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Křižovatka Fialova - Jeremenkova je nejrušnější lokalitou ve městě

Řidiči by si měli dát pozor na změ-
ny v  dopravním režimu. Fialova ulice 
je jednosměrná a  mohou do  ní z  Je-
remenkovy ulice vjíždět jen autobusy 
či dopravní obsluha. Ulice Dr.  E. Be-
neše se proměnila u  Komerční banky 
v  hlavní ulici. Policisté situaci v  obou 
uzlových bodech monitorují a po prv-
ních dnech napomínání přistoupili 
k sankcím.

Řízení dopravy se na  místě ujala 
čtveřice městských strážníků, další 
hlídka doslova vlastním tělem bránila 
lidem, aby v  křižovatce nepřecházeli 

Fialovu ulici, kam odbočovaly au-
tobusy linkové dopravy. Naváděli je 
po chodníku k přechodům, aby moh-
li bezpečně přejít na  druhou stranu. 
„Budu si na  vás stěžovat,“ obořila se 
na  jednoho ze strážníků mladá žena, 
jíž se nelíbilo, když byla nasměrována 
k  přechodům, a  tím pádem musela 
udělat o  několik kroků na  víc. „Ně-
kdo nám poděkuje, když mu dopravní  
situaci vysvětlíme, jiný má zase opač-
nou reakci. Všem se nikdy nezavdě-
číme,“ krčil rameny ředitel Městské 
policie v Šumperku Jaroslav Janderka, 

Největší nápor zažívá křižovatka v ranní dopravní špičce. Na místo se sjíždějí školní spoje, desítky mladých lidí přecházejí frek-
ventovanou silnici. S řízením dopravy pomáhají městští strážníci.  Foto: S. Singerová

Hřiště s novou umělou trávou ote-
vřel přátelský zápas se Sigmou Olo-
mouc.    Strana 2

Šumperk s Bratrušovem pojí nová cyk-
lostezka.    Strana 3

Tříkráloví koledníci vybrali rekordní 
sumu.    Strana 4

Od pondělí 13. ledna se ulice Fialova a Jeremenkova změnily v nejfrekvento-
vanější místo ve městě. Úderem půlnoci z neděle na pondělí se do této lokality 
přestěhovalo autobusové nádraží. To původní čeká rozsáhlá rekonstrukce, která 
potrvá do letošního listopadu.

který v  křižovatce své muže sledoval 
a radil jim.

Strážníci se budou po  provizor-
ním autobusovém nádraží pohybovat 
i  v  dalších dnech, stejně jako pracov-
níci ČSAD Ostrava, kteří navádějí 
cestující k  jejich zastávkám. „Těchto  
pomocníků je nyní vždy po pěti ve dvou 
směnách. První člověk je v hale vlako-
vého nádraží, další monitoruje prostor 
mezi nádražím a Fialovou ulicí, ostat-
ní operují již na nástupištích,“ popsala 
situaci Ivana Havlíčková, manažerka 
ČSAD Ostrava. Vzápětí podotkla, že 
lidé už většinou vědí, kde je stanoviště, 
z něhož odjíždí jejich spoj. Horší to po-
dle ní mají kolegové, kteří navádějí ces-
tující z vlakového nádraží na náhradní 
autobusové.  Pokr. na str. 3
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Vážení a milí čtenáři,
leden a únor jsou ideální měsíce na procházky 
zimní přírodou, bruslení či lyžování. Letos nám 
k tomu ale chybí to podstatné – zima a sníh. 
Pokud se tedy za obojím nevydáte do vzdále-
nějších končin, zkuste si vybrat z nabídky nej-
různějších aktivit v našem městě.
Ujít byste si neměli nechat opravdovou „la-
hůdku“ – koncert zakládajícího člena Deep 
Purple Iana Paice s uskupením Purpendicular, 
ale také šumperskou premiéru cenami ověn-
čeného snímku Kančí les režiséra Radima 
Nováka či filmy v rámci festivalu Future Gate. 
Těšit se můžete na premiéru Amadea s Matě-
jem Kašíkem – Salierim v hlavní roli, na Keltský 
večer, na pěvecký a herecký „koncert“ Dagmar 
Peckové a Barbory Hrzánové, na setkání s nej-
známějším českým mořeplavcem Richardem 
Konkolskim a na řadu nových výstav. Únor, to 
je samozřejmě Preludium Aloise Motýla. Nejen 
o tom, koho letos přivítá, se dočtete na násle-
dujících stranách. Přeji hezké únorové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Pro obě mužstva to bylo první utkání v rámci zimní 
přípravy. Výtěžek z dobrovolného vstupného putoval 
organizaci Děti dětem, s níž Fotbalový klub Šumperk 
spolupracuje. Tato organizace pomáhá nemocným 
dětem a jejich rodinám.

V  úvodu zápasu hosté překvapili domácí přes-
nými nahrávkami a  svou rychlostí. I  díky tomu byl 
do přestávky stav 0:4. Do druhé půle hosté vypustili 
do hry čerstvou jedenáctku hráčů. Potěšující bylo, že 
i Šumperk zvedl hlavu a několikrát zahrozil. Bohužel 
ani z  vyložených pozic nedokázal zatížit konto olo-
mouckého celku aspoň jedním gólovým úspěchem. 
Zápas skončil 0:6, i přes tento výsledek byl šumperský 

tým důstojným soupeřem Sigmy. Statečný výkon šum-
perských ocenil také olomoucký trenér Radek Látal.

Aktéři zápasu si nový koberec pochvalovali. Re-
konstrukce povrchu, kterou prováděla společnost 
WSSPA Sports Technology s.r.o. z Plzně, přišla zhru-
ba na  osm milionů korun, Olomoucký kraj na  tuto 
investiční akci poskytl čtyřmilionovou dotaci. „Šum-
perskému fotbalu přeji hodně nadšených mladých 
hráčů. Na  rozdíl od  dnešních fotbalových veteránů 
se už nebudou moci ‚pochlubit‘ zarostlou škvárou 
ve  svých bocích. Věřím, že jim nová ‚umělka‘ bude 
dobře sloužit,“ uvedl před slavnostním výkopem sta-
rosta Tomáš Spurný. -ger-

Z celkové částky vyčlenilo město na podporu nezis-
kových akcí 1,9 milionu korun, na podporu celoroční 
činnosti 1,44 milionu a  na  podporu výkonnostního 
sportu 1,2 milionu korun. Podrobnosti k jednotlivým 
dotačním titulům a  tiskopisy, které je potřebné vy-
plnit, jsou na webových stránkách města www.sum-
perk.cz v sekci Občan, podsekci Dotační programy. 

Mezi největší příjemce loňského roku patří napří-
klad úspěšný florbalový tým FbC Asper Šumperk, 
který získal sto deset tisíc korun, sedmdesát tisíc 
korun obdržel basketbalový tým TJ Šumperk. Z kul-
turních akcí město štědře zadotovalo mezinárodní 
festival Blues Alive (300 tisíc korun), Mezinárod-
ní folklorní festival (200 tisíc korun) či Džemfest  
(115 tisíc korun). Dvousettisícovou podporu města 
získala na činnost Tělocvičná jednota Sokol Šumperk, 
TJ Šumperk pak dostala na činnost svých sportovních 
oddílů 465 tisíc korun. -ger-

Fotbalové hřiště s  novým umělým trávníkem otevřel v  sobotu 11. ledna přátelský fotbalový zápas  
FK Šumperk se Sigmou Olomouc. Slavnostní okamžik si nenechalo ujít celé tříčlenné vedení města v čele se 
starostou Tomášem Spurným. Ten také zápas společně s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Janem 
Zahradníčkem zahájil slavnostním výkopem. Na atraktivní duel dorazil rekordní počet fanoušků, odhado-
vaný na devět set.

Od pondělí 27. ledna přijímá město žádosti o peníze z dotačních programů na rok 2020. Město rozdělí le-
tos do kultury a sportu o sto tisíc korun více než v minulých letech, konkrétně 4,54 milionu korun. Žádosti 
je možné podávat do 12. února do 12 hodin.

Sigma otestovala nový koberec

Od konce ledna město přijímá žádosti o dotace

  

     Zastupitelé 
se sejdou 
ve čtvrtek 30. ledna

Šumperští zastupitelé se na své veřejné schůzi se-
jdou ve čtvrtek 30. ledna od 15 hodin na tradičním 
místě, v zasedací místnosti v podkroví městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. Mezi body, které budou 
projednávat, je například vyhodnocení Cen města 
Šumperka za rok 2019. Zabývat se budou rovněž 
prvním rozpočtovým opatřením, jež zahrnuje 
investiční akce v letošním roce, a budou také dis-
kutovat o možném vstupu do akciové společnosti  
zabývající se hospodařením se směsným odpadem, 
založené Olomouckým krajem. Chybět nebudou 
ani finanční materiály a řada majetkoprávních zá-
ležitostí města. -ger-

      Město na TV Morava 
představí rozpočet

Tradičně poslední středu v  měsíci, která vychá-
zí na  29. ledna, bude město informovat v  pořa-
du Šumperk, živá brána Jeseníků na  TV Morava 
o  zajímavostech a  novinkách v  Šumperku. První 
letošní díl se bude věnovat rozpočtu, největším 
investičním akcím i  dotacím na  kulturu a  sport. 
Premiéra pořadu začíná v  18 hodin, pořad bude 
v  dalších dnech možné sledovat i  na  facebooko-
vých stránkách města. Ostatní již natočené díly lze 
zhlédnout na  stránkách www.sumperk.cz v  sekci 
Občan - videogalerie nebo přímo na webu www.
tvmorava.cz v sekci Pořady.  -red-

      Na webu je aplikace 
zimní údržby

Mapovou aplikaci Zimní údržba, v níž lze nalézt 
nejen zobrazení pořadí úklidu jednotlivých ko-
munikací ve  městě, ale také dobu, za  kterou by 
měly být uklizené, najdou zájemci na webu www.
sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby, Komunikace a Mapa zimní údržby. Přímo 
z aplikace lze poslat e-mail s dotazem či připomín-
kou, jež se vztahují ke konkrétnímu místu.
Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělovat 
i  dispečerské službě, která funguje ve  dnech ne-
příznivého zimního počasí. Všechny podněty, jež 
budou na telefonním čísle 604 920 123 nahlášeny, 
musí odpovědný pracovník zaznamenat do  dis-
pečerské knihy s  poznámkou o  způsobu řešení. 
Pohotovost přitom firma nedrží nepřetržitě, zá-
leží na  rozhodnutí oddělení komunálních služeb 
místní radnice, na  kolik hodin, případně dnů, ji 
vyhlásí. -zk-

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se nejlépe zbavit vánočního strom-
ku? Odložte ho ke  kontejnerům na  sběrných 
místech tříděného odpadu. Tímto způsobem se 
mohou Šumperané zbavit stromku do  pondělí 
18. února, poté ho již musejí odvézt do sběrného 
dvora v ulicích Anglické nebo Příčné. -red-

Na prvním zápase na fotbalovém hřišti s novou umělou trávou nechyběl ani šumperský starosta Tomáš Spurný 
a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček.  Foto: -ger-

Srpnový Mezinárodní folklorní festival se těší velké-
mu zájmu veřejnosti, město ho loni podpořilo dvěma 
sty tisíci.                                                                   Foto: -mk-
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Zpravodajství/Rekonstrukce autobusového nádraží

   Pokr. ze str. 1
„Část cestujících se do  Fialovy ulice vydává přes 

staveniště,“ uvedla Havlíčková a  upozornila, že lidé 
přijíždějící do  Šumperka vlakem by se k  náhradní-
mu terminálu neměli vydávat vlevo směrem k Penny 
marketu. V  tomto místě je již oplocené staveniště. 
Měli by jít rovně po ulici 17. listopadu a teprve za bý-
valou knihovnou odbočit vlevo do Jeremenkovy uli-
ce, po níž dojdou na Fialovu ulici.    

Zde je umístěno sedm stanovišť pro nástup se 
dvěma přístřešky. Situována jsou na  pravé straně 
ulice přiléhající k  parku. Z  nástupiště č. 7 přitom 
kromě jiných odjíždí i linka č. 5 městské hromadné 
dopravy, ostatní linky MHD mají stanoviště před 
vlakovým nádražím. Dvě nová stanoviště v  Jere-
menkově ulici u pekárny Sázava a na protější straně 

u parku slouží pouze pro výstup cestujících z auto-
busů. 

V provozu bez omezení zůstala současná výpravní 
budova s čekárnou pro cestující, informační kancelá-
ří a toaletami pro veřejnost a rovněž se zázemím pro 
řidiče. Přístup do  výpravní budovy je možný pouze 
z Jeremenkovy ulice.

Informace pro cestující, rozdělení stanovišť, orien- 
tační schéma náhradního autobusového nádraží 
a informace o provozu linek jsou umístěny na webu 
města www.sumperk.cz a na úřední desce. Zveřejně-
ny jsou rovněž na www.idsok.cz v sekci Mapy a zóny, 
podsekci Plánky nástupišť.

Původní autobusové nádraží při Jesenické ulici mi-
nulý týden dodavatelská firma Společnost Terminál 
Šumperk, sdružení brněnských firem IMOS Brno, 

a.s. a PSG DS a.s., celé oplotila a obehnala páskami 
se zákazem vstupu. „Stavbaři již odfrézovali asfaltový 
povrch a odstranili veřejné osvětlení a mobiliář, včet-
ně informačních tabulí a vitrín. Celá plocha se musí 
nachystat pro rekonstrukci a vybudování nové dešťo-
vé kanalizace, která přijde na řadu jako první,“ popsal 
postup prací Oto Sedlář, vedoucí oddělení investic 
šumperské radnice. 

Stavební práce pokračují rovněž v lokalitě předná-
draží na protější straně, kde vznikne velké parkoviště 
a odstavné plochy pro autobusy a také cyklo věž pro 
více než stovku kol. „Hotové jsou všechny přeložky 
a  překládky drážních kabelů a  také plot oddělující 
budoucí parkoviště od železniční trati. V současnosti 
firma pracuje na dláždění odstavných ploch a rekon-
strukci chodníku,“ uvedl Oto Sedlář.              -ger, zk-

Mnohem bezpečnější je nyní jíz-
da pro cyklisty mezi Šumperkem 
a  Bratrušovem. Podél frekventova-
né silnice II/446, na níž se v minu-
losti stala řada vážných dopravních 
nehod, vyrostla nová cyklostezka, 
po  které se lidé dostanou od  za-
hrádkářské kolonie v  Bratrušovské 
ulici v  Šumperku až k  autobusové 
zastávce u rychty v Bratrušově. Více 
než tříkilometrovou komunikaci 
vybudovalo město společně s  Bra-
trušovem. Dokončena byla loni 
v  listopadu, zkolaudovaná bude 
po  vyhotovení geometrického plá-
nu v  nejbližších týdnech. Cyklisté 
a chodci ji už ale mohou využívat.

Záměr vybudování cyklostezky, 
na  jehož počátku byla petice občanů 
adresovaná vedení obou obcí, se při-
pravoval několik let. Město totiž muse-
lo vykoupit pozemky pod plánovanou 
stavbou a  někteří z  vlastníků parcel 
zpočátku neměli vůli se dohodnout. 
Po  složitých jednáních se ale nakonec 
majetkoprávnímu odboru šumperské 
radnice podařilo dojednat uzavření 
všech smluv. 

Realizace stezky pro cyklisty byla 
rozdělena na  dvě samostatné stavby 
podle katastrálního území, investory 
pak samosprávy obou obcí. Šumperk 

přitom vybudoval trasu v délce 2,77 ki- 
lometru. Položení finálního živičného 
povrchu předcházely přeložky inže-
nýrských sítí a propustků a vybudová-
ní podkladních vrstev s  odvodněním. 
Při výjezdu z  města pak vznikla tzv. 
vstupní brána s dopravním středovým 
ostrůvkem, jež zvyšuje bezpečnost cyk-
listů i chodců. Součástí zakázky, kterou 
měla „na  triku“ firma Strabag, bylo 
rovněž vybudování veřejného osvět-
lení a  také sadové úpravy s následnou 

tříletou péčí o zeleň. Stezku tak lemuje 
alej stromů, mezi nimiž jsou slivoň my-
robalán, jeřáb obecný, javor klen a olše 
lepkavá. Vysazeny byly také solitérní 
a listnaté keře.

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

Šumperk s Bratrušovem pojí nová cyklostezka

Křižovatka Fialova - Jeremenkova je nejrušnější lokalitou ve městě

Ulice Dr. E. Beneše se proměnila u Komerční banky 
v hlavní ulici.                                                       Foto: -pk-

Ve Fialově ulici je umístěno sedm stanovišť pro nástup 
se dvěma přístřešky. Cestujícím pomáhají s orientací 
pracovníci ČSAD.                                               Foto: -pk-

Původní autobusové nádraží při Jesenické ulici je oplo-
cené. Minulý týden stavbaři frézovali asfaltový povrch 
a odstraňovali veřejné osvětlení a mobiliář.       Foto: -zk-

Při výjezdu z města vznikla tzv. vstupní brána s dopravním středovým ostrůvkem, 
jež zvyšuje bezpečnost cyklistů i chodců.  Foto: -zk-

  

      Taxík Maxík vozí 
i za kulturou

Nejen za  lékařem a  sociálními 
službami, ale i  za  kulturou se mo-
hou vydat senioři a lidé s hendike-
pem Taxíkem Maxíkem. Ten vyjel 
do  ulic Šumperka první lednové 
pondělí. Objednávky telefonicky 
přijímá 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. Taxík Maxík 
mohou využívat lidé s  trvalým 
pobytem v  Šumperku starší 65 let 
nebo držitelé průkazu osob se zdra-
votním postižením ZTP a  ZTP/P. 
Tato služba funguje v pracovní dny 
od pondělí do pátku od 7 do 15 ho-
din. Cena jízdného je třicet korun 
na osobu, doprovod má jízdu zdar-
ma. -ger-
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Zpravodajství/ŠumpeRUN

„Novinkou letošního ročníku je vložený závod šta-
fet tříčlenných týmů v rámci hlavního závodu. Každý 
účastník štafety zaběhne jedno kolo, tedy 3,33 km, což 
je ideální pro ty, kteří si netroufají na celou desítku,“ ří-
kají organizátoři závodu. Chybět nebudou závody pro 
děti od  nejmenších po  nejstarší. Ty budou hlavnímu 
závodu předcházet.

On-line registrace budou spuštěny o půlnoci z 31. led- 

na na 1. února. „Kapacita hlavního závodu byla nasta-
vena na  tři sta závodníků, štafety pak pojmou pade-
sát startujících týmů,“ upřesňují organizátoři. Odkaz 
na  registrační stránky najdou zájemci na  interneto-
vých stránkách www.sumperun.cz. Na stejných strán-
kách jsou od  začátku ledna umístěny také podrobné 
propozice a informace k letošnímu ročníku závodu.

Ročník 2020 nabídne mírně upravenou trať. „Vzhle-

Druhý ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN přijímá od soboty 1. února registrace běžců. Akce se usku-
teční v neděli 7. června. Poběží se opět tříkolový závod na deset kilometrů historickým centrem města.

Registrace na červnový ŠumpeRUN startuje již v sobotu 1. února

Start a  cíl závodu letos zůstávají na  náměstí Míru 
u radnice.                                                                        Foto: -pk-

Role koledníků se první den sbírky zhostili již tradičně i šumperští Motýli. Do jejich 
kasiček vhodili lidé jedenadvacet tisíc korun.  Foto: -zk-

  
  

       Kino Oko mělo 
loni rekordní 
návštěvnost 

Do šumperského kina Oko loni za-
mířilo rekordních 90  352 diváků, 
což je zároveň nejvyšší návštěvnost 
minimálně za  posledních pětadva-
cet let. Výborný výsledek částečně 
kopíruje i celorepublikové statistiky 
kin, která dohromady přivítala více 
než sedmnáct milionů návštěvníků. 
Oko se opět umístilo na  předních 
příčkách celorepublikové návštěv-
nosti mezi jednosálovými kiny. 
„Loni nás předběhly ‚jednosálovky‘ 
z Prahy, Brna a Kladna, takže čtvr-
té místo považuji za velký úspěch,“ 
říká ředitel kina Kamil Navrátil 
a dodává, že Oko zaujímá přibližně 
půl procenta trhu.
Nejúspěšnějšími snímky v Oku byly 
Ženy v  běhu (9 014 diváků), Bo-
hemian Rhapsody (5 678 diváků) 
a  Ledové království 2 (5 285 divá-
ků). „Snímek Bohemian Rhapso-
dy byl v  Oku nejnavštěvovanějším 
filmem roku 2018. Za  dva měsíce 
od  premiéry 1. listopadu na  něj 
přišlo úctyhodných 5  407 diváků,“ 
uzavírá Navrátil. -red-

V  Šumperku odstartovala sbírka 
v úterý 7. ledna v sadech 1. máje před 
muzeem, kde pracovníci Charity nabí-
zeli kolemjdoucím zelňačku. Nechyběli 
ani místní Motýli a gymnazisté, kteří se 
první den již tradičně zhostili role ko-
ledníků a do  jedenácti kasiček vybrali 
34 621 korunu. V dalších dnech je pak 
vystřídali farníci, do jejichž dvaceti ka-
siček přispěli dárci celkem 105 122 ko- 
runami. Ve  srovnání s  loňskem tak 
byla celková vybraná suma zhruba 
o patnáct tisíc vyšší. „Děkujeme všem 
koledníkům a dobrovolníkům za jejich 
nasazení a asistentům za organizování 
sbírky. Hlavní poděkování pak patří 
všem, kteří do sbírky přispěli,“ zdůraz-
nila ředitelka šumperské Charity Jana 
Bieliková. Vzápětí připomněla, že výtě-
žek sbírky každoročně podporuje pře-
devším projekty Charity v jednotlivých 
regionech, pomáhá však také rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 

„Osmapadesát procent z  celko-

Tříkrálová sbírka skončila letos na  území děkanátu Šumperk úctyhodnou 
výsledkem. Dvě stě čtyři skupinky koledníků vybraly ve čtyřiadvaceti městech 
a obcích do kasiček s logem Charity 945 524 koruny, což je o 74 122 koruny více 
než loni. Tato částka bude ještě navýšena o část výnosu z DMS. V samotném 
Šumperku vynesla Tříkrálová sbírka téměř sto čtyřicet tisíc. 

Tříkráloví koledníci vybrali úctyhodnou sumu

vé vykoledované částky se vrací zpět 
na území, kde byla vybrána. Po schvá-
lení návrhu jejich využití Tříkrálovou 
komisí Arcidiecézní charity Olomouc 
se tato částka rozdělí na  jednotlivé 
projekty,“ vysvětlila Bieliková. Částí 
vykoledovaných peněz přitom chce 

Charita podpořit činnost Centra pro 
rodinu a  Poradny pro ženy a  dívky - 
ochrana nenarozeného života. Část 
výtěžku je již tradičně určena na pří-
mou pomoc lidem, kteří se ocitnou 
v  hmotné nouzi. „S  dalšími záměry 
seznámíme veřejnost během roku, a to 
prostřednictvím našich stránek www.
sumperk.charita.cz nebo na  www.
trikralovasbirka.cz. Uvítáme i  tipy, 
jakým způsobem peníze z  Tříkrálové 
sbírky dále využít,“ uzavřela ředitelka 
Charity. -zk-

dem k  tomu, že ve Fialově ulici, kterou původní trať 
vedla, bude po celý rok umístěno provizorní autobu-
sové nádraží, přesunuli jsme pro letošek trať do ulice  
17. listopadu,“ vysvětlují organizátoři závodu. Dle je-
jich slov ubylo ostrých zatáček, přibylo širších úseků 
a  délka tratě se maximálně zpřesnila, aby celý závod 
činil rovných deset kilometrů. Mapu upravené tratě 
najdou zájemci rovněž na stránkách závodu. Start a cíl 
pro letošek zůstávají na náměstí Míru u radnice.

Organizátoři závodu rovněž pořádají pravidelné ne-
dělní výběhy po městě a okolí. „Sraz je každou neděli 
v deset dopoledne u radnice. Běháme prakticky za kaž- 
dého počasí a náročnost a tempo se snažíme přizpů-
sobovat účastníkům,“ zvou na „tréninky“ organizátoři.

Aktuální informace a  zajímavosti najdou zájemci 
hlavně na  Facebooku a  Instagramu. Do  vyhledávání 
stačí napsat „šumperun“. -red-
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Zpravodajství/Informace

„Lektoři seznámili během pěti besed 
seniory i osoby se zdravotním postiže-
ním s tím, jak se bezpečně chovat nejen 
doma - jak předcházet požárům, jakým 
způsobem se mohou podvodníci a pa-
chatelé trestné činnosti dostat do jejich 
blízkosti, jak si mají chránit své soukro-
mí, jaké jsou možnosti zajištění jejich 
bytu, jak reagovat na  různé nabídky, 
jak se chovat v  případě mimořádných 
událostí. Poslední část besed byla věno-
vána základům první pomoci, kterou 
mohou poskytnout i senioři nebo oso-
by se zdravotním postižením, včetně 
toho, jak například předcházet úrazům 
v  domácnosti nebo prevenci pádů,“ 
přiblížila náplň besed Zuzana Matějč-
ková, vedoucí odboru krizového řízení 
městského úřadu.

V rámci projektu byly distribuovány 
Karty života - obálky, v  nichž senioři 
a osoby se zdravotním postižením uvá-
dějí důležité informace o svém zdravot-
ním stavu, užívaných lécích, alergiích 
nebo kontaktním spojení na  blízké 
osoby. „Takové informace jsou v  pří-
padě tísně velmi cenné pro záchranné 
složky, kterým mohou značně ušetřit 
čas při záchraně života a  zdraví. Tyto 

Právě s ohledem na zvýšené provoz-
ní náklady a snižující se počet uživatelů 
pobočky Sever rozhodla Rada města 
Šumperka na  svém jednání v  polo-
vině listopadu o  centralizaci služeb 
do  jedné budovy Městské knihovny  
T. G. Masaryka v ulici 28. října. „Prů-
měrná návštěvnost pobočky je sedm-
atřicet čtenářů denně, návštěvnost 
nově vznikajícího centra by mohla být 
několik stovek osob denně. V současné 
době je obrovská poptávka po prosto-
rách pro cvičení seniorů, jógy, pila-
tes, pro programy pro rodiče s dětmi. 
Veselá školka, která sídlí nedaleko, 
má zájem o  prostory pro dopolední 
výuku tělesné výchovy pro zhruba tři 
stovky dětí. A  právě tyto aktivity by 
se do  uvolněných prostor měly pře-
stěhovat. Navíc bude možné prostory 
pronajímat jiným uživatelům. Mož-

nost nejrůznějších aktivit na  tak vel-
kém sídlišti, jako je Sever, určitě ocení 
značná část veřejnosti,“ uvedl starosta 
města Tomáš Spurný.

Potvrdil, že město bude aktivity 
společenského centra monitorovat 
a v případě potřeby jeho náplň pružně  
obměňovat tak, aby odpovídala poptáv-
ce. „Pokud se nám nepodaří tyto akti-
vity naplnit, jsme připraveni knihovnu 
obnovit,“ zdůraznil Tomáš Spurný. Zá-
roveň poukázal na to, že tímto krokem 
ušetří městská pokladna jeden milion 
korun, jenž může město využít pro pod-
poru sportu a kultury ve městě.

Čtvrť Temenice však o svou knihov-
nu nepřijde. Zhruba tři sta knih bude 
přemístěno do prostor Klubu důchod-
ců, který sídlí ve  stejné budově jako 
končící pobočka Sever. Knihy se bu-
dou pravidelně čtyřikrát do  roka ob-

Město rozdávalo seniorům Karty života
Město učilo seniory a  osoby se zdravotním postižením, jak odolávat pod-

vodníkům, jak si chránit své zdraví a  jak předcházet nebezpečným situacím. 
Cílem projektu bylo prostřednictvím besed přispět ke zvyšování pocitu bezpečí 
a ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na této cílové skupině. 
Lektory byli odborníci z oblasti práce se seniory a osobami se zdravotním posti-
žením, pracovníci Městského úřadu Šumperk a zástupci složek Integrovaného 
záchranného systému.

Od 1. února město ukončí provoz pobočky městské knihovny Sever v šum-
perské čtvrti Temenice. Hlavním důvodem jsou vzrůstající náklady na  pro-
voz i mzdy i klesající počet čtenářů. Prostory se však neuzavřou, vznikne zde 
nové společenské centrum, které budou moci využívat lidé napříč generacemi, 
od dětí až po seniory. Starat se o něj bude městská sociální společnost Pontis. 
Služby knihovny navíc převezme Klub důchodců, jenž sídlí ve stejné budově.

Knihovna ve středisku Sever se změní na společenské centrum

Formuláře, jež obálka obsahuje, jsou také volně ke stažení na webových stránkách 
města.  Foto: S. Singerová

měňovat, aby čtenáři nepřišli o knižní 
novinky, a navíc zde bude fungovat vý-
půjční systém, jehož prostřednictvím 
si čtenáři budou moci objednat knihy 
z  centrální knihovny dle jejich přání. 
Návštěvníci zde budou mít k  dispozi-
ci rovněž časopisy a  noviny. Zatím se 
zvažuje, že knihovna bude otevřena 
jednou týdně. Mimo provozní dobu 
půjčovny budou moci čtenáři vracet 
vypůjčené knihy do  biblioboxu, který 
knihovna umístí před nově vznikající 
centrum Sever. Společně s Klubem se-
niorů plánuje spolupráci při pořádání 
přednášek pro seniory. 

I  nadále se budou přivážet knihy 
do center pro seniory, jako jsou domy 
s  pečovatelskou službou, odlehčova-
cí služby i  do  denního centra. Pokud 
by nějaké podobné zařízení projevilo 
o službu zájem, určitě nebude problém 
mu vyhovět. Navíc senioři 65+ a drži-
telé průkazů ZTP nebo ZTP/P mohou 
využít na cestu do Masarykovy knihov-
ny služeb Taxíku Maxíku.

O  změně knihovny na  společenské 
centrum byli informování ředitelé všech 
základních i  mateřských škol. „Městu 

nebylo doručeno ani jedno negativní 
stanovisko. Všichni ředitelé vítají služ-
by, jež pro jejich děti nabízí Masarykova 
knihovna,“ potvrdil starosta.

Knihovna se přestěhovala do  zre-
konstruované Masarykovy školy v září 
2018, náklady na  rekonstrukci byly  
sedmdesát milionů korun. Díky tomu 
se tato instituce stala oblíbeným místem 
setkávání pro všechny generace. Vý-
razně zde narostl počet nových čtená-
řů, jak na  dětském, tak na  dospělém 
oddělení. V hlavní budově je registro-
váno 3685 čtenářů, z  toho je 954 dětí.  
V pobočce Sever je registrovaných 578 
čtenářů, z  nichž je sto padesát dětí. 
Z tohoto počtu čtenářů si jich sto čtyři-
cet chodí půjčovat knihy i do Masary-
kovy knihovny.

Kromě půjčovny knih jsou v hlavní 
budově k dispozici dva sály, které slou-
ží pro pořádání literárních, kulturních 
a vzdělávacích akcí, jejichž návštěvnost 
je velmi vysoká. Zajišťuje také vzdělá-
vací programy pro základní a mateřské 
školy nejen ze Šumperka, ale i ze širší-
ho okolí. Návštěvníkům je k dispozici 
literární kavárna. -ger-

  
  

       Město zajišťuje 
sociální pohřby 

V roce 2019 město vypravilo osm-
náct pohřbů osob, jež zemřely 
na území Šumperka, a nikdo z  je-
jich blízkých jim nezajistil obřad.  
Jeden pohřeb stojí radnici 10 257 ko- 
run, loni tedy šlo z rozpočtu do této 
oblasti téměř 185 tisíc korun. Po-
kud ale nejsou žádní dědicové 
a dědické řízení je zastaveno, uplat-
ní město náklady na  vypravení 
pohřbu u  ministerstva pro místní 
rozvoj. Každý rok je přitom zcela 
specifický, například v  roce 2014 
město zaplatilo dvacet pohřbů, 
v roce 2017 jen čtyři.  -red-

       Přijďte
 si zabruslit 

Zabruslit na  zimním stadionu si 
mohou zájemci v sobotu 25. ledna 
od 16.30 do 18 hod. V neděli 26. led- 
na  a  2. února probíhá od  9.30 
do  10.45 hod. pravidelné bruslení 
rodičů s dětmi. 2. února odpoledne 
se pak bruslí od  15.30 do  17 hod. 
Termíny bruslení pro veřejnost jsou 
zveřejněny na  www.pms-spk.cz 
v sekci Zimní stadion. -red-

obálky se umisťují na viditelném mís-
tě, jakým jsou například lednice nebo 
vnitřní strana vchodových dveří,“ vy-
světlila Slavěna Karkošková, manažer-
ka prevence kriminality.

Formuláře, jež obálka obsahuje, 
jsou také volně ke  stažení na  webo-
vých stránkách města www.sumperk.
cz v sekci Občan - Prevence kriminali-
ty - Programy a projekty prevence kri-
minality města Šumperka - Projekty 
roku 2019 - Senioři v bezpečí - Karta 
života.

Projekt byl realizovaný v rámci Pro-
gramu prevence kriminality města 
Šumperka v  roce 2019, byl podpořen 
státní účelovou dotací Ministerstva 
vnitra ČR. -ger-
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Informace/Jarní prázdniny s „Doriskou“

Na  ty nejodvážnější se těšíme ve  Švagrově, kde 
v rámci pobytového tábora od pondělí do pátku za-
vítáme do  Doby ledové. Sportovní aktivity, výlety 
do přírody, hry a tvořivé dílny jsou samozřejmostí.

Kdo chce jarní prázdniny protančit ve  svižném 
tempu, potom příměstský tábor Dobrodružství ba-
leríny Tonči je pro něj jako stvořený. Od  pondělí 
do čtvrtku od 8 do 16 hodin na Komíně čeká na ta-
nečníky a tanečnice nespočet kroků, krůčků a rytmic-
kého dovádění.

Pro koho nejsou vícedenní na sebe navazující akti-
vity tím pravým ořechovým, nemusí zoufat. I na vás 
myslíme! Každý den se nezávazně můžete přijít podí-
vat mezi nás a užít si netradičně pojaté tvoření, vyrá-
bění nebo sportování. 

Hned v pondělí si ve vile Doris od 9 do 15 hodin 
v rámci dílny „Nekup to, vyrob to!“ připravíte domácí 
ekologické tablety do  pračky, ručně vyráběný pytlík 
na potraviny a zkusíte si upéct domácí müsli tyčinky. 
Po celý den vám bude k dispozici bába Bylinka, která 
vám dá ochutnat vlastní bylinkový čaj.

Úterý patří florbalu! A  to rovnou celému turnaji. 
Chcete-li si zahrát, přijďte do tělocvičny šumperské-
ho gymnázia, kde v 9 hodin turnaj vypukne. Předpo-
kládané ukončení celé soutěže je ve 14 hodin.

Středeční dopoledne věnujeme již tradičnímu Silá-
kovi Dorisky. Máte-li odvahu poměřit své síly, uká-
zat svoji ohebnost, vytrvalost a  rychlost, jste vítáni 
na Komíně od 9 do 12 hodin. Koho lákají spíše míčo-
vé hry, potom středeční odpoledne od 13 do 15 hodin 
může opět na Komíně zasvětit Míčovému trojboji. 

Čtvrteční a páteční den se ponesou od 9 do 17 ho-
din v duchu kreativního tvoření ve výtvarném ateliéru 
na  Komíně, tentokrát v  dílně s  názvem Voskovnice 
aneb Na  Hromnice o  hodinu více. Odměnou vám 
bude například voskový ubrousek nebo obrázek, svíč-
ka v hrníčku, vosková batika a mnoho dalšího!

Zkrátka… 
Kdo si chce prázdniny užít plnými doušky, potom 

u nás na Dorisce může! Kdykoli a kdekoli! Těšíme se 
na vás. Vaše Doriska!

První únorový týden, tedy od 3. do 7. února, se děti školou povinné mohou přiučit něčemu novému 
mimo školní lavice. Přicházejí totiž jarní prázdniny a s nimi mnoho příležitostí k netradičním aktivitám 
a nezapomenutelným dobrodružstvím.

Jarní prázdniny s „Doriskou“ plné her, zábavy a dobrodružství

S velkým zájmem veřejnosti se setkalo zahájení výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma nazvané Intimní pohled 
na péči Charity, jež proběhlo druhý lednový čtvrtek v půjčovně pro dospělé Knihovny T. G. Masaryka. Právě ta 
ve spolupráci s místní Charitou výstavu pořádá. Úvodního slova na vernisáži, která přilákala více než osm desítek 
návštěvníků, se ujal výtvarník Miroslav Koval. Poté promluvili ředitelka Charity Jana Bieliková, starosta města To-
máš Spurný a autor fotografií Jindřich Buxbaum. Výstava, jíž požehnal otec František Eliáš, je v knihovně k vidění 
do 4. března.  Foto: MK Šumperk

O jarních prázdninách nabízí „Doriska“ dětem i nej-
různější kreativní tvoření na Komíně.  Foto: archiv

V  tělocvičně na  Komíně se budou odehrávat různé 
sportovní aktivity.  Foto: archiv

  
  

  
  

       Martin Petiška pohovoří 
o šlechtických rodech

Minulost a přítomnost českých šlechtických rodů 
je tématem přednášky, kterou chystají na  čtvrtek 
30. ledna šumperské knihovnice. Hostem bude syn 
spisovatele Eduarda Petišky Martin, známý také 
pod pseudonymy Eduard Martin, Eduard P. Martin 
nebo Martin P. Eswards. Přednáška začíná v 17 ho- 
din ve velkém sále knihovny.
Martin Petiška je majitelem nakladatelství Martin 
a autorem více než padesáti titulů. Přednášel mimo 
jiné na katedře dějin a teorie divadla a na katedře 
bohemistiky Univerzity Karlovy. Pro rozhlas vy-

tvořil na  šest set prací 
různých žánrů, od  re-
portáží až po rozhlaso-
vé hry pro děti. Po léta 
vydává pravidelnou 
řadu Almanachů čes-
kých šlechtických rodů 
a  Almanachů českých 
šlechtických a  rytíř-
ských rodů. Patří mezi 
rotariány, jejichž cílem 
je šířit vysoké etické 
standardy a  podporo-
vat projekty pozitivně 
rozvíjející společnost.
 -kš-

      Krátce 
z knihovny TGM

* Oblíbený literární seminář, který pořádá šum-
perská knihovna a  jenž vede Marie Brožová ze 
zábřežského gymnázia, pokračuje v  únoru před-
náškou nazvanou Moravská básnická škola Jana 
Skácela, Oldřicha Mikuláška a  dalších básníků. 
Na programu je v úterý 4. února od 18 hodin v ma-
lém sále knihovny.
* Cyklus hudebně-divadelních setkání 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 setkávání inspirovaná sou-
časnou dětskou literaturou v podání hudebně-dra-
matického centra Galimatyáš - Studia MY DVĚ. 
Setkání na  sebe nenavazují a  lze je navštívit jed-
notlivě. Program je vhodný pro děti předškolního 
věku, 1. a 2. tříd. Stačí jen přijít v sobotu 8. a 29. úno- 
ra v 9.30 hodin do knihovny. -red-

      „Zemědělka“ získala 
status fakultní školy

Střední odborná škola v Zemědělské ulici 3 se za-
řadila mezi vybrané školy, jimž byl udělen titul 
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Vzájemná spolupráce obou 
škol zahrnuje množství různých vzdělávacích akti-
vit. Přírodovědecká fakulta nabízí studentům SOŠ 
nejen možnost „ochutnat“ vysokoškolské prostředí 
formou odborných přednášek a exkurzí, ale rovněž 
pomoc a podporu při vedení prací v rámci středo-
školské odborné činnosti. SOŠ zase umožní studen-
tům učitelských oborů PřF UP realizovat ve škole 
praxi a provádět didaktické výzkumy.  B. Gieselová

Martin Petiška. 
 Foto: archiv
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Zpravodajství/Personální inzerce

„Jsme tým mladých marketingových 
nadšenců, zkušených programátorů 
a svou působnost rozšiřujeme za hrani-
ce Moravy. Při tvorbě webové aplikace 
se snažíme, aby celkový grafický design 
odpovídal současným trendům a  byl 
uživatelsky přívětivý. Zpětná vazba 
od zákazníka je pro nás velmi důležitá. 
Proto je webová aplikace navržena tak, 
aby se v budoucnu dala v rámci funkč-
nosti jednoduše rozšiřovat,“ uvádějí 
konzultanti zábřežské společnosti Jan 
Melichar a Vít Komárek.

V  čem jsou nové stránky výjimečné? 

„Jsou vyvíjené výhradně pro potřeby 
našeho kulturního domu. Prioritou bylo 
vytvořit přehlednou nabídku konaných 
akcí v nové moderní podobě. Souběžně 
se spuštěním nových webových stránek 
jsme založili také instagramový účet,“ 
říká jednatelka domu kultury Hana Pís-
ková. Posílení Facebooku o  jinak kon-
cipovanou sociální síť podle ní umožní 
prezentovat Dům kultury Šumperk 
jiným způsobem, který je často bližší 
i  mladším generacím. „Věříme, že naši 
návštěvníci tento krok ke  zkvalitnění 
služeb uvítají,“ soudí Hana Písková.-mh-

„Cena průkazu se lidem vrátí tře-
ba již po třech filmech. Sleva platí i na   
filmových seminářích a akcích pořáda-
ných filmovými kluby, včetně vrchol-
né akce všech klubistů - Letní filmové 
školy v Uherském Hradišti. Za vstupné 
do  HaDivadla nebo do  muzea NaFilM 
pak držitelé průkazky zaplatí poloviční 
cenu,“ vyjmenovává výhody členství 
ve filmovém klubu Kamila Šeligová, kte-
rá vede šumperský filmový klub. Tomu 
„patří“ promítání v kině Oko pravidelně 
každou středu. Dnešní večer tak ode-
hraje pečlivě vystavěnou rodinnou ságu 
Sbohem synu uznávaného čínského re-
žiséra Xiaoshuaie Wanga. Příští týden, 
ve  středu 29. ledna, uvede Oko Extasi 
Gustava Machatého, která se řadí k nej-
významnějším českým filmovým dílům 
30. let a  v  níž jednu ze stěžejních rolí 
ztvárnila tehdy začínající herečka Hedy 
Kieslerová, která se později stala holly-
woodskou hvězdou pod jménem Hedy 
Lamarr. V  únoru se pak mohou nejen 
„klubisté“ těšit na francouzsko-senegal-
ský snímek Yao, německou road movie 
komedii 25 km/h, koprodukční film 

Daleko od Reykjavíku a kanadské dra-
ma Píseň jmen. Představení promítaná 
v rámci filmového klubu mohou samo-
zřejmě navštěvovat i  běžní návštěvníci 
kina. -zk-

Od začátku ledna si mohou zájemci koupit v pokladně kina Oko nový průkaz 
filmového klubu, jenž sdružuje vyznavače dobrých filmů. Členství jim přináší 
mimo jiné i  slevu na projekce jakéhokoli filmového klubu v České republice. 
Průkazka stojí šedesát korun.

Šumperský dům kultury hned na začátku roku připravil sobě a svým věrným 
návštěvníkům dárek. Zájemce o kulturu, vzdělání i zábavu při návštěvě domény 
www.dksumperk.cz překvapí nový vzhled webových stránek.

Dům kultury má nové webové stránky

Členství ve filmovém klubu se vyplatí

Webové stránky domu kultury mají nový design.

„Z původního bazénu zůstaly jen obvodové a nosné zdi a vana bazénu, vše ostatní 
je nové, včetně technologie. Pokud bychom areál srovnali se zemí a postavili nový, 
rozpočet by byl vyšší zhruba o padesát milionů korun,“ uvedl stavbyvedoucí Alan 
Řeháček z firmy PKS stavby. Ten loni v prosinci doprovázel zastupitele na staveništi 
šumperského plaveckého areálu Aquacentrum, jenž přivítá první návštěvníky letos 
v květnu. Za nejdůležitějšího a nejcennějšího člena exkurze byl pasován zastupitel 
Dušan Ščambura, který prohlídku absolvoval na svém invalidním vozíku. Hned si 
vyzkoušel, jak jsou právě pro vozíčkáře přístupné všechny prostory. Jeho připomín-
ky si vyslechl osobně i architekt, jenž slíbil, že je všechny zapracuje do projektu. 
 Text a foto: S. Singerová

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 je 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.

Příští středu se bude v rámci filmového 
klubu promítat Extase Gustava Macha-
tého s tehdy začínající herečkou Hedy 
Kieslerovou. Ta se později stala holly-
woodskou hvězdou pod jménem Hedy 
Lamarr.  Foto: V. Ströminger
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Informační servis/Pronájem bytu

Nabídka města Šumperka na pronájem obecního bytu

Město Šumperk nabízí k pronájmu obecní byt č. 6, který se nachází v domě 
v  Balbínově ulici 878/17 ve  3. nadzemním podlaží. Byt sestává z  jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně a  koupelny s  WC. Rozloha bytu činí 33,79 m², 
součástí je sklep o výměře 4,66 m² a komora o ploše 1,06 m². 
Vytápění, ohřev vody: kombinovaný plynový kotel * Nájemné: 56 Kč/m²/měs., 
tj. 1  972 Kč/měs. * Služby: vodné/stočné, společná elektřina, STA, komíny, 
vynášení popelnic - celková výše záloh na jednu osobu činí asi 400 Kč/měs. (každá 
další osoba asi 400 Kč/měs.) * Pronájem inventáře: asi 200 Kč/měs. * Platby 
dodavatelům za elektrickou energii a plyn jsou hrazeny nájemcem samostatně.
Pro dům Balbínova 878/17 byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do energetické třídy F, měrná roční spotřeba energie je 
403 MWh/(m²-rok).
Předpokládaný počátek nájmu: od dubna 2020
Způsob a místo podání žádosti: na předtištěném formuláři, který je k dispozici 
na  internetových stránkách města (www.sumperk.cz) a  na  MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1 (budova radnice), na majetkoprávním odboru, oddělení správy 
majetku v přízemí, dveře č. 410. 
Termín pro podání žádosti: mimo pátků od 22. 1. 2020 do 12. 2. 2020 do 16 hodin
Termín prohlídky bytu: pondělí 3. 2. 2020 v  15.30 hod.(po stanoveném 
termínu bude hlavní vchod do domu uzamčen)
Podmínky pro přidělování bytů v majetku města Šumperka se řídí „Opatřením 
(k  dispozici na  stránkách www.sumperk, sekce BYTY). Město Šumperk si 
vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu se žádným ze žadatelů o přidělení 
bytu. Výsledky hodnocení žádostí o přidělení bytu budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice), na odboru MJP (na nástěnce vedle 
dveří 410) dne 9. 3. 2020, nebudou zasílány písemně.
Vyřizuje: K. Bezdíčková, referent oddělení správy domovního majetku, tel. č. 
583 388 410, e-mail:katerina.bezdickova@sumperk.cz nebo osobně na odboru 
MJP, budova radnice, přízemí, dveře č. 410.

Upozornění na oznamovací
 povinnosti za rok 2019

Povinnost původců odpadů zaslat Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
za  rok 2019 do  15. února 2020 v  případě, že produkovali nebo nakládali 
s  více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s  více než 100 t ostatních 
odpadů, a oprávněných osob v případě, že v roce 2019 nakládaly s odpadem. 
Uvedená povinnost se plní prostřednictvím Integrovaného systému plnění 
oznamovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel 
musí být registrován. 
Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování uvedených v  příloze č. 2 
zákona o ochraně ovzduší podat poplatkové přiznání do 31. března 2020 
a  povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za  rok 2019 
do  31. března 2020. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, 
u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně 
než 50 000 Kč.  Uvedené povinnosti se plní prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění oznamovacích povinností v  oblasti životního prostředí 
(ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován. 
Podrobnější informace a  odkazy: https://www.odpady.cz; www.ispop.cz 
a zákony č. 25/2008 Sb., č. 201/2012 Sb. a  č. 185/2001 Sb. v platném znění 
a předpisy související.  

R. Křížová, vedoucí oddělení odpadů 
a ovzduší odboru životního prostředí MěÚ Šumperk

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 
Taxík Maxík, zvýhodněné taxi pro seniory 774 424 239
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 800 850 860, poruchy lze  
zadávat také na www.bezstavy.cz

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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Další informace: Mgr. Ludmila Divišová – výchovná poradkyně
tel. č. 583 213 349, 588 110 348, e-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz

www.oa-sumperk.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky,
Šumperk, Hlavní třída 31

nabízí ve školním roce 2020/2021 vzdělávání v oborech

· 63-41-M/02 Obchodní akademie 
denní forma vzdělávání

· 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
denní forma vzdělávání

Studium v obou oborech je určeno žákům 9. tříd základních škol.

Přijďte si vyzkoušet PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 
ve středu 29. 1. 2020 ve 13.45 hod. nebo ve 14.15 hod.
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OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Do Nového Roku s Novými Brýlemi 
Využijte AKCI 1+1 ZDARMA 

Brýle pro každou příležitost - Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

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

  

 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:

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?
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 
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Radomíra Kupcová 
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Renáta Venclová 
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Rodinné 
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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      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí, včetně bezplatného vyřízení daně z převodu nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi - ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního úvěru a stavebního spoření.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další).
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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602 531 103 733 734 435

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

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

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

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

www.fortexreality.cz

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

www.fortexreality.cz
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KONTAKT:

Bojíš se přijímaček?

VyzKOuše j si je 
u Nás NANečisTO!

- z českého jazyka ve 14 hod.
- z matematiky v 15.30 hod.

Reálné podmínky, zpětná vazba na místě

DeN OTeVřeNých DVeří 
14. 2. 2020 od 13 do 17 hod.

Představíme Vám jednotlivé obory a ukážeme školu.

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.
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás


