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Město musí šetřit, 
seškrtalo téměř 
57 milionů

Kromě deváťáků 
se už učí i žáci 
prvního stupně2 3 5

Cihelna se změní 
v lesopark 
s naučnou stezkou

Altán prochází 
rekonstrukcí, 
sloužit bude umění 6

Rekonstrukce AQUAcentra je v cílové rovince

V  AQUAcentru nyní probíhají funkční zkoušky 
technologického zázemí, jako jsou například vzdu-
chotechnika či úprava vody, všechny bazény jsou již 
napuštěné, objekt je temperován na provozní teplotu 
v plném zatížení, běží vířivky a sauny, aby se mohly 
odladit případné nedostatky. Dokončují se poslední 
venkovní úpravy okolí, probíhá rovněž školení stroj-
níků a vše se připravuje na předání stavby, k němuž 
by mělo dojít ve  středu 3. června. Poté ještě poběží 
několikatýdenní lhůta, která je potřebná pro kolau-
dační řízení. Otevření AQUAcentra pro veřejnost je 
naplánováno na 1. září. Více přineseme v příštím vy-
dání zpravodaje. 

O  letní koupání však občané Šumperka nepři-
jdou. Spuštění provozu Bratrušovského koupaliště je, 
vzhledem ke  koronavirové nákaze a  s  ní spojenými 
hygienickými opatřeními, naplánováno na  středu  
1. července. Ve  hře je však již i  termín pátek  
19. června. Vše se bude odvíjet nejen od počasí, ale 
také od opatření, která pro koupaliště stanoví vláda. 
Bližší informace budou zveřejněny na www.aquacen-
trum.net. -red-

Zmodernizované plavecké centrum na Benátkách je hotové. V současnosti probíhá zátěžová zkouška plného pro-
vozu, bazény jsou napuštěné, běží vířivky i sauny.  Foto: P. Kvapil

Ve venkovní části budou mít lidé k dispozici nerezový 
bazén s vlnovou skluzavkou pro tři osoby a protiprou-
dem, na jehož ochozech budou rozmístěna lehátka 
pro slunění. V současnosti se dokončují poslední ven-
kovní úpravy, především v prostoru slunící a relaxační 
louky, která bude v létě přístupná i přímo z vnitřního 
bazénu.  Foto: P. Kvapil

Nákladná rekonstrukce krytého plaveckého bazénu na Benátkách je u konce. Hotovou stavbu předá doda-
vatelská firma PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou Podnikům města Šumperka, jež areál prostřednictvím své 
dceřiné společnosti provozují, během příštího týdne. Správní rada společnosti již stanovila termín otevření. 
První návštěvníky přivítá AQUAcentrum 1. září.

  

      Vážení spoluobčané,
všichni za sebou máme novou zkušenost a netr-

pělivě vyhlížíme návrat do běžného života tak, jak 
jsme na něj byli zvyklí. Nošení roušek a respiráto-
rů jsme si před dvěma měsíci nedokázali předsta-
vit a nyní se to stalo normou. Přivyknout jsme si 
museli i zavřeným hranicím a dalším omezením.

V Šumperku a okolí jsme měli velké štěstí, že nás 
oproti jiným oblastem nákaza zasáhla minimálně. 
I tak jsme po dobu nouzového stavu museli vyko-
návat řadu činností, abychom zamezili negativním 
dopadům pandemie a zajistili nezbytné hygienické 
standardy. To vše samozřejmě nebylo zadarmo, 
stálo to velké úsilí i  nemalé finanční prostředky. 
Co je však nejdůležitější, nikdo u nás v důsledku 
této pandemie nezemřel. Podařilo se díky obrov-
skému nasazení a  obětavosti personálu ochránit 
naše seniory a sociální zařízení.

Významnou roli hrál v  této době Krizový štáb 
ORP Šumperk (obce s  rozšířenou působností, 
zahrnující 36 obcí na Šumpersku), jenž se denně 
scházel a plnil spoustu úkolů. Pokusím se pouká-
zat na ty nejdůležitější. Bezodkladně byly zavedeny 
krizové linky informující občany a  starosty okol-
ních obcí, k jejich obeznámení sloužily i pravidelné 
zprávy na webu i facebooku města a ve zpravodaji.  
Krizová škola a školka se postaraly o děti pracov-
níků v první linii, naši hasiči zajišťovali redistribu-
ci ochranných pomůcek a  dezinfekce, podíleli se 
na hygienických opatřeních v domech s pečovatel-
skou službou nebo dezinfikovali a čistili autobuso-
vé zastávky.  Pokr. na str. 2

 Foto: S. Singerová
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„S  utlumením ekonomiky státu 
v souvislosti s koronakrizí je očekáván 
propad příjmů sdílených daní o zhruba 
dvacet procent, propad předpokládá-
me také u nájmů z nebytových prostor 
či za parkovné. Proto jsme byli nuceni 
hledat úspory napříč všemi odbory. 
Museli jsme všechny požádat, aby se 
uskromnili. Ocitli jsme se ne vlastní 
vinou v krizové situaci, proto všechny 

žádám, aby opravdu zvážili důsledky 
svého hlasování,“ uvedl v  odůvodně-
ní rozpočtové změny starosta Tomáš 
Spurný. Sdělil, že čísla, ze kterých 
město vychází, jsou od analytiků ban-
kovních domů. „Podle jejich prognóz 
může být městský rozpočet postižen 
až sedmdesátimilionovým propadem,“ 
doplnil starosta.

K dokrytí chybějících zdrojů proto ve-

dení města navrhlo přijetí stomilionové-
ho úvěru. Ten nahrazuje původně schvá-
lený šedesátimilionový úvěr na dopravní 
terminál s  tím, že celý úvěr nemusí být 
vyčerpán. Navržené změny jednomyslně 
podpořil finanční výbor. 

„V  rozpočtu se škrtalo ambiciózně. 
Ekonomické prognózy bereme vážně. 
Jsme si vědomi, že zatím ještě krize 
nedolehla na velké podniky, to se může 
projevit až za  několik měsíců i  zvý-
šenou nezaměstnaností. Na  druhou 
stranu je stomilionový úvěr maximum, 
jež si město vůči bance dnes může do-
volit,“ upozornil předseda finančního 
výboru a  radní v  jedné osobě Roman 
Macek. 

Úsporný balíček i úvěr byly po dlou-
hé diskuzi nadpoloviční většinou zastu-
pitelů přijaty. „Moc děkuji za schválení, 
byl to pro město velice důležitý krok,“ 
řekl po  ukončení hlasování Tomáš 
Spurný. Přehled škrtů je zveřejněn 
na webu města www.sumperk.cz. -ger-

„Vzbudil jsem přítelkyni se synem, 
vyběhl na  chodbu, bouchal na  dveře 
a  budil obyvatele bytů v  pátém, šes-
tém a  sedmém patře,“ uvedl Daniel 
Spěváček, domovník z bytového domu 
v Čajkovského ulici. Jeho dům v pátek 
24. dubna před šestou hodinou ran-
ní zachvátil požár. Hořet začalo v bytě 
osmdesátileté seniorky v sedmém patře 
domu, jemuž Šumperané kvůli tvaru 
neřeknou jinak než Hokejka. 

Když se Daniel Spěváček přesvědčil, 
že jeho přítelkyně se synem jsou v bez-
pečí, vrátil se zpět k  bytu, kde hořelo, 
bušil na  dveře, ale nikdo se neozýval. 
Věděl, že zde bydlí osamělá seniorka. 
„Zkoušel jsem vykopnout dveře, ale ne-
dařilo se mi to. Pak se vedle mne objevil 
policista, který mi pomohl vniknout 
do bytu. Dveře jsme spolu vyrazili ko-
vovým žebříkem z  mezipatra,“ popsal 
domovník.

Uvedl, že byt byl plný černého štip-
lavého kouře, „Klekli jsme na  kolena 
a  rukama prohmatávali podlahu. Se- 
niorka ležela na zemi blízko dveří, byla 
v bezvědomí. Okamžitě jsme ji vynesli 
ven z bytu. To už přijeli na místo hasiči 
a o ženu se postarali,“ pokračoval ve vy-
právění policista Michal Cikryt.

On a jeho kolega David Urban zrov-
na končili noční směnu, když je dozor-
čí poslal na  místo požáru k  Hokejce. 

„Když jsme se podívali z okna služebny, 
viděli jsme šlehající plameny z balkonu 
v sedmém patře. Naskočili jsme do auta 
a vyjeli, před domem byla spousta lidí. 
Vběhli jsme dovnitř, David budil zbylé 
obyvatele a  dohlížel na  jejich evakuaci 
a  já jsem se přidal k Danielovi, s nímž 
jsme společně vylomili dveře bytu, 
v němž hořelo,“ doplnil Cikryt.

Tři muži, kteří se postarali o záchranu 
obyvatel z hořící Hokejky, byli v úterý  
5. května oceněni v  obřadní síni rad-
nice. Plaketu sdružení Bezpečný Šum-

perka a  věcné dary jim předali ředitel 
územního odboru Policie ČR Šumperk 
Libor Giesel, ředitel HZS Olomoucké-
ho kraje Územního odboru Šumperk 
Martin Žaitlík a  starosta města Tomáš 
Spurný. „Tato trojice byla u požáru nej-
dříve a  jednoznačně se postarala o  to, 
že nebylo více zraněných. Společně pro-
vedli prvotní správné úkony. Je opravdu 
třeba vyzdvihnout, že zachovali klidnou 
hlavu a díky vzájemné spolupráci se jim 
podařilo zachránit lidský život,“ zdů-
raznil Martin Žaitlík.  -ger-

Město muselo výrazně škrtat ve výdajové části rozpočtu. Nejvíce finančních prostředků ubylo z oblasti investic a pro-
vozních nákladů. Kupovat se například nebudou nové auto a nábytek, omezené budou vánoční trhy, výdaje na partnerské 
vztahy, granty, dotace, pracovní dohody i finance na školení zaměstnanců. Pozastaveny byly investice za přibližně třicet 
milionů korun. Celkem tak zastupitelstvo hlasovalo na svém květnovém jednání o úsporném balíčku, jehož hodnota se 
zastavila na téměř sedmapadesáti milionech korun.

Před šestou hodinou ranní ho probudilo řinčení skla. Domníval se, že se něco děje na parkovišti před domem. Vyšel 
na balkon a z pravé strany pocítil neobvyklé teplo. Otočil se a uviděl šlehající plameny z bytu o patro výš.

Město musí šetřit, seškrtalo téměř 57 milionů

Zachránili seniorku z hořícího bytu, dostali ocenění

  

Zastupitelstvo města odsouhlasilo 
vyčlenění čtyř milionů korun na  ná-
kup ochranných pomůcek a dezinfek-
ce, přičemž toto zboží bylo dostupné 
i pro občany, kteří si jej nakoupili za té-
měř půl milionu korun. Zaznamenal 
jsem však i hlasy „moudrých po bitvě“, 
jež zpochybňují některou ze zakoupe-
ných položek s ohledem na pořizovací 
cenu. Troufám si říct, že jsme s ohle-
dem na krizovou dobu v tomto ohledu 
předvedli slušný výkon.

Těch úkolů bylo mnoho a díky obě-
tavosti všech se je podařilo úspěšně 
naplňovat. Pokud bych měl poděkovat 
všem, kteří přiložili ruku k dílu, byl by 
to téměř nekonečný seznam. Úžasná 
byla i  pomoc a  solidarita veřejnosti, 
především při celosvětově vnímaném 
zázraku „Jak si Češi ušili roušky“. Tak-
to vyrobených roušek jsme mohli bez-
platně rozdat potřebným téměř sedm 
tisíc. Vedle této „malé“ pomoci nelze 
opomenout ani velké dárce - firmy 
Everstar, SHM nebo OP Papírna. 

Velkou oporu a  zázemí jsme cítili 
i u Nemocnice Šumperk, jež se na kri-
zovou situaci připravovala s  ma-
ximální odpovědností a  pečlivostí 
a díky tomu byla schopna poskytnout 
péči desítkám pacientů. Taktéž jako 
jedna z  mála zřídila odběrové místo 
a prováděla i mobilní odběry. 

Nyní se nacházíme v  období roz-
volňování omezujících opatření 
a všichni doufáme, že s nastupujícím 
létem hrozba pomine. Bohužel si 
s sebou poneseme ekonomické dopa-
dy, které jsou značné. Pro naše město 
může predikovaný dvacetiprocentní 
výpadek daňových příjmů do  roz-
počtu, na nichž jsme ve značné míře 
závislí, letos představovat ztrátu až 
sedmdesát milionů. Tyto prostředky 
nyní musíme ušetřit na  straně pro-
vozních a  investičních výdajů, které 
jsme původně plánovali vynaložit.

Letos se proto s ohledem na dopa-
dy pandemie a s ní spojených úspor 
nedočkáme několika významných 
kulturních akcí, jako jsou třeba me-
zinárodní folklorní festival nebo 
Slavnosti města. A z ryze finančních 
důvodů budou bohužel muset být 
silně zredukovány i loni úspěšné Vá-
noce u  radnice. Úspory se dotknou 
všech sfér života ve  městě, proto 
budeme potřebovat vaše pochope-
ní a  shovívavost. Nepomohou nám 
kritici všeho a  všech, pomůže nám 
občan trpělivý, ochotný pomoci.

Ještě jednou chci vyjádřit vděk 
všem občanům, spolkům, firmám 
a institucím, jež se podíleli na zdolá-
ní „kovidové krize“. Všichni projevili 
v  těchto těžkých časech své lepší já 
a velikou míru solidarity. Kéž by nám 
toto vše vydrželo i v budoucnosti. 

 T. Spurný, starosta města O škrtech v rozpočtu hlasovali „orouškovaní“ zastupitelé na svém květnovém jedná-
ní.  Foto: S. Singerová

David Urban, Daniel Spěváček a Michal Cikryt byli oceněni v obřadní síni radnice. 
 Foto: archiv Policie ČR

Pokr. ze str. 1
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Studie lesoparku Cihelna

Zhruba před rokem město zadalo 
Atelieru König z  Uherského Hradiště 
zpracovat studii tak trochu zapomenu-
tého lesoparku Cihelna. Ten se nachází 
na okraji města na konci ulic Dobrov-
ského, Mánesovy a Bratří Čapků v údo-
lí po bývalém lomu.

V  současnosti jde o  cíp lesa bez  
jakékoliv koncepce. Cestičky si zde 
vyšlapali „pejskaři“, kteří sem chodí 
na procházku. V horní části si bez po-
volení vybudovali dráhu bikeři, nachází 
se zde několik drobných vodních ploch, 
jež jsou spíše smetištěm než místem 
vhodným pro vodní živočichy. Lokalita 
je zarostlá náletovými dřevinami.

„Mnoho stromů má již svůj zenit 
za  sebou. Celé území jsme důklad-
ně prošli, udělali inventarizaci dřevin 
a  zhodnotili jsme jejich kvalitu, sa-
dovnickou hodnotu a potenciál do bu-
doucna. Ukázalo se, že hlavní generace 
stromů, která drží park pohromadě, je 
přestárlá. Dřeviny začínají padat a mo-
hou být pro návštěvníky nebezpečné,“ 
popsal současný stav lesoparku archi-

tekt Martin König. Proto je podle něj 
nyní vhodné postarat se o výsadbu dal-
ší generace stromů a park obnovit

Právě obnova zeleně bude součástí 
první etapy revitalizace Cihelny, jež by 
měla odstartovat příští rok. „Všechny 
kroky projednáváme s  ochránci pří-
rody. Naší snahou je zachovat přiro-
zený ráz této lokality. V  konečné fázi 
by měl vzniknout lesopark s  důrazem 
na ochranu životního prostředí a envi- 
ronmentální výchovu. Cihelnu má 
zájem využívat například volnočaso-
vé centrum Doris, které se ekologické 
výchově věnuje, případně školy,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl. Zdůraznil, 
že úpravy v  parku budou prováděny 
s ohledem na rostlinné i živočišné dru-
hy, bude zde vytvořeno množství no-
vých ekologických zákoutí vhodných 
k osídlení i novými druhy, jež se v mís-
tě nyní nevyskytují. Podle studie bude 
při odstraňování přestárlých stromů 
dřevní hmota buď ponechána v  brou-
kovištích, anebo štěpkována. Štěpka 
poté bude použita ke  zpevnění pěšin 

Po parku se procházejí rodiče s dětmi, zamíří do dřevěného bludiště, posadí 
se do altánu, sledují hmyz v broukovištích, na dřevěném pexesu poznávají ptá-
ky, vyjdou si na vyhlídku, posedí u mokřadu, kde pobývají vodní živočichové, 
projdou se po rozkvetlé louce, proběhnou se po travnatém hřišti, zahrají si bad-
minton a na závěr si třeba opečou špekáček… I tak budou moci rodiny s dětmi 
v budoucnu strávit část dne v lesoparku Cihelna.

Cihelna se změní v lesopark s naučnou stezkou i ekologickými zákoutími

Studii revitalizace lesoparku Cihelna zpracoval Atelier König z Uherského Hradiště.

O budoucí podobě lesoparku Cihelna hovořili přímo na místě s architekty Königo-
vými zástupci a zaměstnanci města i ochránci přírody.  Foto: S. Singerová

Přes mokřady by měl vést povalový 
dřevěný chodník na patkách.  
 Foto: archiv

a k mulčování a vytěžené kmeny k vý-
robě mobiliáře. 

„V  parku bude umístěna naučná 
stezka, která hravou formou sezná-
mí návštěvníky s  okolní přírodou, ale 
i  s  podrobnostmi o  revitalizaci parku. 
Údržba v  parku bude nastavena tak, 
aby nevhodnými zásahy nedocházelo 
k  ochuzování biologické rozmanitosti 
místa. Všechny kroky by měly směřovat 
k  tomu, aby park mohl sloužit městu 
i  přírodě po  mnoho generací,“ přiblí-

žil studii König. Doplnil, že mobiliář 
bude přírodního charakteru z  masiv-
ního dřeva, půjde například o mobilní  
lavice, jež bude možné převézt. Na ně-
kolika místech je navrženo posezení 
pod altánem, budou zde umístěny dře-
věné plastiky a bludiště. Vše by mělo být 
vyrobeno z vytěžených kmenů v parku. 
„Samostatná pozornost bude věnována 
zastavením naučné stezky a  jejich pří-
pravě, nejlépe ve spolupráci s místními 
školami,“ doplnil místostarosta.

Celkové náklady na  revitalizaci 
první etapy jsou odhadovány na zhru-
ba sedm milionů. Město bude žádat 
o  dotaci, která by mohla přesáhnout 
pět milionů korun. Letos se již loka-
lita začne čistit od  černých skládek, 
starých pařezů a  dalších překážek. 
Kácení a  obnova zeleně či budování 
mlatového a  povalového chodníku 
přes mokřady by měly proběhnout 
příští rok, v dalších letech by pak při-
šly na řadu osazení mobiliáře a tvorba 
naučné stezky. „Cílem projektu není 
pouze změna výsadby, ale i snaha při-
blížit se potřebám ekologické výchovy. 
Ve  městě nic podobného edukační-
ho neexistuje a já bych byl velice rád, 
aby sem mohly chodit skupinky dětí 
a mladých lidí, jež by k přírodě nachá-
zely vztah,“ dodal Jakub Jirgl. -ger-
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Občan si o zřízení e-faktury může požádat ve své 
bance, jež tuto informaci zaeviduje do svého systému. 
Správce pohledávky na  městském úřadě si v  infor-
mační platformě GINIS Standard stáhne žádost o zří-
zení e-faktury a  správce pohledávky žádost projde 
a dle shody s kartou poplatníka ji buď schválí, nebo 
odmítne. Po kontrole se posílají informace zpět bance 
a na kartě poplatníka se automaticky změní způsob 
úhrady na e-fakturu. O zmíněný způsob platby může 
občan požádat i při přihlášení se na úřadu k trvalému 
pobytu nebo při evidenci psa. Po zaevidování úhrady 
pomocí e-faktury na jeho kartě pak proběhne komu-
nikace mezi úřadem a bankou.

E-faktury umožňují občanům komfortní způ-
sob platby například poplatků za odpad či poplatků 
za  psa prostřednictvím internetového bankovnictví, 
a  to díky jeho propojení s  informačním systémem  
GINIS. Projekt prokázal, že lidé hradí městské po-
platky rychleji a ochotněji, pokud předpis dostanou 
elektronicky a  pouze ho jednoduše autorizují. Elek-
tronické platby usnadňují placení nejen občanům, ale 
také zefektivňují výběr poplatků.

Cenu osobně převzali z rukou hejtmana Ladislava 
Oklešťka starosta Tomáš Spurný a vedoucí oddělení 

informatiky městského úřadu Pavel Kouřil, jenž po-
mohl e-fakturu zavést do  praxe. „Usnadňovat život 
občanům, to je jeden z hlavních úkolů našeho úřadu. 
Jsem rád, že e-faktura padla na úrodnou půdu a stále 
více občanů má zájem ji využívat,“ uvedl Tomáš Spur-
ný. -ger-

Díky tomu se už pěší nemusejí prodírat náletový-
mi dřevinami. Nyní tudy mohou pohodlně prochá-
zet například na  oblíbené Nové Domky i  maminky 
s kočárky. „Pracovníci firmy tu dva týdny čistili les,  
odstranili desítky náletových dřevin, které hned 
na místě proměnili ve štěpku. Díky tomu zde mají vy-
lepšené okolí nejen obyvatelé vilové čtvrti, ale i  lidé 
procházející se v příměstských lesích. V těchto aktivi-

tách budeme pokračovat. Nyní nás čeká podobný zá-
sah například v  lesoparku Cihelna,“ uvedl místosta-
rosta Jakub Jirgl, jenž si lokalitu nad Vyhlídkou přišel 
s pracovnicemi komunálních služeb prohlédnout.  

Vyčištění porostu od  desítek stromů a  keřů od-
halilo nejen krásné místo na procházky s vyhlídkou 
na město, ale také černé skládky. Jejich původ i od-
stranění již řeší příslušné orgány. -ger-

Město Šumperk bodovalo v krajském kole soutěže Zlatý erb. V kategorii „Elektronické služby“ skončilo 
na druhém místě s projektem e-faktura. Služba vznikla v polovině loňského roku a využívají ji občané města, 
kteří mají účet u České spořitelny. V současnosti se jejich počet blíží k tisísovce a další se průběžně přidávají.

Lokalita nad Vyhlídkou v uplynulých dnech významně prokoukla. Pruh lesa nad rodinnými domky vy-
čistila firma, jež se zabývá údržbou zeleně.

Město dostalo ocenění za e-fakturu

Nad Vyhlídkou se mohou procházet i maminky s kočárky

Ocenění převzali starosta Tomáš Spurný a  vedoucí 
oddělení informatiky městského úřadu Pavel Kouřil. 
 Foto: -ger-

Památku hrdinů, kteří položili před sedmdesáti pěti lety svůj život za svobodu, uctilo vedení města u Bratru- 
šovského památníku a spolu se zástupci armády a KSČM i u pamětní desky v budově radnice.                     Foto: -ger-

  
  

      Jubilanti obdrží 
gratulaci poštou

Kvůli šíření koronavirového onemocnění šum-
perská radnice přerušila od  dubna tohoto roku 
roznos dárkových balíčků jubilantům města, tedy 
občanům s  trvalým pobytem v  Šumperku, kteří 
od  města dostávají dárkový balíček a  blahopřání 
poprvé v pětasedmdesáti letech a poté od osmde-
sáti let každý rok. „Jsme si vědomi, že senioři jsou 
jednou z nejrizikovějších skupin občanů, a protože 
nechceme ohrozit zdraví jejich ani těch, jež balíčky 
roznášejí, byli jsme nuceni tuto aktivitu přerušit. 
Rád bych ale tradici narozeninových gratulací ale-
spoň částečně zachoval, od května ode mne každý 
jubilant obdrží narozeninové blahopřání poštou. 
Dodatečně se omlouvám a  blahopřeji všem dub-
novým oslavencům, kteří bohužel z  důvodu kri-
zového řízení města během nouzového stavu byli 
opomenuti,“ vysvětlil starosta Tomáš Spurný. -ger-

      Končí výdej roušek 
a ochranných pomůcek 
na radnici

Výdej látkových roušek a  prodej dalších ochran-
ných pomůcek v budově radnice na náměstí Míru 
končí. Rozhodlo o tom vedení města. V pokladně 
na  radnici si tak lidé mohou roušky, respirátory 
nebo dezinfekci vyzvednout či koupit jen do pátku  
29. května. Ochranné pomůcky bude město využí-
vat pro vybavení svých pracovníků a zaměstnanců 
příspěvkových organizací, část zásob si ponechá 
pro případné použití v budoucnu. -ger-

      Poskytujete služby 
nebo ubytování, máte 
prodejnu? Infocentrum 
vás zveřejní v adresáři

Jste poskytovatelem služeb, provozovatelem pro-
dejny nebo ubytovacího zařízení v  Šumperku? 
Informační centrum Šumperk by se o  vašich ak-
tivitách rádo dozvědělo. Nabízí totiž možnost bez-
platného zveřejnění profilů firem, včetně kontaktů 
a  základních informací, v  adresáři podnikatelů 
a služeb informačního centra. Registrace je zdar-
ma a na dobu neurčitou, stačí jen zaslat podklady 
na  adresu ic@sumperk.cz. Ti, kteří již ve  zmíně-
ném adresáři profil mají a rádi by ho upravili, mo-
hou rovněž aktualizované údaje zaslat na uvedený 
e-mail. -red-

Kytice v  červeno-bílo-modrých barvách poté ve-
dení města společně se zastupitelkou Alenou Hlave-
šovou (KSČM) a  jejími stranickými kolegy položilo 
i k pamětní desce obětem 2. světové války a vojákům 

Rudé armády u hlavního vchodu do historické budo-
vy radnice. Slavnostní akty se bohužel kvůli nouzové-
mu stavu musely odehrát bez přítomnosti veřejnosti.

 -ger-

I v koronavirové době myslelo vedení radnice na minulost a na hrdiny, kteří položili své životy na sklon-
ku války na jaře 1945. Starosta Tomáš Spurný spolu s místostarosty Martou Novotnou a Jakubem Jirglem 
uctili památku šestnácti odbojářů, již byli gestapem zavražděni na bratrušovské střelnici.

Vedení města uctilo památku padlých hrdinů

Látkové roušky se začaly na radnici vydávat začát-
kem dubna.                                                   Foto: -ger-
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Informace/Školství

Výuka a režim ve školách se řídí po-
dle manuálu, jímž ministerstvo škol-
ství nastavilo podmínky pro částečný 
návrat dětí do  tříd. Provoz základních 
škol tak podmiňuje řada restriktivních 
opatření, včetně těch hygienických. 
Školní skupiny, do  kterých jsou děti 
rozdělené a jejichž složení je neměnné, 
mohou být maximálně patnáctičlenné. 
Lavice, ve kterých může sedět pouze je-
den žák, by například měly být od sebe 
vzdálené nejméně půldruhého metru 
a děti zůstávají ve  stejné učebně nejen 
v  době výuky, ale i  při odpoledních 
aktivitách. S  sebou musejí mít na  den 
minimálně dvě roušky a  sáček na  je-
jich uložení a o přestávkách se nesmějí  
volně pohybovat v  prostorách školy, 
s  výjimkou návštěvy toalet. Podle mi-
nisterského dokumentu navíc školy 
musejí „minimalizovat velké shroma-
žďování osob před školou” s  tím, že 
na  tomto prostranství jsou povinny 
zajistit organizaci pohybu osob - tedy 
že děti mají mít od  sebe dvoumetrový 
odstup a mít zakrytý nos a ústa.

Dopoledne učitelé probírají se žáky 
to, co s dětmi, jež zůstaly doma, v rám-
ci distančního vzdělávání. Odpolední 
zájmové aktivity, které jsou určené pře-
devším prvňákům a druhákům a  také 
dětem, jejichž rodiče pracují u  Inte-
grovaného záchranného systému, pak 
vycházejí ze vzdělávacího programu 
školní družiny.  

A jak to vypadá v jednotlivých šum-
perských základních školách? Škola 
v  Šumavské ulici již před 11. květ-
nem fungovala jako krizová pro děti 
zdravotníků, sociálních pracovníků, 
policistů a  dalších rodičů, jež stáli 
v  předních liniích během boje s  covi-
dem-19. Druhé květnové pondělí se 
pak do  jejích učeben vrátilo třiatřicet 
deváťáků, kteří se připravují na přijetí 
na  střední školy. „Někteří se rozhodli 
pokračovat v  domácím učení s  rodiči 
a my jim nadále poskytujeme distanč-
ní vzdělávání. Část žáků už je přijatá 
na učňovský obor, takže se nepotřebuje 
dál připravovat,“ vysvětlil ředitel školy 
Viktor Verner. Toto pondělí pak usedli 
do lavic dvě stě dva žáci prvního stupně 
z celkových 334. „Z hlediska personál-
ního i prostorového nemáme s výukou 
problém. Většinu z patnácti skupin ve-
dou třídní učitelky. V případě pěti tříd 
se nám přihlásilo více než patnáct dětí, 
takže jsme několik žáků museli přeřa-
dit do  jiné skupiny, než je jejich kme-
nová třída,“ uvedl ředitel.

Čtrnáct skupin žáků prvního stupně 

mají ve škole v ulici 8. května. Z dvou 
set osmdesáti osmi dětí se jich do ško-
ly vrátilo sto osmdesát sedm. „Skupiny 
vedené převážně třídními učitelkami 
jsou patnáctičlenné, pouze dvě mají 
po  deseti žácích,“ sdělil ředitel ško-
ly Radovan Pavelka a  dodal, že žádný 
z pedagogů není v rizikové skupině a že 
do skupin docházejí i vyučující anglič-
tiny. Ve škole se učí rovněž jedenapade-
sát z dvaašedesáti deváťáků.

Ve škole v ulici Dr. E. Beneše je de-
váťáků třiačtyřicet z  dvaapadesáti. 
„Jsou to všichni, kteří si podali při-
hlášky na  střední školy. Kromě češti-
ny a matematiky nabízíme těm, jež se 
hlásí na gymnázium, také angličtinu,“ 
konstatoval ředitel školy Milan Tichý. 
Do školy zamířili toto pondělí i 172 žá- 
ci z  prvního stupně z  celkových 290. 
S výjimkou jedné skupiny mají své tříd-
ní učitele. Přestože má škola dva kanto-
ry v rizikové skupině, vyučování zvládá 
bez problémů.

Podobně je na tom škola ve Sluneční 
ulici, jejíž čtyři vyučující spadají do ri-
zikové skupiny. „Se zajištěním výuky 
není problém. Na prvním stupni máme 
jedenáct tříd. Počet skupin nám vy-
šel stejný a  až na  jednu mají všechny 
děti do nich zařazené své třídní učite-
le,“ podotkl ředitel školy Hynek Pálka 
a dodal, že do lavic usedlo sto devate-
náct žáků, tedy zhruba polovina. Devá-
tou třídu pak navštěvuje osmadvacet ze 
čtyřiatřiceti žáků.

Do školy ve Vrchlického ulici chodí 
třicet deváťáků každý den v týdnu. „Tři 
dny mají výuku českého jazyka a mate-
matiky, v úterý a ve čtvrtek si pak pod 
dohledem pedagogů zkoušejí testování 
pro přijímací zkoušky,“ uvedl ředitel 
školy Petr Málek a dodal, že doma zů-
stalo čtrnáct žáků posledního ročníku. 
Z prvního stupně pak navštěvuje ško-
lu 161 dětí z 270. S výjimkou čtvrtého 
ročníku, který je rozdělen na dvě sku-
piny, učí školáky jejich třídní učitelé. 
„Do  skupin docházejí i  vyučující an-
gličtiny,“ upřesnil Málek. V  rizikové 
skupině podle něj žádný z  pedagogů 
není, ve  škole pouze chybějí tři asis-
tentky, jež se doma starají o malé děti. 

Ve všech základních školách fungu-
jí jídelny, ve kterých se školáci, učitelé 
a  pracovníci školy stravují. Do  škol 
v ulicích Sluneční a Vrchlického si na-
víc pro obědy docházejí i cizí strávníci. 

Velký otazník se v současnosti vzná-
ší nad druhým stupněm základních 
škol. Ministr školství Robert Plaga to-
tiž připustil, že by se v  červnu mohly 
pro žáky otevřít i šesté, sedmé a osmé 
třídy. Za současných pravidel by to ale 
školy jen těžko zvládly. „Byla by to vel-
ká komplikace. Vzhledem k  tomu, že 
část učitelů druhého stupně pomáhá 
svým kolegům ze stupně prvního a že 
musíme zajišťovat distanční výuku, ta 
pravidelná by fungovala jen s velkými 
obtížemi,“ shodují se ředitelé šumper-
ských „základek“. -zk-

Od poloviny května se začali do základních škol vracet žáci. Jako první usedli 11. května do lavic deváťáci, kteří se při-
pravují na přijímací zkoušky na střední školy, naplánované na 8. června. V pondělí 25. května se pak otevřely školy pro 
první stupeň. Do šumperských základních škol, jejichž zřizovatelem je město, se přitom na první stupeň vrátilo zhruba 
šedesát procent žáků. Pro ředitele byl návrat dětí do školních lavic organizačně náročný. Museli totiž zajistit dostatek 
tříd pro výuku a především pedagogů. Učitelé totiž dál poskytují on-line výuku těch, kteří do školy nepřišli, protože 
návrat dětí k běžnému režimu je zatím dobrovolný.

Kromě deváťáků se už učí i žáci prvního stupně

  
  

      Město 
vydraží 
nalezené věci

Ve  středu 10. června se od  10 ho-
din uskuteční v  zasedací místnosti 
městské úřadovny v  Jesenické ulici 
dražba nalezených věcí. Lidé si zde 
mohou koupit například jízdní kolo, 
mobilní telefon, náramkové hodinky 
nebo i třeba práškový hasicí přístroj. 
Jde o věci, jejichž vlastník není znám 
a do jednoho roku od oznámení ná-
lezu se o věc nepřihlásil. Zájemci si 
věci, které míří do  dražby, mohou 
prohlédnout v  pondělí 8. června 
od  15 do  16.30 hodin a  ve  středu  
10. června od  8.30 do  9.30 hodin 
v  garáži číslo 3 za  budovou měst-
ské úřadovny v  Jesenické ulici. Vy-
dražené věci je třeba zaplatit ihned 
po ukončení dražby. -red-

      Maxík 
se vrací do původního 
režimu

Taxík Maxík stále pomáhá se- 
niorům. Společnost Pontis, jež tuto 
službu provozuje, nabízí osamělým 
seniorům dovoz nákupů a  léků. 
Tuto službu je možné zdarma využít 
ještě do pátku 29. května. Od pon-
dělí 1. června se služba vrací do pů-
vodního režimu. To znamená, že 
taxi mohou senioři využít za  cenu 
30 Kč/jízda. Seniorům, kteří mož-
nost dovozu nákupů využívali a bu-
dou ji i  nadále potřebovat, předá 
společnost Pontis kontakty na  pe-
čovatelské služby. Taxík Maxík lze 
objednat nejméně čtyřiadvacet ho-
din před jízdou na telefonním čísle 
774 424 239. -red-

      Farmáři 
nabídnou produkty 
na trzích

Již podruhé budou mít Šumperané 
a  lidé z  okolí možnost nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od výrobců. V pátek 5. června obsa-
dí prodejci stánky rozeseté v prosto-
ru na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V  rámci 
farmářských trhů, které připravu-
je místní Okresní agrární komora 
ve  spolupráci s  městem, si budou 
moci příchozí nakoupit od  osmé 
ranní do  čtvrté odpolední. Pod-
mínkou je dodržování hygienických 
pravidel, musejí se zachovávat roze-
stupy mezi stánky, lidé se nesmějí 
shlukovat a na místě musí být dez-
infekce na  ruce. Prodávat se zde 
nesmí občerstvení a nápoje k přímé 
konzumaci. -zk-

Deváťáci usedli do školních lavic přesně po třech měsících. Připravují se na přijíma-
cí zkoušky na střední školy, jež proběhnou 8. června.  Foto: P. Kvapil
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Informace/Rekonstrukce altánu

„V  loňském roce se opravily boční 
okapové chodníky a  položil trativod, 
abychom vodu ze střechy odved-
li mimo objekt a  nedocházelo k  jeho 
podmáčení. Doplnily se také chybějící 
žulové kostky a zapískovaly volné spá-
ry,“ uvedl ředitel PMŠ Miroslav Po-
spíšil. Opravou a  částečnou výměnou 
prošla rovněž okna a vyměnil se poško-
zený panel dveřní výplně.

Letos navázala na  loňské opravy re-
konstrukce střechy. „Původně jsme 
ji chtěli pouze natřít, ale podařilo se 
nám získat dotaci na  rekonstrukci, 
takže jsme přistoupili k  lokální výmě-
ně poškozených prvků krovu, montáži 
nových latí a výměně štípaných dřevě-
ných střešních šindelů. Po získání klad-
ného souhlasu odboru památkové péče 
jsme ze tří oslovených subjektů vybrali 
Jaroslava Lakomého ze Štítů, jenž po-
dal nejvýhodnější nabídku,“ vysvětlil 
Miroslav Pospíšil a  dodal, že obnova 
střechy přijde na  dvě stě tisíc korun 
bez DPH. Zhruba polovinu nákladů by 
měla pokrýt dotace ministerstva kultu-
ry z  Programu regenerace městských 
památkových zón. 

„Po položení byl šindel ošetřen kon-
zervačním nátěrem v odstínu palisan-
dr. Bezprostředně poté došlo k obnově 
nátěru fasády, kterému předcházelo od-
stranění stávajícího souvrství oškrábá-
ním a  lokální oprava omítek a  zdiva,“ 
doplnil ředitele technik PMŠ Jan Dole-
žal a  podotkl, že s  dokončením úprav 
vnitřních prostor se počítá začátkem 
prázdnin. 

Fasáda má po  opravě světle šedou 
barvu. „Standardní průzkum, jenž pro-
vedl zástupce Národního památkového 
ústavu, neprokázal původní barevnost 
fasády. Ve  srovnání s  barevností his-
torických objektů z téže doby tak bylo 
možné použít světle šedý monochrom-

ní nátěr, který investor požadoval. Od-
stín jsme odsouhlasili po  předložení 
vzorků,“ uvedla vedoucí oddělení stát-
ní památkové péče šumperské radnice 
Monika Paulová. Upřesnila, že šedá 
bude i  vnitřní výmalba, jejíž odstín 
bude vybrán po nanesení vzorků. 

Opravou projde v  budoucnu také 
kamenné schodiště, a  to v  návaznosti 
na  odborný restaurátorský průzkum. 
„Tuto práci je nutné svěřit restaurátorovi, 
aby byla zaručena odborná konzerva-
ce bez narušení vzhledu a  památkové 
hodnoty nejen schodiště, ale celé stav-
by,“ dodala Paulová.

Do  altánu by se měl po  letech opět 
vrátit život. „Objekt má pronajatý spo-
lečnost Eagle Technics, která v Šumper-
ku provozuje Eagle Gallery. Využívat 
ho chce jako samoobslužnou gale-
rii fotografií,“ prozradil ředitel PMŠ.  
Podle jednatele společnosti Tomáše 
Aberleho půjde o  Kabinet fotografie 
a malého umění, jímž chtějí oslovit širo-
kou veřejnost. „Zvolili jsme skandináv-
ský model, který má podobu galerie bez 
obsluhy a  bez ostrahy. Interiér budou 
hlídat kamery se záznamem,“ popsal 
Tomáš Aberle. Uvnitř pavilonu budou 

rozmístěny panely s vystavenými díly. 
„Rádi bychom navázali na aktivity již 

zavedeného a  oblíbeného projektu Ka-
binetu grafiky a rozšířili je do oblasti fo-
tografie a příbuzných technik, jako jsou 
například fotografika či fotomontáž, jež 
představují snad nejrozšířenější druh 
výtvarného projevu dostupného široké 
veřejnosti. Chceme samozřejmě garan-
tovat uměleckou úroveň vystavovaných 
děl, na  straně druhé pak nabídnout 
pestrost jak autorů, tak témat,“ upřes-
nil Aberle, který je spolu s manželi To-
mášem a Hanou Janíčkovými garantem 
projektu. Autorské výstavy profesionál-
ních i amatérských fotografů by se podle 
něj měly střídat i  s  těmi tematickými, 
zaměřenými na regionální události, jako 
jsou třeba Blues Alive, folklorní festival, 
Slavnosti města, ale také cykly typu Ra-
potínské sklárny, Ruční papírna Velké 
Losiny, Branná či zapomenuté Sudety.

V  plánu je sezonní provoz galerie, 
konkrétně od dubna do října. „Chceme 
otevřít hned, jakmile to bude možné. 
Odhadujeme to na  červenec, nejpoz-
ději srpen,“ řekl Aberle. Altán přitom 
bude přístupný zdarma od osmé ranní 
do šesté podvečerní.  -zk-

„Zasloužíte si všichni obdiv za váš 
přístup a  ochotu postarat se o děti 
klíčových pracovníků, chtělo to určitě 
i hodně odvahy a osobního nasazení. 
Za to patří všem zaměstnancům škol-
ky velký dík,“ doplňovali se navzájem 
během předávání dárků pro pracovní-
ky školky Tomáš Spurný a Marta No-
votná. Podle ředitelky Yvony Šimkové 
krizovou školku navštěvovalo denně 

deset až dvacet dětí, celkem jich bylo 
přihlášeno asi pětadvacet. „Pracov-
nice, jež se o děti staraly, to vnímaly 
jako své poslání a hlásily se dobrovol-
ně,“ podotkla ředitelka, která si po-
chvalovala skvělou spolupráci s rodiči 
i to, jak byly děti hodné. „Snažili jsme 
se pro ně připravovat pestrý program, 
vytvářeli jsme i výukové materiály pro 
rodiče, již zůstali s dětmi doma, aby je 

měli jak zabavit,“ doplnila Šimková.    
Šumperští i  regionální zaměstna-

vatelé, jako Nemocnice Šumperk, 
Sociální služby pro seniory Šumperk, 
Pontis, Fakultní nemocnice Olomouc, 
Charita Šumperk, Policie ČR, ale také 
privátní lékaři nebo laboratoře, službu 
velmi uvítali. Díky ní se jim podařilo 
předejít komplikacím s  nedostatkem 
zaměstnanců. -ger-

Obnovit zašlou krásu klasicistního zahradního pavilonu v Radniční ulici se rozhodly Podniky města Šumperka, jež 
stavbu vlastní. První etapa rekonstrukce, zahrnující venkovní práce a obnovu oken, proběhla loni. Nedávno dostala tato 
státem chráněná nemovitá kulturní památka novou šindelovou střechu a nátěr fasády, nyní projdou úpravou i vnitřní 
prostory. S financováním rekonstrukce střechy by přitom měla Podnikům pomoci dotace ministerstva kultury z Pro-
gramu regenerace městské památkové zóny. Ještě letos by se měl altán otevřít veřejnosti. Vznikne v něm samoobslužná 
galerie nazvaná Kabinet fotografie a malého umění, kterou bude provozovat místní Eagle Gallery. 

Čtyři desítky růží a stejný počet dárků předali starosta města Tomáš Spurný a místostarostka Marta Novotná Yvoně 
Šimkové, ředitelce Veselé školky v Prievidzské ulici. Ta se v době koronakrize starala o děti zdravotníků, sociálních pra-
covníků, policistů a dalších rodičů, kteří stáli v předních liniích během boje s covidem-19.

Altán prochází rekonstrukcí, sloužit bude umění

Vedení města poděkovalo Veselé školce

  

      Post Shop 
je napojen
na vyvolávací systém

Hlavní pošta v Šumperku, jež sídlí 
v ulici Gen. Svobody 13, upozorňu-
je, že přepážka Post Shop (označena 
jako přepážka č. 1), kde se prodáva-
jí noviny, známky, obálky, sázkové 
služby a další zboží, je nově napo-
jena na vyvolávací systém. Na něm 
je třeba zmáčknout volbu „Ostatní 
služby“ a podvolbu „Prodej známek 
a  doplňkového sortimentu“, poté 
si odebrat pořadové číslo a po jeho 
zobrazení vstupovat do Post Shopu 
jednotlivě. Ve vnitřních prostorách 
hlavní pošty by se pak mělo zdržo-
vat maximálně deset klientů, kteří 
čekají na  obsluhu. Další zákazníky 
pošta žádá, aby vyčkali venku před 
budovou a  dovnitř vstupovali jed-
notlivě. -red-

      „ZUŠka“ 
pořádá talentové 
zkoušky 

Základní umělecká škola Šumperk, 
jež sídlí v Žerotínově ulici 11, chys-
tá na  červen talentovou zkoušku 
k  ověření předpokladů ke  vzdělá-
vání do přípravného studia a talen-
tovou zkoušku pro přijetí ke studiu 
v  I. a  II. stupni hudebního, taneč-
ního, výtvarného a  literárně dra-
matického oboru pro školní rok 
2020/2021. Zkoušky se uskuteční 
v  týdnu od  8. do  16. června vždy 
od  14 do  18 hodin. Čas bude jed-
notlivým uchazečům stanoven. 
Bližší informace lze získat na  tele-
fonních číslech 583  214  361 nebo 
602  807  998 a  také na  webu školy 
www.zus-sumperk.cz. -red-

      Máte fotky 
z doby koronaviru? 
Věnujte je muzeu

Pracovníci šumperského muzea se 
snaží zachytit a zdokumentovat ži-
vot v našem regionu i v období epi-
demie covid-19. V  této souvislosti 
se obracejí na  veřejnost s  prosbou 
o pomoc.
Povedlo se vám zachytit město, oko-
lí nebo zajímavé okamžiky z  vašeho 
života v  období koronavirové epide-
mie? Byli byste ochotni věnovat tyto 
fotografie k  uchování v  muzeu? Po-
kud ano, pošlete snímky s  popisem 
na e-mailovou adresu muzea vmsum-
perk@muzeum-sumperk.cz.  -eš-

Novou šindelovou střechu položil Jaroslav Lakomý ze Štítů. V současnosti je už také 
natřená fasáda.  Foto: -zk-
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Informace/Zpravodajství

  
 

       Rapotínská firma věnovala 
dětem respirátory 

Rapotínský podnikatel Radek Hofer, majitel 
firmy X-SCOOTERS, věnoval městu pro šum-
perské základní školy tisíc respirátorů. „Každá  
z našich pěti základních škol z  tohoto daru do-
stala po  dvou stech kusech, respirátory tak bu-
dou připraveny pro žáky prvního stupně, kteří 
se po koronavirové přestávce vrátili zpět do lavic. 
Za tento dar velice děkujeme,“ uvedl místostaros-
ta Jakub Jirgl. -ger-

       Nemocnice hledá 
dárce plazmy, kteří 
se setkali s koronavirem

Nemocnice Šumperk hledá dárce plazmy, kteří se 
v minulosti nakazili koronavirem. Právě plazma by 
mohla hrát hlavní roli v léčbě pacientů, již se ko-
ronavirem nakazí a budou ve vážném stavu. Plaz-
ma od  dárců, kteří v  minulosti prodělali nákazu 
koronavirem a  úspěšně se vyléčili, totiž obsahuje 
protilátky, jež mohou s  léčbou vážně nemocných 
pomoci.
Obecnými předpoklady pro dárcovství plazmy je 
věk od 18 do 60 let a celkově dobrý zdravotní stav. 
Podmínkou je, že dárce v minulosti nepřijal krev či 
plazmu jiného dárce formou transfuze. U žen není 
možné odebírat plazmu s protilátkami v případě, 
že již prodělaly graviditu a také pokud přijaly krev 
či plazmu formou transfuze. Další podmínkou je, 
že z  infekce covid-19 musí být dárce zcela uzdra-
ven. To znamená, že jeho uzdravení zdravotníci 
potvrdili dvěma vyšetřeními na  přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s  negativním výsledkem. Toto vy-
šetření se standardně provádí u všech nemocných 
s covid-19. 
Potenciální dárci mohou v případě zájmu kontak-
tovat šumperskou nemocnici, a  to na  telefonním 
čísle 800 500 005 nebo na e-mailové adrese hto@
nemocnicesumperk.cz, kde získají další informace. 
 -red-

       Plavecký oddíl 
přijímá nové 
členy i trenéry

Šumperský oddíl plaveckých sportů se specializací 
na plavání a  triatlon se již nyní připravuje na za-
hájení sezony v  rekonstruovaném AQUAcentru. 
Proto vyhlašuje nábor nových členů, hledá také 
trenéry.
Plavecké tréninky nových členů oddílu začnou 
v šumperském krytém bazénu druhý týden v září, 
a to vždy v pondělí a ve středu od 15 do 16 hodin 
nebo od 16 do 17 hodin. Nový plavec by měl být 
ve věku od 7 do 14 let a musí být schopný přepla-
vat pětadvacetimetrový bazén. Přihláška a  bližší 
informace jsou na webu oddílu www.plavanisum- 
perk.cz. Zájemci se mohou telefonicky spojit se 
Zdeňkou Mrkvicovou, tel. č. 606  635  260, e-mail 
mrkvicova.zdeňka@seznam.cz.
Plavecký oddíl by rád posílil také řady trenérů, 
kteří budou připravovat děti a mládež a budou je 
koučovat na závodech. Bližší informace podá Josef 
Minář, tel. č. 603 483 530, e-mail jmmalin@email.
cz.  -red-

Z  původních devíti zájemců se aukce zúčastnila 
pětice uchazečů. Vyvolávací cena za objekt č. p. 1276 
a téměř čtyři sta dvacet čtverečných metrů pozemku 
byla 1,8 milionu korun. V poslední dvojici, která zů-
stala ve hře, byla společnost ŠMR, a.s., jejíž zástupci 
zvedli naposledy dražební číslo na částku 4,3 milionu. 
Prostějovská PROMA real nabídla o  sto tisíc korun 
víc.

Město, jež objekt vlastní, ho mělo ve správě od roku 
2008, již v  té době ho od  ŠMR, a. s. přebíralo jako 
problémový. Pravidelně tak investovalo velké částky 
do oprav. I z toho důvodu se radnice rozhodla, že pro-
blémové nájemníky vystěhuje a dům zdemoluje. Na-
konec se ale město rozhodlo pro prodej. Vzniknout 
by zde mělo do tří let osm až jedenáct bytů první ka-
tegorie.  -ger-

Zatímco běžný komunální odpad a  tříděné su-
roviny, jako plasty, papír nebo sklo, zvládá svozová 
společnost ve  městě uklízet, s  textilem je to jinak. 
Lidé ho v posledních týdnech vyhazují více a kontej-
nery na  nepotřebné oblečení jsou přeplněné. Navíc 
se v nich přehrabují bezdomovci a oděvy jsou často 
rozházené po okolí. 

Podle společnosti TextilEco, které kontejnery pat-
ří, jsou jednou z příčin problému i přeplněné firemní 
sklady. Firmy totiž kvůli koronavirové krizi přestaly 
textil odebírat. Tento stav navíc ještě nějakou dobu 
potrvá. Město proto žádá občany, aby nepotřebný 
textil nevkládali do  přeplněných kontejnerů nebo 
vedle nich, ale aby jej vozili do sběrných dvorů. Ty 
se nacházejí v Anglické ulici (otevřeno po-pá 8.00-
12.00 a  13.00-17.00, so 8.00-12.00) a  v  Příčné ulici 
(po-pá 8.00-11.00 a 12.00-17.00 a so, ne 8.00-12.00).
 -red-

Dražba se odehrávala na půdě Českomoravské ko-
moditní burzy Kladno. Obcím se povedlo získat ci-
telně levnější elektřinu a plyn. Hlavní roli sehrál fakt, 
že vůči potenciálním dodavatelům vystupovaly jako 
jeden velký zákazník - odběratel, který měl za  sebou 
téměř padesát tisíc obyvatel (Šumperk 25 916, Mohel-
nice 9 173, Jeseník 11 128, Česká Ves 2 439).

Vysoutěžený dvouletý kontrakt tak městu Šumperku 
a  jeho organizacím přinese úsporu téměř tři miliony 
korun. Ta se bude hodit, neboť město může vzhle-
dem ke koronavirové nákaze očekávat snížení příjmů 
z  daní. Mohelnice tímto krokem za  dva roky ušetří 
něco málo přes milion, Jeseník více než tři miliony 
a Česká Ves šest set čtyřicet tisíc korun. -ger-

Jedná se o drobného motýlka, jehož housenky způ-
sobují holožír nejčastěji na zimostrázu. Za  rok může 
mít i tři generace, které dokáží buxus zcela zlikvidovat. 
Jak se lze proti škůdci bránit? „Sbírání housenek je ne-
účinné. Chemické postřiky se musejí provádět po ce-
lou dobu vegetace. Tyto přípravky jsou však škodlivé 
i  pro ostatní druhy hmyzu,“ uvedla Jana Andrísková 

z  oddělené komunálních služeb města a  dodala, že 
z tohoto důvodu se v Šumperku začaly poškozené keře 
odstraňovat. Postupně je nahradí odolnější druhy dře-
vin, jako jsou například tis nebo habr. „Nové výsadby 
zimostrázu nedoporučujeme, neboť i sazenice nových 
rostlin jsou v mnoha případech již tímto škůdcem na-
padeny,“ zdůraznila Andrísková. -ger-

Když se spojí síly, může se výrazně ušetřit. Šumperk, Mohelnice, Jeseník a Česká Ves se na jaře společně 
vydaly dražit energie.

Mnoho živých plotů ve veřejné zeleni, na hřbitovech i v soukromých zahradách v Šumperku je decimo-
váno zavíječem zimostrázovým. Jde o nepůvodní, invazivní druh z východní Asie. Poprvé byl jeho výskyt 
zaznamenán v roce 2006 na jižní Moravě. Loni decimoval zimostrázy (krušpánky, buxusy) v Olomouci.

Bytový dům v Banskobystrické ulici v Šumperku koupila prostějovská společnost PROMA real a.s. Vítěze 
aukce, jež proběhla na půdě šumperské radnice, potvrdilo zastupitelstvo.

Bytový dům v Banskobystrické koupila PROMA real

Problematické kontejnery na textil

Aby ušetřil, spojil Šumperk síly s dalšími obcemi

V Šumperku škodí zavíječ zimostrázový

Z původních devíti zájemců o koupi domu se aukce 
zúčastnila pětice uchazečů.  Foto: -ger-

Lidé v posledních týdnech vyhazují více textilu a kon-
tejnery na nepotřebné oblečení jsou přeplněné. 
 Foto: -pk-
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Zpravodajství/Informační servis

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, objednání je 
možné Po - Pá od 7 do 13 hod., 
odvoz je třeba zamluvit 
nejméně 24 hodin před jízdou 

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

Pravidelné dárce si nyní zdravotní-
ci TS Šumperk obvolávají dle aktuál-
ní potřeby krevních skupin, zájemci 
se ale mohou také objednat k  odběru 
prostřednictvím telefonních číslech 
724 612 674 nebo nově na bezplatnou 

lince 800  300  600. Zároveň byl upra-
ven elektronický objednávkový systém, 
který doposud sloužil pouze dárcům 
plazmy. Nově bude k  dispozici i  pro 
dárce plné krve, aby nedocházelo k vy-
soké kumulaci osob v čekárně.  -ger-

Platan, který je součástí Lavičky Vác-
lava Havla před Městskou knihovnou 
T. G. Masaryka, poškodili v  polovině 
dubna dva vandalové. Událost nahlási-
la knihovna státní policii, jež nedávno 
případ uzavřela a předala jej správnímu 
orgánu. Ten v přestupkovém řízení roz-
hodne o výši pokuty.

Počínání vandalů, kteří v  neděli  
19. dubna o  půl desáté večer ulomili 
jednu z větví stromu, zachytila kamera. 
Státní policii, jež tento vandalský čin 
šetřila jako přestupek proti majetku, 
se ve spolupráci s městskou policií po-
dařilo totožnost viníků odhalit. O  pe-
něžitém trestu pro pětadvacetiletého 
mladíka, který větev ulomil, bude roz-
hodnuto v přestupkovém řízení. 

„Hmotná škoda sice není velká, jde 
ale o princip. Strom s  lavičkou jako ce-
lek tvoří umělecké dílo, jeho symetrie 
tak byla narušená,“ uvedla ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová. Dodala, že 
platan byl hned druhý den ošetřen, aby 
jej v místě zlomu nenapadla houba. -zk-

Řadu nezbytných opaření musela v  čase koronavirové epidemie realizovat 
Transfuzní služba Šumperk a.s. Toto náročné období se jí podařilo zvládnout 
a příjem dárců se vrací, s drobnými změnami, do normálu. I nadále platí, že 
stejně jako před pandemií dlouhodobě TS Šumperk eviduje nedostatek krev-
ních skupin Rh negativních.

Transfuzní služba stabilizuje zásoby krvePlatan u knihovny poškodil pětadvacetiletý mladík

Platan byl hned druhý den ošetřen. 
 Foto: -pk-

Městská knihovna T. G. Masaryka, ul. 28. října 1

Půjčovní doba září - červen: Po - St půjč. pro dospělé 8 - 18 hod., půjč. pro 
mládež 9 - 17 hod., Čt zavřeno, Pá půjč. pro dospělé 8 - 18 hod., půjč. pro 
mládež 9 - 17 hod., So půjč. pro dospělé a půjč. pro mládež 8 - 12 hod. Tel. č. 
583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Knihovna v  Klubu důchodců ve  středisku Sever, Temenická 5: každé 
Po 12.30 - 15.30 hod. 
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RYCHLOST
STABILITA

až 1000 Mbit/s
spolehlivost

NÍZKÉ PINGY
GAMING

vhodné pro 
online hry

OPTICKÝ KABEL
AŽ DO BYTU

každý byt má svou 
vlastní přípojku

FTTH

CLOUD
PROSTOR

10 GB prostoru
pro vaše data v ceně

IPTV
HD KVALITA

zpětné sledování
vlastní nahrávky

WIFI
HOTSPOTY

internet zdarma 
v síti našich hotspotů

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

zdarma zdarma zdarma

zpravodaj_052020_bw.indd   1 21.05.20   20:16

Oblíbené webové stránky REJ.cz, 
které pravidelně přináší aktuální 
informace z našeho regionu, mění 
svou tvář. Po více než 20 letech dostaly 
moderní grafickou podobu. Nový 
informační systém je navíc pro uživatele 
atraktivnější a přehlednější. atraktivnější a přehlednější. 
Rej.cz je dlouhodobě nejsledovanějším 
zpravodajským webem v okrese Šumperk. 
Každý měsíc má přes 100.000 návštěv ! 

Kromě aktuálního zpravodajsktví
a informací z kultury a sportu najdou
čtenáři na Reji také oblíbené soutěže,
jízdní řády nebo velmi využívaný
„bleší trh“ s názvem Zde Inzeruj. 
Zájemci se mohou přihlásit také k
odběru novinek podběru novinek prostřednictvím 
newsletteru, každý měsíc takto dostává
zprávy z Reje přímo na svůj e-mail už 
přes deset tisíc lidí. Rej má i Facebook.

Zapomeňte na staREJ
! Je tu novej REJ.cz !

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
PŘIJMEME do trvalého 

pracovního poměru

PRACOVNÍKY 
PRO PRÁCE 

S VODNÍM PAPRSKEM
Skupinu zaměstnanců 

i jednotlivce pro výjezdy 
na zakázky v chemickém 
a papírenském průmyslu 

nebo ve stavebnictví
    Staré Město pod Sněžníkem 

www.net-waterjet.cz   I   Tel.: 728 650 560

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
OPRACOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PLASTY - POLYKARBONÁTY, 
PLEXISKLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ 
A PASPARTOVÁNÍ

Šumperk, Nemocniční 8a, 
777 700 740, info@eagletechnics.cz
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

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

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

SEZONNÍ 

AKCE -20% JEZDÍTE RÁDI 
NA KOLE, ŘÍDÍTE 

ČASTO AUTO? 

DOPŘEJTE SI 
SLUNEČNÍ 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE 
s polarizací

samozabarvovací 
to vše i v prohnuté 

sportovní verzi

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
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?

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. 
Hlavní naší prioritou 
je maximální kvalita 

poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta.

Nabídněte nám svoji 
nemovitost k prodeji a my se 

budeme o vás starat 
s takovou péčí, abyste si 

prodej vaší nemovitosti užili 
a nebyl pro vás stresem. Pro 

naše klienty poptáváme byty 
a rodinné domy v Šumperku, 

Zábřehu a okolí. 

Fibichova, Šumperk      1.500.000 Kč

Prievidzská, Šumperk    2.540.000 Kč

Revoluční, Šumperk     2.180.000 Kč

Pod lesem, Šumperk        2.490.000 Kč

ul. 1. máje, Velké Losiny  1.660.000 Kč
• byt 2+kk, panel, OV, 52m2, 10. patro,   
   zasklená lodžie, velmi udržovaný byt,  
   částečná rekonstrukce
• nízké náklady na bydlení, sklep,  
  příjemná orient. Volejte: 733 734 435

• byt 3+kk s balkonem, cihla, OV, 
   64 m2, 2. patro, balkon, komora
• kuch.linka, včetně nerez spotřebičů
• vlastní kotelna v domě, velmi nízké 
  nákl. na bydlení Volejte: 733 734 435

• byt 2+kk se zahradou, cihla, OV,  
   80m2, 2. patro, garáž. stání
• rekonst., možnost rozšíření na 3+kk
• vytápění plyn.kotel a krb. kamna
 Volejte: 733 734 435

• byt 3+kk cihlový byt, OV, 65m2, 3. NP
• kompletní rekonstrukce, vytápění 
   plyn. kotel
• zahrádka s chatkou u domu, velmi  
   nízké náklady Volejte: 733 734 435

• byt 2+1, panel, DB, 46 m2, 4. patro,  
   2x zasklená lodžie, sklep
• část. rekonst., neprůchozí pokoje
• nízké náklady na bydlení, ihned 
   volný Volejte: 733 734 435

Gagarinova, Šumperk     2.360.000Kč
• byt 3+1, 2x balkon- panel, OV, 69 m2,  
   2.NP, komora v bytě, velký sklep
• kompl. rekonst., neprůchozí pokoje
• vytápění el. přímotopy, nízké náklady, 
   ihned volný Volejte: 733 734 435

602 531 103 733 734 435

Staňte se dárcem 
krevní plazmy!

Získejte 3000 Kč za 5 odběrů!
• navíc bonusový program pro opakované dárce
• občerstvení zdarma
• darovat můžete přijít i bez objednání
• najdete nás u dočasného autobusového

nádraží naproti Domu kultury

Fialova 3341/12a, Šumperk www.mapoplasma.czT: 583 551 500

Otevírací doba 
Po–Pá:                        7.00–17.45
So:                              7.00–14.00



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

 +420 775 698 555     odvozkol@seznam.cz

ODVOZKOL.CZ
ODVOZ TAM, NAKOLE ZPĚT

NA KOLECH PO JESENÍKÁCH

GRATULUJEME 

19. 5. 2020 
oslavila 
BLAŽENA 
ULMANOVÁ 
80 let.

Hodně štěstí, zdraví, radosti  
a vitality do dalších let přejí 

z celého srdce dcery  
Dagmar, Jiřina a Marcela  

s rodinami a také vnoučata 
a pravnoučata.

SPOLEČNOST MONTIX, a. s.,
ZÁVOD HELLA MOHELNICE

hledá vhodného kandidáta na pozici

OPERÁTOR/OPERÁTORKA 
VÝROBY

Mzda až 30 000 Kč
Náborový příspěvek 10 000 Kč 

Odměna za doporučení 3 000 Kč
 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám 
svůj životopis na nabor@montix.cz 
nebo volejte +420 773 161 856.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01  ŠUMPERK

Jaro s Agritecem za výhodné ceny

www.agritec.cz • facebook.com/agritec
sklenik@agritec.cz | krmiva@agritec.cz

SUBSTRÁTY, HNOJIVA
a další přípravky pro úspěšné pěstování pokojových 
a zahrad ních rostlin

KRMIVA
pro domácí a hospodářská zvířata

ALGINIT – přírodní ekologické hnojivo

BYLINKY A LÉČIVÉ ROSTLINY
· angínovník, rýmovník, majoránka, máta, rozmarýn,  tymián...

BALKÓNOVÉ ROSTLINY
OKRASNÉ KEŘE A KONIFERY, SKALNIČKY

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Po–Pá 09:00–12:00 12:30–16:00

SKLENÍK
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•  Nezávazná konzultace vaší situace ZDARMA
•  Moderní prezentace (profi foto, 3D sken, 

půdorysy, dron, sociální sítě)
•  Vyvážený právní servis
•  Určení tržní hodnoty nemovitosti
•  Výkupy, exekuce
•  Nejvyšší prodejní cena vaší nemovitosti

•   Garance vrácení 
rezervačního poplatku

•  Nejvýhodnější hypotéka

REALITNÍ
SLUŽBY
POD
JEDNOU
STŘECHOU

S PARTNERS MARKET ŠUMPERK

 

Partners market Šumperk
Dr. E. Beneše 12, 787 01 Šumperk
Tel.: +420 608 520 934

Veronika Chládková | 777 162 300 
veronika.chladkova@nextreality.cz

www.dumsnu.com
 Dům snů / Veronika Chládková

12. 6. / 16:00
27. 6. / 16:00

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu  a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST oceníte
a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po - So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 hod. OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE INTERIÉRU VOZIDLA BIOOZONEM - účinně zneškodní viry i COVID-19

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

Zde přijímáme také platby:www.automyckasumperk.czVyužijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

• 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


