bude 
půjčovna pro dospělé otevřena od   
8 do 17 hodin, dětská půjčovna pak 
od 9 do 17 hodin. Poté se knihovna 
na  tři dny uzavře a  čtenáře přivítá 
opět v  pátek 27. prosince (dospělá 
půjčovna 8 - 17 hod., dětská půjčov-
na 9 - 17 hod.). V  sobotu 28. pro-
since se knihy nepůjčují. Naposledy 
v  letošním roce se knihovna otevře 
v pondělí 30. prosince ve výše uve-
dených hodinách. První novoroční 
návštěvu knihovny si pak můžete 
naplánovat na pátek 3. ledna. -red-

Peníze předal zástupcům šumperské pobočky organizace SONS starosta Tomáš 
Spurný spolu s Vlastou Vitáskovou (vlevo).  Foto: -ger-

Přestože je o  Vánocích produkce 
odpadu v  domácnostech vyšší než bě-
hem roku, kapacita nádob se v  tomto 
čase ve  městě z  logistických důvodů 
nenavyšuje. „V době vánočních svátků 
je možné uložit směsný komunální od-
pad vedle sběrné nádoby do vhodného 
obalu, nejlépe pevného igelitového py- 
tle tak, aby nedošlo k úniku směsného 
komunálního odpadu na  veřejné pro-
stranství. Tato možnost se letos vzta-
huje jen na Nový rok a na západní část 
města, kdy svoz v řádném termínu ne-
proběhne. V žádném případě se netýká 
kontejnerů svážených v  jiných dnech 
a  zejména ne podzemních kontejnerů 
a  separovaných složek komunálního 
odpadu,“ říká Vladimír Hošek z oddě-
lení odpadů a ovzduší odboru životního 

prostředí místní radnice a  dodává, že 
během vánočních svátků využívá město 
kapacitu svozových firem z více než sta 
procent nad rámec uzavřených smluv. 

„Při organizaci upřednostňujeme 
svoz směsného komunálního odpadu. 
Chtěl bych proto požádat občany, aby 
posečkali s  odložením separovaných 
složek komunálního odpadu asi o  tý-
den, kdy už bude tento svoz probíhat 
v běžném režimu,“ apeluje Hošek. 

A jak se mají lidé začátkem roku nej-
lépe zbavit vánočních stromků? Měli 
by je odložit co nejblíže ke  sběrným 
místům na tříděný odpad. Tímto způ-
sobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromku do  18. února, poté ho 
již musejí odvézt na sběrný dvůr v An-
glické nebo v Příčné ulici. -zk-

V  Šumperku zahájí oficiálně koledo-
vání v úterý 7. ledna šumperský staros-
ta Tomáš Spurný, a to v sadech 1. máje 
„u  sovy“. Od  15 do  16.30 hodin se zde 
bude podávat „Tříkrálová zelňačka“. 
Role koledníků se v tento den již tradič-
ně zhostí zpěváčci Šumperského dětské-
ho sboru, kteří sbírku zahájí Tříkrálovou 
písní.

„Posláním tří králů je přinášet 
do  všech domovů požehnání, šířit ra-
dostnou zvěst o  narození Ježíška pře-
devším v  našich srdcích a  poprosit 
o pomoc potřebným,“ připomněla Jana 
Bieliková, ředitelka šumperské Charity. 
Vzápětí podotkla, že výtěžek sbírky je 
určen na  pomoc nemocným, handica-
povaným, lidem v  tísni a  dalším jinak 

sociálně potřebným skupinám lidí žijí-
cím na Šumpersku. Část výnosu pak jde 
na humanitární pomoc do zahraničí. 

Šumperská Charita má v plánu pod-
pořit v  roce 2020 činnost Centra pro  
rodinu Šumperk a  sdružení Ochrana  
nenarozeného života - pomoc a  pora-
denství pro ženy a  dívky. Část přeroz-
dělených peněz poskytne na  přímou 
pomoc pro občany, kteří se ocitnou 
v  hmotné nouzi. „Informace o  dalších 
záměrech zveřejníme během příštího 
roku. I letos vás tedy prosíme, nebojte se 
otevřít dveře a svá srdce, nechte se oslo-
vit posláním, jež tříkrálové koledování 
přináší, a přispějte tak těm, kteří si sami 
pomoci nemohou. Děkujeme za  vaši 
podporu,“ uzavřela Jana Bieliková. -zk-

Tradiční štoly, které do  Šumperka 
přivezli zástupci partnerského Bad 
Hersfeldu, byly během půldruhé ho-
diny pryč. Dvě stovky kusů voňavého 
cukroví s  rozinkami a  kandovaným 
ovocem šly rychle na  odbyt. „I  když 
jsme letos štoly o něco zdražili, stejně 
hned zmizely,“ uvedla Vlasta Vitás-
ková, jež zastupuje Společnost česko-
-německého porozumění Šumperk 
- Jeseníky. Ta prodej štol na šumper-
ských vánočních trzích každoročně 
zajišťuje.   

„Jsme moc rádi za  tento velkorysý 
dar. Přiznám se, že nepatříme k  těm, 
kteří čekají, až jim něco spadne do klí-
na. V našich kroužcích vznikají krásné 

Období vánočních svátků a  začátek nového roku představuje nejen nápor 
na  peněženky, ale také na  kapacitu nádob určených k  ukládání komunální-
ho odpadu. V Šumperku se odpad nebude svážet na Nový rok, tedy ve středu  
1. ledna, na niž připadá řádný termín. Svozová firma vyveze odpad o den poz-
ději, ve čtvrtek 2. ledna. Na Štědrý den a v ostatních dnech mezi svátky proběh-
ne svoz podle běžného harmonogramu.

Již tradičně zahájí nadcházející rok v  Šumperku a  okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk. Desítky koledníků vyjdou do  ulic měst 
a obcí v období mezi 1. a 12. lednem, aby přinášeli do všech domovů požehnání 
a poprosili o pomoc pro ty, jež ji potřebují.

Celkem 17  600 korun - takový byl výtěžek z  prodeje vánočních štol, které 
do Šumperka přivezli zástupci partnerského města Bad Hersfeldu. Peníze v úte-
rý 10. prosince slavnostně předal starosta Tomáš Spurný zástupcům šumperské 
pobočky organizace SONS, jež pomáhá nevidomým a slabozrakým. Finanční 
dar půjde na nákup kompenzačních pomůcek.

Začátkem roku vyjdou do ulic tříkráloví koledníci

Výtěžek z prodeje štol pomůže nevidomým

Odpad se na Nový rok nevyváží

výrobky, jež pak také na  trzích nabí-
zíme. Letos jsme si díky tomu splnili 
velký sen,“ uvedla Renata Jandrtová, 
vedoucí šumperské pobočky SONS. 
Vzápětí prozradila, že organizace kou-
pila kávovar, na  kterém se její klienti 
učí vařit kávu. „Je to pro nás velký po-
mocník, protože naši klienti se podob-
ných zařízení bojí. Jsou totiž většinou 
s  dotykovým displejem, takže nejsou 
pro slabozraké či nevidomé vhodná. 
Podařilo se nám sehnat tlačítkový ká-
vovar, jenž ještě pomocí značek upraví-

me tak, aby si i nevidomý člověk mohl 
pochutnat na dobré kávě,“ dodala.

„Této organizace si velice cením. 
Vím, že se sama maximálně snaží za-
jistit si peníze na svůj chod i na kom-
penzační pomůcky pro klienty. Vážím 
si každého, kdo přiloží sám ruku k dílu 
a  nenatahuje jen dlaň. Jsem tedy rád, 
že peníze mohu předat právě SONS, 
protože vím, jakou záslužnou práci 
pro nevidomé a slabozraké dělá,“ uvedl 
starosta Tomáš Spurný.  

Partnerství s  německým městem 
Bad Hersfeldem sahá do  poloviny  
90. let minulého století, vánoční štoly 
sem její zástupci přivážejí zhruba dvě 
desítky let. Poprvé je zástupci partner-
ského města prodávali ještě na  trzích 
v šumperském domě kultury.  -ger-

Dotazník spokojenosti občanů umís-
tila na městské webové stránky kance-
lář tajemníka. Vedení města by uvítalo, 
aby ho vyplnilo co nejvíc občanů. Zís-
kané informace a připomínky poslouží 

jako podklad pro zkvalitnění poskyto-
vaných služeb. Dotazník bude na www.
sumperk.cz zveřejněn do konce letošní-
ho roku. Výsledky šetření se poté objeví 
na uvedeném webu města. -red-

Radnici zajímá spokojenost občanů s úřadem
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Snížená sazba poplatku, tedy dvě stě korun za ka-
lendářní rok, bude přiznána pouze osobám starším 
šedesáti pěti let. Nově se tedy vztahuje k věku, nikoli 
k  přiznání důchodu. U  druhého a  každého dalšího 
psa téhož majitele bude poplatek navýšen vždy o pa-
desát procent. Poplatek bude splatný k  31. prosinci 
příslušného kalendářního roku, lze jej však zaplatit 
kdykoliv během celého kalendářního roku. Platby 
hrazené inkasem se nemění. Povinnost platit za psa 
se bude vztahovat i na cizince přihlášené k trvalému 
pobytu v Šumperku.

Od  poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu 
ZTP, osoby považované za  závislé na  pomoci jiné 
osoby podle zákona upravujícího sociální služby 
a rovněž provozovatelé útulků pro zvířata. Tyto oso-
by si musejí po 1. lednu nově zažádat o osvobození 
a doložit dokumenty prokazující tento nárok. 

Z  novely veterinárního zákona, která bude platit 

od  1. ledna 2020, vyplývá, že chovatel je povinen 
zajistit, aby byli psi platně očkovaní proti vzteklině. 
Očkování proti vzteklině je platné, pouze pokud je 
pes označen čipem nebo tetováním (tetování je plat-
né, jen pokud je jasně čitelné a bylo-li provedeno do  
3. 7. 2011). Chovatel je povinen zajistit, aby čip nebo 
tetování bylo zaznamenáno v  dokladu o  očkování 
psa. Od  1. ledna 2020 tedy nebude očkování proti 
vzteklině u  neočipovaných či nenatetovaných psů 
úředně platné. Za  nesplnění této povinnosti může 
být uložena sankce. Načipování psa je přitom jedno-
rázové, čip je trvalý po celý jeho život.

Z důvodu absence centrální evidence psů je i nadále 
možné evidovat čipy psů na Městském úřadu v Šum-
perku, který vede evidenci psů dle zákona o místních 
poplatcích. Hlavním důvodem pro evidenci čipů je 
rychlé navrácení psa majiteli v případě zaběhnutí zví-
řete a jeho nalezení městskou policií. -ger-

Zmodernizované plavecké centrum nabídne ná-
vštěvníkům hned několik novinek. První, co při vstupu 
uvidí, bude prostornější vestibul a  chytré turnikety, 
jež budou fungovat na  čipové karty a  návštěvníky 
odbaví mnohem rychleji. Dominantou bazénu je již 
nyní sto třicet metrů dlouhý tobogán doplněný svě-
telnými efekty, který bude ústit do  krytého bazénu. 
„Mnohem prostornější bude hlavní bazénová hala 
s efektním kruhovým oknem a prosklenou boční stě-
nou. Tu bude možné v létě otevřít a propojit venkovní 
relaxační plochu s vnitřním bazénem a sociálním zá-
zemím,“ zdůrazňuje Milan Jurčíček.

Návštěvníci bazénu budou moci využít dvě spo-
lečné ohřívárny - parní i finskou. Zcela nový rozměr 
získá rovněž bufet s výhledem na brouzdaliště. „Díky 
tomu budou moci například rodiče v příjemném pro-
středí sledovat výuku plavání svého dítěte,“ doplňuje 
vedoucí provozu. Ve  venkovní části budou mít lidé 

k dispozici zážitkový nerezový bazén s vířivkou pro 
deset osob a s protiproudem.

„Jedním z  největších taháků bude jistě wellness 
v přízemí. Zde budou moci lidé relaxovat v Kneip-
pových lázních, vybrat si budou moci mezi čtyřmi 
saunami, milovníci saunování jistě ocení i  ochla-
zovací nerezový bazén s možností vyplavání ven či 
posezení na venkovní terase. Scházet zde nebude ani 
možnost občerstvení,“ vyjmenovává další novinky 
Jurčíček.

Vzápětí dodává, že vzhledem k  novým službám 
hledá provozovatel bazénu zaměstnance. „Budeme 
potřebovat šikovné strojníky - údržbáře, recepční - 
pokladní, plavčíky, saunéry i  uklízečky,“ podotýká 
vedoucí provozu. Zájemci o  pracovní pozice se tak 
mohou hlásit již nyní na  e-mailu milan.jurcicek@
aquacentrum.net, bližší informace lze získat přímo 
u Milana Jurčíčka, tel. č. 731 523 552.  -ger-

Majitelé psů zpozorněte, mění se vyhláška

Aquacentrum otvírá v květnu, již nyní hledá zaměstnance

   

   

       Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Zabruslit na zimní stadion si může veřejnost přijít 
v sobotu 21. prosince od 15 do 16.30 hodin. V ne-
děli 22. prosince dopoledne mohou na stadion za-
mířit rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 9.30 
do 10.45 hodin. Odpoledne se pak bruslí od 16.30 
do  18 hodin. Další termíny bruslení jsou následu-
jící: pondělí 23. prosince od 18 do 19.15 hod., úterý 
24. prosince od 13 do 14.30 hod., středa 25. prosince 
od 15 do 16.15 hod., čtvrtek 26. prosince od 14.30 
do 15.30 hod., pátek 27. prosince od 17 do 18.30 hod., 
pondělí 30. prosince od  16.30 do  18 hod., úte-
rý 31. prosince od 14 do 15.30 hod. Na Nový rok, 
tedy ve  středu 1. ledna, se stadion otevře pro ve-
řejnost od 16 do 17.15 hodin a v pátek 3. ledna od  
17 do 18.15 hodin. V neděli 5. ledna je pak na pro-
gramu pravidelné bruslení pro rodiče s  dětmi 
od  9.30 do  10.45 hodin. Termíny bruslení pro ve-
řejnost jsou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. www.
pms-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

Upozornění pro provozovatele 
spalovacích zdrojů na pevná paliva

Provozovatelé teplovodních kotlů a  teplovodních 
krbů na  pevná paliva s  celkovým jmenovitým te-
pelným příkonem od  10 kW do  300 kW včetně 
jsou povinni provádět prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby pravidelně (nejméně jednou za tři 
roky) kontrolu technického stavu a provozu zdroje. 
První kontrola měla být provedena do 31. 12. 2016, 
odbor životního prostředí MěÚ Šumperk proto 
upozorňuje, že další kontrola musí být provedena 
nejpozději do 3 let od provedení první kontroly, tj. 
v roce 2019.  U nově instalovaných zdrojů musí být 
kontrola provedena do 3 let od vydání kolaudační-
ho souhlasu, popř. od uvedení zdroje do provozu. 
Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk rovněž 
upozorňuje, že dle zákona o ochraně ovzduší bude 
od 1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací sta- 
cionární zdroje na pevná paliva o  jmenovitém te-
pelném příkonu do  300 kW včetně, které slouží 
jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústřední-
ho vytápění a jež nejsou navrženy rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace, které nebudou v souladu 
s  minimálními požadavky uvedenými v  příloze  
č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o staré 
kotle na pevná paliva, jež jsou zařazeny do nižší než 
3. emisní třídy (dle ČSN EN 303-5). Třídu kotle je 
možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použi-
tí, případně ji sdělí odborně způsobilá osoba, která 
provádí pravidelnou kontrolu technického stavu 
a provozu kotle. Pokud kotel nesplňuje alespoň tře-
tí třídu dle výše uvedené normy, je nutné ho vymě-
nit co nejdříve, nejpozději k 1. 9. 2022. 
Více informací: zákon č.201/2012 Sb., o  ochraně 
ovzduší, v  platném znění a  www.mzp.cz/cz/lokal-
ni_topeniste.

Kotlíkové dotace: www.kr-olomoucky.cz/dotacni-
-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-
-iii-cl-4609.html.
 R. Křížová, odbor ŽPR MěÚ Šumperk

Rekonstrukce Aquacentra na Benátkách jede na plné obrátky.  Foto: S. Singerová

Novou vyhlášku o místním poplatku ze psů, která začne platit od 1. ledna 2020, vydává město Šumperk. 
Jednou z největších změn pro majitele psů je, že snížená sazba dvě stě korun bude přiznána pouze osobám 
starším pětašedesáti let. Město zároveň upozorňuje, že od nového roku začíná platit novela veterinárního 
zákona, z níž vyplývá, že majitel musí zajistit čipování či tetování svého psa

Je to dobrá zpráva pro obyvatele Šumperka a okolí. Rekonstrukce Aquacentra na Benátkách jede na plné 
obrátky a už nyní je jasné, že letní sezona se rozjede nejen na Bratrušovském koupališti, ale i na druhé 
straně města v Lidické ulici. „Pokud vše půjde dobře, Aquacentrum otevřeme v květnu. Proto začínáme už 
nyní hledat nové zaměstnance na nejrůznější pozice,“ říká Milan Jurčíček, vedoucí provozu Aquacentrum 
a Bratrušovské koupaliště.
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* Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská knihovna a jenž vede 
Marie Brožová ze zábřežského gym-
názia, pokračuje v  lednu přednáškou 
nazvanou „Nekompromisní analytik 
prázdných duší nejen Ostraváků - Jan 
Balabán“. Na programu je v úterý 7. led-
na od 18 hodin v malém sále knihovny.

* Na  konci roku 1989 byl mráz, 
jenž zalézal za  nehty. Přesto byly ulice 
českých a  slovenských měst plné lidí, 
kteří už měli plné zuby komunistické 
diktatury. Jak tyto společenské kotr-
melce a  dobu plnou elektrizujícího 
napětí i  prvních svobodných nádechů 
po mnoha letech vnímá parta desetile-
tých dětí? Jak revolucí žije jejich malé 
sídliště na  okraji malého okresního 

města? Kde sehnat trikoloru? Proč se už 
učitelům neříká „soudruhu“? A  kdo je 
to ten Havelnahrad? Odpovědi na  tyto 
otázky lze najít v  komiksu Trikolora. 
Jeho autor Martin Šinkovský a  ilustrá-
tor Ticho762 se seznámili během stu-
dií na olomoucké univerzitě a společně 
již vytvořili několik komiksů. V  úterý  
7. ledna zavítají do šumperské knihovny 
na vernisáž výstavy Trikolora. Odehra-
je se v 17 hodin v půjčovně pro mládež.

* Další seminář moderních dějin, 
jímž provází Tomáš Hlavsa vyučující 
dějepis na místním gymnáziu, se usku-
teční ve  středu 8. ledna od  šesté pod-
večerní v  malém sále knihovny. Jeho 
tématem budou stručné dějiny Číny 
ve dvacátém století. Přednášející přiblí-
ží hlavní mezníky moderních čínských 
dějin, které nabízejí řadu ojedinělých 
událostí a příběhů, a seznámí přítomné 
s událostmi od svržení císařství přes ob-
čanské války, boj o přežití s Japonskem 
až po vládu čínských komunistů s mno-
ha jejich experimenty.

* Cyklus hudebně-divadelních se-
tkání pro rodiče s dětmi, který pořádá 
druhým rokem šumperská knihovna, 
láká letos na skřítka Jiřina a  jeho cesty 
křížem krážem do světa knih a zase ven. 
Příchozí se mohou opět těšit na setkává-
ní inspirovaná současnou dětskou litera-
turou v podání hudebně-dramatického 
centra Galimatyáš - Studia MY DVĚ. Se-
tkání na sebe nenavazují a lze je navští-
vit jednotlivě. Program je vhodný pro 
děti předškolního věku, 1. a 2. tříd. Stačí 
jen přijít v sobotu 11. ledna v 9.30 ho- 
din do knihovny. -red-

„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 a zdůrazňuje, že vstupenky 
na ples rychle mizí. Lístky lze zakoupit 
na  internetu přes portál https://ples.
gymspk100.cz/, omezený počet vstu-
penek je k  dispozici v  pokladně domu 
kultury. -ger-

Za necelé dva týdny se amatérští běžci 
postaví na  start posledního běžeckého 
závodu letošního roku. Pátý ročník Vi- 
kýřovické 12 odstartuje na silvestra, tedy 
v úterý 31. prosince, v 11 hodin dopoled-
ne na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích.

Účastníky závodu čeká dvanáctiki-
lometrový okruh po  polních a  lesních 
cestách v  okolí obce. Pořadatelé zvou 
všechny běžce i  amatéry, aby si přišli 
místní trať vyzkoušet. „Závod dělá-

me nejen pro běžce, kteří se poperou 
o přední umístění, ale také pro všechny, 
kdo běhají jen pro radost a na výsledku 
jim příliš nezáleží. Pro ty nerozhodné 
je silvestr ideální příležitostí vyzkoušet 
si svůj první závod,“ říká ředitel závodu 
Pavel Směšný. Veškeré informace k  zá-
vodu lze najít na  webových stránkách 
www.vikyrovicka12.cz, aktuální dění 
pak na facebookové stránce závodu.

 -kv-

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

Krátce z knihovny TGM

Absolventi se sejdou na plese

Na silvestra se poběží Vikýřovická 12

Účastníky závodu čeká dvanáctikilometrový okruh po polních a  lesních cestách. 
 Foto: P. Adámek

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

referenta - účetní odboru finančního a plánovacího 
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. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v  platném znění * 
znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění * znalost zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění * znalost vyhlášky MF č. 323 /2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 
v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost * minimální praxe v účetnictví tři roky vítána 
* občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * 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) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: účtování výdajů obce, hlavní účetní obce dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě
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. 3. 2020  
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  8. 1. 2020. Informace k  pozici podá Milena Peluhová, vedoucí 
odboru finančního a plánovacího, nám. Míru 1, Šumperk, tel. č. 583 388 403.

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

referenta odboru životního prostředí 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České 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 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * 
znalost zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění * znalost zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zkušenosti ve  státní 
správě * orientace v oblasti nakládání s odpady a se svozovou technikou 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 a  odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: agenda odpadového hospodářství Města Šumperka 
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 16. 4. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději  do  16. 1. 2020. Informace k  pozici podá Dana Krňávková, vedoucí 
odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. č. 583 388 324.
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, v platném znění na pozici 

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, 
sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána * 
získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 
dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky:(www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném 
znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  RD, 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. 2. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  8. 1. 2020. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

referenta - zapisovatele přestupků oddělení přestupků 
odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o  nich, v  platném znění * znalost zák. č. 251/2016 Sb., o  některých přestupcích, v  platném znění * 
znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro výkon 
státní správy na  úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * aktivní znalost práce na  PC 
(MS Office, Outlook) *  vysoká úroveň komunikačních schopností, vč. písemného projevu * schopnost 
komunikovat s  nepříjemnými klienty * samostatnost, odpovědnost a  pečlivost * občanská a  morální 
bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních dokládající pětiletou 
praxi v oboru a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: zajišťování administrativní agendy související s projednáváním přestupků 
proti občanskému soužití * výkon funkce zapisovatele při ústním jednání ve  správním řízení * 
kompletace podkladů pro vydání rozhodnutí ve  správním řízení * vyhotovování zpráv o  pověsti dle 
žádostí oprávněných orgánů a organizací * zpracování vyjádření významných k posouzení spolehlivosti 
žadatele o zbrojní průkaz * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 
a platným spisovým řádem
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměry na dobu určitou za dl. nemoc, MD a RD, 8. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup 
od 1. 2. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  8. 1. 2020. Informace k  pozici podá Petra Štefečková, 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. č. 583 388 603, 721 444 991.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa

zaměstnance oddělení kultury a vnějších vztahů 
- Informační centrum odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů 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 
* aktivní znalost německého nebo anglického jazyka, další cizí jazyk výhodou * zkušenosti ve skladovém 
hospodářství výhodou * znalost z  oblasti marketingu * zkušenost s  tvorbou propagačních materiálů 
* zkušenost z  oblasti cestovního ruchu - např. průvodcovská činnost * kreativita a  samostatnost * 
kultura mluveného i psaného projevu, stylistická úroveň * kultivované vystupování a schopnost aktivní 
komunikace s lidmi a na veřejnosti * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC 
(Word,Excel) * 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 a  odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: zajištění nepřetržitého provozu Informačního centra (vč. víkendů) * 
komplexní zajišťování a péče o propagační předměty * vytváření databáze cestovního ruchu a kalendáře 
akcí a  jejich průběžná aktualizace * organizační zajišťování a  koordinace průvodcovské činnosti * 
zajištění komerčních služeb klientům * řízení samostatných projektů * prezentace města na veřejnosti 
* zajištění a  organizace kulturních akcí * vedení skladového hospodářství propagačních materiálů 
a pokladny * realizace vnějších vztahů se zahraničními partnery, organizační zajišťování společenských 
návštěv a jednání 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk, Informační centrum Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (za dl. nemoc, MD a RD), pracovní místo v 9. platové třídě dle nař. 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném 
znění. Nástup od 1. 2. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 10. 1. 2020. Informace k pozici podá Helena 
Miterková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk, tel. č. 583 388 606.

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

referenta oddělení stavebního řízení 
a stavebních přestupků 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 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou * splnění kvalifikačních 
požadavků podle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
(kvalifikační požadavky splňuje úředník obecného stavebního úřadu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. b) 
až e), který činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a má příslušné osvědčení zvláštní 
odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu nebo je získá do 18 měsíců od nabytí účinnosti 
tohoto zákona nebo má osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, v souladu s nímž 
může tuto činnost vykonávat, nebo získal vzdělání v  bakalářských nebo magisterských studijních 
programech stanovených zvláštním právním předpisem, v důsledku čehož může tuto činnost vykonávat. 
Kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné osvědčení zvláštní odborné 
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu).
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 * zkušenosti ve státní správě 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 a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: agenda stavebního úřadu  MěÚ Šumperk 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb.,  
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády 
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Dále 
možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů. Nástup od 1. 2. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději  
do 10. 1. 2020. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk, 
tel. č. 583 388 332.
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Informační servis

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

referenta oddělení územního plánování odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v  ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka 
* vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování, popř. 
bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci 
v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné 
správě; nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování 
nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a  nejméně 3 roky odpovídající praxe (Seznam škol 
s  uznaným a  příbuzným vzděláním pro autorizaci v  ČKA najdete v  Usnesení představenstva ČKA ze dne  
11. 3. 2017) nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru (dle § 24) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
* znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v územním 
plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe v oboru vítána * komunikační 
a  organizační schopnosti, samostatnost a  časová flexibilita * schopnost samostatného rozhodování * 
občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění 
skupiny „B“ výhodou
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními  
čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: činnost související s  problematikou územního plánování, a  to zejména: 
pořizování územních plánů a  regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * podávání 
návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného stanoviska
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Dále možnost čerpání zaměstnaneckých 
benefitů. Nástup od 1. 3. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  31. 1. 2020.  Informace k  pozici podá Pavel 
Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. č. 583 388 304 nebo 
vedoucí oddělení územního plánování Iva Krahulcová, tel. č. 583 388 309.

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 (dle § 13a, 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 * 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 a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (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. Dále je možnost čerpání zaměstnaneckých 
benefitů. Nástup od 1. 2. 2020 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 
1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 22. 1. 2020.  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
Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444

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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OBOR:
ELEKTROMECHANIK

MECHANIK OPRAVÁŘ

Pars nova a.s. Šumperk
www.parsnova.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ,
TECHNICKÁ A SLUŽEB, ŠUMPERK

STUDUJ S NÁMI
A BUĎ NEZÁVISLÝ

NA RODIČÍCH.

ZAPLATÍME TI KAPESNÉ,
UBYTOVÁNÍ A STRAVU.

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  V DOMÁCNOSTI 
 

Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením, s chronickým 
onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, na území okresu Šumperk 
 

- pomoc se zajištěním stravy (donáška, podání) 
- pomoc při osobní hygieně 
- pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, praní prádla, žehlení 
- doprovod k lékaři, na úřad apod.      
- pomoc při pohybu v domácnosti 
- další dle platného Sazebníku 

 
v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.  
o víkendech od 9:00 do 12:00 hod. 
 
Kontaktní osoby:  
Sociální pracovnice: Kateřina Pokorná DiS.,  
tel.: 778 880 659, e-mail: pokorna@socsluzby.cz, www.socsluzby.cz 
Administrativní pracovnice: Ivana Krobotová, tel.: 778 419 760,  583 213 734 
 

   

Nově zrekonstruované        

kancelářské prostory        

v areálu bývalé ČSAD       

Žerotínova 830/63        
787 01     Šumperk       

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

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

více na www.truckcargopark.cz nebo    VOLEJTE +420  731   859   091       

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU       

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
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SELECT SYSTEM, s.r.o. 
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Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

Bezpečnou střechu nad 
hlavou, světlo, teplo, 
prostřený stůl, 
přítomnost blízkých 
a radostnou atmosféru 
po celé vánoční svátky 
vám přeje tým 
FORTEX REALITY

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK
TESAŘ
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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Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 

 

a získejte slevu.
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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

  

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru strojní mechanik) výroba Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů Stavebnictví

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař Mechanik plynových zařízení 

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:


