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Prestižní Ceny města mají své držitele

Žena, která zachránila život malé-
mu dítěti, muž pomáhající politickým  
vězňům, firma se sedmdesátiletou his-
torií, jež dává práci stovkám místní 
obyvatel, podnikatelé snažící se bojovat 
proti všudypřítomným plastům, muž, 
který si vzal za  své podporu podniká-
ní a rozvoj technického vzdělávání. To 
je jen malé přiblížení osobností a  fi-
rem, jež si ze slavnosti, odehrávající se 
ve čtvrtek 11. června v obřadní síni rad-
nice, odnesly Ceny města Šumperka. 
Příjemný podvečer, jímž provázel herec 
šumperského divadla Vít Hofmann, do-
plnila krátká videa, která oceněné před-
stavila, k pohodové atmosféře přispěla 
kapela Trocha klidu. 

Nominace na  ocenění za  rok 2019 
mohli lidé posílat do  konce prosince 
do devíti kategorií se čtyřmi podkatego-
riemi. Z  návrhů vybrali v  lednu zastu-
pitelé držitele cen v  osmi kategoriích, 
neobsazena zůstala jen kategorie životní 
prostředí a ekologie. Současně rozhod-
li o udělení zvláštní ceny zastupitelstva 
města v humanitární oblasti.  -red-

Novopečení držitelé Cen města za rok 2019 se v závěru malé slavnosti v obřadní síni radnice společně vyfotili.  Foto: P. Kvapil

Poté, co Petr Krill převzal cenu za přínos městu od současného starosty Tomáše 
Spurného, pozval na pódium svého následníka Zdeňka Brože. Oběma poděkoval 
za to, že zvelebili město a pokračují v podpoře technických oborů.  Foto: -pk-

Vedení města poděkovalo těm, kteří 
během koronavirové krize pomáhali 
potřebným.    Strana 2

Šumperk vybojoval v Ondrášovka Cu- 
pu stříbro.    Strana 4

Dobroty, od  kterých se nedokážete 
odtrhnout, vyrábějí lidé s  hendike-
pem.    Strana 6
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Vážení a milí čtenáři,
nejen pohled do kalendáře, ale i stoupající rtuť 
teploměru napovídají, že prázdniny jsou do-
slova „za dveřmi“ a s nimi přichází i letní „okur-
ková“ sezona. Pokud ale prolistujete aktuální 
číslo Živé brány s nabídkou červencových akcí, 
zjistíte, že to není tak úplně pravda. Navzdory 
dopadům koronavirové pandemie se uskuteční 
koncerty špičkových interpretů nejen vážné 
hudby v rámci festivalu Klášterní hudební slav-
nosti, organizátoři Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary, který letos neproběhne, 
se zase rozhodli, že skvělé filmy i kousek tra-
diční festivalové nálady přivezou za diváky do 
vybraných kin, mezi nimiž nechybí šumper-
ské Oko. Louku u Rejchartic obsadí třetí čer-
vencový týden sochaři a řezbáři, aby v rámci 
sympozia Andělárium vytvořili nové andělské 
bytosti. Hned dvě nové výstavy chystá Jílkova 
galerie, muzeum láká na Prázdninový den 
a knihovna na dvě akce na dvorku, které byste 
si rozhodně neměli nechat ujít. Stejně jako kon-
cert kapely Poutníci, jež v Pavlínině dvoře oslaví 
padesát let na scéně. Především si ale užívejte 
dovolené, koupání, procházek… Přeji krásné 
červencové dny.    Z. Kvapilová, redaktorka
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Festival Klášterní hudební 
slavnosti se uskuteční  
již počtrnácté, vystoupí 
i jeho patronka,  
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Foto: V. Vlk

Muzeum chystá Prázdninový den nejen pro děti ........  2
Knihovna potěší milovníky tradičního jazzu  ....................  2
Markéta Pilátová se začte na dvorku knihovny  ..............  2
Poutníci slaví padesát let na country scéně  ..........................  2
Program festivalu zůstává hvězdný  
i po škrtech, říká Roman Janků  .............................................................  3
Společenský servis – kalendář akcí  ........................................... 4, 5
„Bratrušák“ láká na koupání a tobogan  .....................................  5
Muzeum pořádá vycházku  
po stopách architekta Bergera  .................................................................  5
Děti mohou o prázdninách do knihovny  
za pohádkou  ......................................................................................................................  5
Knižní tipy pro čtenáře  ......................................................................................  6
Program Na okraji pokračuje  
v Jílkově galerii dvěma výstavami  ......................................................  6
Tady Vary nabídnou v Oku šestnáct filmů  ............................  7
Na rejchartickou louku se snesou noví andělé  ................  7
V knihovně mají bludiště a hlavolamy  ........................................  7
Infocentrum zaplní snímky Mikulova .........................................  7

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

Panel obsahuje nabíječku pro systémy Bosch 
(2x), Shimano (2x) a  čtyři zásuv- k y  
230 V pro připojení vlastních nabíje-
ček ostatních systémů. Součástí nabí-
jecí stanice je také informační mapa, 
jež upozorní cestovatele na  místa, 
která lze během dobíjení baterie v blízkosti navštívit. 
„Nabíječky na elektrokola přesně zapadají do ‚smart‘ 
konceptu, který se v  Šumperku postupně buduje. 
Jsem rád, že lidé tuto službu mohou využívat, a za-
tímco se bude jejich kolo nabíjet, budou poznávat 

naše krásné město,“ uvedl místostarosta Jakub 
Jirgl. 

Podobné nabíjecí stanice na  elek- 
trokola jsou například u chaty Paprsek, 

před Ruční papírnou ve  Velkých Losi-
nách, v  areálu Kouty nebo u  Pradědova 

muzea v Bludově. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
postupně nainstaluje čtyři desítky těchto nabíječek - 
dvacet v Olomouckém kraji a stejný počet v sousedním 
Moravskoslezském kraji. Síť nabíjecích stanic v Jesení-
kách vzniká především kolem dálkových tras. -ger-

„První dny nouzového stavu byly opravdu hektické. 
Všechny síly jsme museli napnout k tomu, abychom 
ochránili naše obyvatele. Místostarosta Jakub Jirgl 
zajišťoval ochranné pomůcky, místostarostka Marta 
Novotná měla na starost sociální oblast a připravova-
la ubytování lidem bez střechy nad hlavou. Obrovský 
kus práce je za vedením nemocnice, Charitou, Pon-
tisem, Armádou spásy, hasiči, policií. V nejkritičtější 
dny někteří měli na  spánek jen pár hodin. Naštěstí 
jsme nebyli koronavirem zasaženi tak, jak tomu bylo 
v severní Itálii,“ shrnul dění starosta Tomáš Spurný.

Připomněl, že pomocníkem v těžkých chvílích byla 
i sv. Rozálie, která je uctívaná zejména jako ochrán-
kyně proti nakažlivým nemocem. „Podle legend už 
v roce 1714 zastavila mor, jemuž podlehlo ve městě 
sto osmdesát lidí. Jako poděkování pak byla umístě-
na její socha v jeskyni morového sloupu, je nám tedy 
na blízku a můžeme ji vidět i z oken radnice,“ dodal 
s úsměvem. 

Velký potlesk si vysloužila vietnamská komunita, 
která pro šumperské obyvatele našila stovky roušek. 
„Jsme rádi, že jsme mohli pomoci a  doufáme, že 
roušky, jež vám zbyly, uložíte někam do skříně a už 

je nebudete nikdy potřebovat. Stanou se suvenýrem 
a vzpomínkou na nouzový stav,“ uvedl zástupce viet-
namské komunity. -ger-

Na Hlavní třídě u vstupu do sadů 1. máje si mohou lidé zdarma dobít své elektrokolo. Nabíjecí stanici zde 
instalovalo občanské sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu po dohodě s městem.

Nejfrekventovanějším slovem bylo ve středu 17. června na šumperské radnici „děkuji“. Směřovalo k li-
dem, kteří během koronavirové krize pomáhali těm, co to potřebovali nejvíce. Na malé „děkovací“ slav-
nosti se tak sešli zástupci místních firem, sociálních a charitativních organizací, hasiči, policisté i lidé, jež 
byli ochotní udělat něco navíc pro druhé - šili roušky, zásobovali zdravotníky ochrannými štíty, nakoupili 
pro druhé dezinfekci, věnovali materiál švadlenkám na šití ochranných pomůcek, rozváželi seniorům léky 
a potraviny.

Lidé mohou v centru zdarma nabíjet elektrokola

Stanou se roušky suvenýrem z časů nouzového stavu?

  

     Zastupitelé schválili 
přijetí úvěru

Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 18. června 
schválili přijetí úvěru od  České spořitelny ve  výši 
sto milionů korun. Splatnost úvěru je dvacet let 
a úroková sazba je po celou dobu pevná, a to 1,36 %. 
Peníze budou sloužit na  pokrytí investičních akcí 
realizovaných v letošním roce, mezi nimi je i napří-
klad dokončení přestupního terminálu. -ger-

     Hřbitov ohlídají 
kamery

Instalaci kamer na  hlavním hřbitově připravuje 
město Šumperk. Důvodem jsou opakující se krá-
deže. Před několika dny například zmizely květiny 
z  mobilních květináčů, pracovnice neustále řeší 
i ztráty vybavení na veřejných toaletách. -ger-

     V ulicích přibyla 
nová mobilní zeleň

Nová mobilní zeleň přibyla v Šumperku. Kvetoucí 
rostliny v  plastových nádobách byly rozmístěny 
na  sloupy veřejného osvětlení. Truhlíky plné ba-
revných květů najdete například v ulici 17. listopa-
du. -ger-

     Začátek června 
patřil virtuálnímu 
závodění

První červnový týden se v  Šumperku uskutečnil 
virtuální závod VirtualRUN, jenž se běžel na trati 
ŠumpeRUNu v  jeho původním termínu. Ten byl 
kvůli koronavirovým opatřením přesunut na 13. zá- 
ří. Do  běžeckého zápolení na  dálku se zapojilo 
šestadvacet závodníků, kteří dohromady naběhali 
osmdesát dvě kola, což představuje 273 kilometry.
Nejrychlejším závodníkem v  královské kategorii 
na  tři kola se stal Vojtěch Bednarský, jenž dese-
tikilometrovou vzdálenost doslova prolétl v  čase 
36:50. Mezi ženami v  plném tříkolovém závodě 
zabodovala Tereza Křížová s časem 43:42.
Na  začátku podzimní části sezony pak proběhne 
druhý ročník ŠumpeRUNu. Závodníci tedy mají 
čas celé léto natrénovat, aby v ulicích města poda-
li co nejlepší výkon. Všechny informace k závodu 
jsou k dispozici na www.sumperun.cz. -red- Podle místostarosty Jakuba Jirgla zapadají nabíječky na elektrokola do ‚smart‘ konceptu, jenž se ve městě postupně 

buduje.  Foto: -ger-

Starosta Tomáš Spurný pozval na radnici ty, kteří bě-
hem koronavirové krize pomáhali potřebným, aby jim 
poděkoval.                                                          Foto: -ger-

Přijatý úvěr pomůže městu s financováním budo-
vaného přestupního terminálu. 
 Vizualizace: Cekr CZ s.r.o.
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Ceny města za rok 2019

Bouřlivý potlesk si při přebírání 
zvláštní ceny zastupitelstva města v hu-
manitární oblasti vysloužil v  obřadní 
síni radnice Miroslav Hampl, rodák 
z Křelova u Olomouce. V 50. letech mi-
nulého století, kdy po studiích pracoval 
jako kolektor v jáchymovských dolech, 
pomáhal politickým vězňům, jednomu 
z  nich dokonce s  úspěšným útěkem 
za  hranice. On sám se také rozhodl 
opustit svou zemi, při přechodu hranic 
však byl zadržen a vězněn. S nálepkou 
protistátního rozvraceče pak bojoval 
celý svůj život až do Sametové revolu-
ce. „Nebylo to lehké, ale udělal bych to 
znovu, nic bych neměnil,“ uvedl Miro-
slav Hampl při převzetí ceny z  rukou 
starosty Tomáše Spurného.

Silný příběh je spojený i se zdravotní 
sestrou Šárkou Domeslovou, která díky 
své rychlé a  duchapřítomné reakci za-

chránila osmnáctiměsíčnímu dítěti ži-
vot. „Jeli jsme s přítelem a dětmi na vý-
let do Mohelnice. Když jsme projížděli 
Sudkovem, z  domu vyběhly dvě ženy 
s dítětem v náručí. Zastavily naše auto, 
vyběhla jsem ven a začala zjišťovat, co 
se děje. Holčička byla bezvládná, měla 
promodralý obličejíček. ‚Malá nedýchá, 
nenechte mi ji umřít,‘ prosila maminka 
a dávala mi dítě do rukou. Bylo to velmi 
emotivní,“ vzpomněla na  dramatické 
chvíle. Vytažením zapadlého jazyka dí-
těti zachránila život. Rychlou a účinnou 
pomoc ocenila nejen nemocnice, kde 
Šárka Domeslová pracuje, ale také měs-
to udělením ceny za humanitární čin.

Cenu v  oblasti kultury si z  obřadní 
síně radnice právem odnesla ředitelka 
Městské knihovny T. G. Masaryka Ka-
mila Šeligová. Instituce, již řídí, patří 
mezi špičku v republice, o čemž svědčí 
i  loňská pozvánka mezi deset nomi-

Cenu města Šumperka za  rok 2019 letos obdrželo jedenáct osobností, zá-
stupců firem, organizací i majitelů objektů. Slavnostní předání se uskutečnilo 
druhý červnový čtvrtek v komorním prostředí obřadní síně v historické budo-
vě radnice.

Město rozdalo hned v několika kategoriích prestižní ocenění za loňský rok

Bývalý politický vězeň Miroslav Hampl převzal ocenění z rukou starosty Tomáše 
Spurného.  Foto: P. Kvapil

Cenu mladých obdržel úspěšný mode-
lář Marek Zindulka.                Foto: -pk-

Šárka Domeslová zachránila život 
osmnáctiměsíčnímu dítěti.  Foto: -pk-

Cenu v oblasti kultury si z obřadní síně 
odnesla ředitelka knihovny Kamila Še-
ligová.                                          Foto: -pk-

Ocenění sportovci předvedli v obřadní 
síni něco ze svého fotbalového umění. 
 Foto: -pk-

novaných na  titul Knihovna roku. Její 
jméno je spojeno s  literárně-filmovým 
festivalem Město čte knihu, s  cyklem 
pořadů Poezie a  hudba, s  organizací 
cyklů přednášek, besed, oblíbených 
vzdělávacích seminářů či koncertů zná-
mých nebo začínajících hudebníků, ale 
také se šumperským filmovým klubem, 
který dlouhá léta vede.

Výkony, o  nichž se mluvilo daleko 
za  hranicemi našeho okresu, předved-
li v  loňském roce mladí fotbalisté FK 
Šumperk, ročník 2007. Tým dvanáctile-
tých kluků nejen vyhrál na jaře žákov-
skou ligu s náskokem osmi bodů před 
týmy jako Baník Ostrava, Opava či 
Karviná, ale i na podzim 2019, kdy už 
v kategorii třináctiletých znovu nenašli  
přemožitele. Úspěchy loňského roku 
byly korunovány výhrou největšího ce-
lostátního turnaje v kopané McDonald‘s 
Cup spojenou s  odměnou v  podobě 

Do  historie Šumperka se zapsal 
jako druhý porevoluční starosta, jeho 
profesní život byl spojen s  nejvý-
znamnějším průmyslovým podnikem 
ve  městě, kterým byl Pramet, dnes 

Dormer Pramet s.r.o., dvě volební ob-
dobí byl poslancem Parlamentu ČR. 
Řeč je o Petru Krillovi, jenž letos ob-
držel cenu za přínos městu.

Petr Krill má velkou zásluhu na do-
končení rekonstrukce šumperského 
divadla a  jeho znovuotevření v  roce 
2000 po  požáru, za  jeho „starosto-
vání“ byla také dokončena rekon-
strukce pěší zóny. Ve  funkci starosty 
i  později věnoval značné úsilí rozvoji 
podnikání a popularizaci technického 
vzdělávání. „Náš průmysl potřebu-
je lidi s  technickým vzděláním, a  to 
ne pouze vysokoškoláky, ale také ty, 
kteří obsluhují stroje a  rozumí jim,“ 
říkával Petr Krill. Díky němu v Šum-
perku vznikla pobočka Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ost-
rava, ale také evropské centrum pro 
výrobu feritů z  magnetických měk-
kých materiálů společnosti Siemens, 
jež zde vytvořila dceřinou společnost  
Epcos, dnes TDK Electronics, inicio-
val a vedl rovněž Grémium podnikate-
lů, které se stalo významnou institucí. 

Do „síně slávy“ vstoupil emeritní starosta Petr Krill

Někdejší starosta Petr Krill letos ob-
držel cenu za přínos městu. Foto: -pk-

návštěvy utkání AC Milán-Lazio Řím. 
Za  tyto úspěchy obdrželi talentovaní 
fotbalisté spolu s trenérem Petrem Str-
nadem ocenění v oblasti sportu. Na im-
provizovaném „pódiu“ obřadní síně 
vzápětí předvedli něco ze svého fotba-
lového umění.

V kategorii cena mladých byl oceněn 
úspěšný modelář Marek Zindulka, jenž 
se svému koníčku věnuje od útlého dět-
ství a  který je hlavním organizátorem 
soutěže Modelfest, jež do  Šumperka 
láká stovky návštěvníků z  republiky 
i  zahraničí. „Ta cena patří mému ka-
marádovi, který nás před několika dny 
opustil. Moc mi pomohl, podporou 
i radou, chybí mi,“ řekl po převzetí oce-
nění dojatý mladík. Pokr. na str. 4



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

   Pokr. ze str. 3
Ceny v  oblasti vzdělávání se dostalo jedné z  nej-

významnějších institucí v  této oblasti, šumperskému 
gymnáziu, které loni oslavilo sté výročí svého založe-
ní. Během této doby zdejší pedagogové vychovali tisí-

ce absolventů. Cenu si převzal ředitel gymnázia Milan 
Maceček. „Tato cena patří dalším čtrnácti ředitelům, 
díky nimž se gymnázium stalo uznávanou institu-
cí. Mezi nimi najdeme řadu významných osobností, 
jsou to starostové, vědci, významní lékaři, sportovci 
a  mnoho dalších,“ uvedl Milan Maceček. Cenu mu 
předával šumperský zastupitel a  bývalý oblíbený pe-
dagog gymnázia Květoslav Vykydal.

Ocenění v oblasti podnikání získaly dvě firmy. Tou 
první, zařazenou do  drobného podnikání, je Salátov-
ník s.r.o., který se rozhodl bojovat proti zbytečným 
plastovým obalům a zároveň nabízet zdravé jídlo z kva-
litních, čerstvých a sezonních surovin. Druhou oceně-
nou, tentokrát v  podkategorii výrobní společnosti, je 
firma Pars nova a.s., člen skupiny Škoda. Jde o podnik 
se sedmdesátiletou tradicí v  oblasti výroby, moderni-
zací a oprav kolejových vozidel, který patří k největším 
a nejstabilnějším zaměstnavatelům v regionu.

Šumperk pravidelně oceňuje také zdařilé novo-
stavby a  rekonstrukce na  území města. Cenu v  ob-
lasti architektury obdržela společnost MAPO Care 
za  zdařilý projekt podle návrhu architekta Martina 
Šťastného a výstavbu budovy zdravotnického zařízení 
ve  Fialově ulici, jež vyrostlo v  místech někdejší bu-
dovy okresní odborové rady Mosazná plaketa z dílny 
kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic ozdobí i nejlépe 
zrekonstruovaný objekt v loňském roce. Je jím citlivě 

opravený dům v Jeremenkově ulici 12, který byl po-
staven v novorenezančním stylu. Jeho majitelé nevá-
hali obětovat nemalé finanční prostředky, aby obnovili 
původní plastické členění s reliéfy a římsami, a vrátili 
tak domu jeho původní krásu.                           -ger, kv-

Ceny města za rok 2019/Zpravodajství

Tak silné emoce jako v Šumperku snad Ondrášov-
ka Cup za osm let svého trvání ještě nezažil. Všichni 
byli na  vyvrcholení kategorie U13 neskutečně natě-
šení a šumperští příznivci navíc vytvořili nezapome-
nutelnou atmosféru, již vyprovokovali domácí mladí 
fotbalisté. Dospělé áčko Šumperka sice hraje divizi, 
ale jejich následovníci se vůbec nezalekli jmen vel-
kých klubů, včetně Sparty. Právě Spartu FK Šumperk 
porazil v základní skupině 2:1 a odstartoval vlnu ne-
bývalé euforie, kterou zažili i diváci u obrazovek Čes-
ké televize.

Šumperk a  Sparta společně postoupily do  Zlaté 
skupiny, v níž se bojovalo o vítězství v turnaji. Spar-

ta obhajuje celkové prvenství v  Ondrášovka Cupu 
z  předchozí sezony a  v  kategorii U13 triumfovala 
i před rokem. Jak se později ukázalo, prohra s míst-
ním týmem byla jedinou, kterou Sparta v turnaji utr-
pěla, a ze Šumperka si odvezla vítěznou trofej.

Domácí FK Šumperk zvládl fantasticky základ-
ní skupinu bez jediné bodové ztráty s  pěti výhrami 
a postupem do závěrečné fáze s  impozantním skóre 
16:1. Ve finálové skupině už ale šumperští museli po-
čítat ztráty. Porážky s Pardubicemi a Baníkem Ostra-
va byly sice nepříjemné, ale i tak je druhé místo pro 
Šumperk obrovským úspěchem. Třetí příčku obsadil 
tým FK Pardubice. -red-

Šumperk vybojoval v Ondrášovka Cupu stříbro

Ocenění v  kategorii drobné podnikání převzala jed-
natelka společnosti Salátovník Tereza Chaloupková 
od místostarostky Marty Novotné.                  Foto: -pk-

Bývalý oblíbený pedagog gymnázia a dlouholetý za-
stupitel Květoslav Vykydal předal ocenění řediteli ško-
ly Milanu Macečkovi.                                        Foto: -pk-

Druhý červnový víkend hostil šumperský fotbalový stadion první finálový turnaj osmého ročníku On-
drášovka Cupu, jenž je oficiálním Pohárem FAČR kategorií U8 - U13. Za přítomnosti bývalého reprezen-
tanta Tomáše Ujfalušiho ovládla úvodní ze série šesti finálových turnajů Sparta. Skvělé výkony domácích 
fotbalistů, kteří skončili druzí, vyvolaly na stadionu neuvěřitelnou euforii.

  
  

       Městu přibyla do sady další 
křišťálová popelnice

O tom, že se v Šumperku daří dobře separovat od-
pad, svědčí i osvědčení o úspoře emisí, které měs-
to získalo od společnosti EKO-KOM. Město díky 
třídění podstatně snížilo uhlíkovou stopu, jež byla 
vyčíslena na 2020,534 tuny CO2, a uspořilo energii 
přesahující šestačtyřicet milionů MJ.  
Zároveň se město umístilo na stříbrném stupínku 
soutěže O  keramickou popelnici, kterou pořádá 
každoročně Olomoucký kraj se společností EKO-
-KOM. Do  projektu, jehož posláním je odměnit 
samosprávy, které nejlépe třídí komunální odpad, 
se zapojilo 396 obcí a měst. Šumperk bodoval v ka-
tegorii nad patnáct tisíc obyvatel a  získal druhé 
místo za Prostějovem, Olomouc obsadila bronzo-
vou příčku.
„Hodnotilo se především množství vytříděných 
odpadů na  jednoho obyvatele, počet tříděných 
komodit na území jednotlivých obcí a měst nebo 
hustota sběrné sítě,“ vysvětlil místostarosta Jakub 
Jirgl, v jehož gesci je životní prostředí. Připomněl, 
že nedílnou součástí ocenění jsou motivační  
odměny na  podporu odpadového hospodářství, 
které obcím na  medailových příčkách poskytne 
Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v  závis- 
losti na konečném umístění rozdělí celkovou část-
ku 325 tisíc korun. 
Město Šumperk vytřídilo v roce 2019 více než pět 
a půl tisíce tun odpadu, z toho bylo nejvíce vyveze-
no bioodpadu, lidé také stále více využívají sběrné 
dvory. Z dalších komodit se třídí papír, plast, sklo, 
kompozitní obaly a  kovy. „Novinkou jsou nyní 
sběrné nádoby na  použitý olej, jež byly umístěny 
do  sběrných dvorů. Lidé by měli slévat vychlad-
lý olej například z  fritovacích hrnců nebo pánví 
do plastových lahví a ty pak vhodí do nádoby,“ in-
formoval o novince místostarosta a dodal, že použi-
tý olej využívá bioplynová stanice v Rapotíně. -ger-

Město rozdalo hned v několika kategoriích prestižní ocenění za loňský rok

V prvním finálovém turnaji osmého ročníku Ondrášovka Cupu, jenž hostil šumperský stadion, vybojoval domácí 
tým mladých fotbalistů cenné stříbro.  Foto: Ondrášovka Cup
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Jednání se zúčastnilo kompletní vedení města 
v čele se starostou Tomášem Spurným a místostaros-
ty Martou Novotnou a  Jakubem Jirglem. Nechyběli 
zástupci základních složek integrovaného záchranné-
ho systému, Povodí Moravy či Vodoprávního úřadu. 
Role průvodce se ujal Vítězslav Chmelař, vedoucí 
PVE Dlouhé stráně. 

Členové bezpečnostní rady si nejen vyslechli, jak 
je elektrárna zabezpečena proti rizikům, ale mohli si 
vše i prohlédnout, včetně míst, kam se veřejnost běž-
ně nedostane. V době prohlídky navíc právě probíha-
la odstávka elektrárny, takže magické oko, jak se říká 
horní nádrži přehrady, bylo vypuštěné. -ger-

„Stav krytu vozovky i bezpečnostních prvků cesty 
je nevyhovující. Přibývají trhliny a výtluky v asfaltu, je 
zničena část směrových sloupků a jejich nástavců nad 
svodidly, která jsou místy poškozena,“ uvedl mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Doplnil, že 
rekonstrukce více než čtyřkilometrového úsek silnice 
přijde na 103,89 milionu korun bez DPH.

Oprava obchvatu je rozdělena do  tří fází, během 
nichž bude doprava svedena do  jednoho jízdního 
pruhu, druhý směr bude nahrazen objízdnými trasa-
mi. V současné době je jednosměrný provoz ve směru 
na Šumperk veden po silnici přes Postřelmov a provoz 
na  Zábřeh vede v  pravém jízdním pruhu obchvatu. 
Pokud by někdo chtěl jet po staré silnici z Postřelmova 
na Zábřeh, narazí na křižovatce před městem na zá-
brany. V další etapě prací bude obchvat zcela uzavře-
ný, řidiči budou jako v minulosti jezdit obousměrně 

přes Postřelmov. V závěru oprav se provoz obousměr-
ně svede do levého pruhu obchvatu.

„Předpokládaná doba rekonstrukce jsou tři měsíce. 
V zájmu ŘSD i řidičů bude snaha termín uspíšit bez 
dopadu na kvalitu provedené rekonstrukce. Oprava je 
součástí nákladného záměru zvýšit úroveň cestování 
v severní části Olomouckého kraje,“ uvedl Mazal. 

Postřelmovský obchvat zanedlouho doplní obchvat 
Bludova. Na tuto stavbu finišuje příprava podkladové 
dokumentace, následovat bude vypsání výběrového 
řízení na  zhotovitele. ŘSD zároveň počítá s  opravou 
hlavního průtahu Bludovem. 

Stavba obchvatu Postřelmova byla zahájena v  ro- 
ce 2002 a  po  dvou letech projela úsekem dlouhým  
3 238 metrů první vozidla. Z patnácti tisíc se tak počet 
projíždějících automobilů Postřelmovem snížil na pět 
tisíc denně.  -red-

Naplno se rozjely ambulance i  operační sály. 
Do areálu již mohou vjíždět automobily a otevřely se 
také veškeré postranní vchody pro pěší. Nemocnice 
zrušila provizorní infekční oddělení a oddělené pra-
covní týmy, takže zdravotníci mohou zase pracovat 

v obvyklé sestavě na svých pracovištích tak, jak jsou 
zvyklí. Zpátky do svých prostor se vrátily rovněž do-
časně přemístěné ortopedické ambulance. 

Vedení nemocnice však pacienty žádá, aby i nadále 
dodržovali během návštěvy zdravotnického zaříze-
ní veškerá doporučená opatření, ať už jde o  roušky 
na  obličeji, dodržování vzájemných odstupů nebo 
dezinfekce rukou.

Odběrové místo pro pacienty s podezřením na ná-
kazu koronavirem stále funguje. Nemocnice však 
zrušila vyšetření pro samoplátce, vyšetřuje pouze 
pacienty, u nichž vyšetření indikoval praktický lékař 
nebo epidemiolog. Od  začátku pandemie provedli 
zdravotníci šumperské nemocnice na  odběrových 
místech přes dvanáct set padesát odběrů. Testy na pří-
tomnost koronaviru SARS-CoV2, který způsobuje 
onemocnění Covid-19 podstoupili během epidemie 
také zaměstnanci i  hospitalizovaní pacienti. Dohro-
mady museli zdravotníci otestovat v  nemocnici přes 
dvě stě padesát lidí. Nemocnice během epidemie také 
hospitalizovala celkem čtyři pacienty nakažené koro-
navirovou infekcí.  -red-

Odstartovala oprava obchvatu Postřelmova

Nemocnice se vrací zpět do plného provozu

Nedávné bleskové povodně, role přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a také otázka rizika black- 
outu. Zejména těmito tématy se zabývala Bezpečnostní rada ORP Šumperk, jež zasedala právě v této uni-
kátní elektrárně.

Oprava obchvatu Postřelmova za více než sto milionů korun odstartovala v polovině června. Práce do-
provázejí omezení provozu a objížďky. Rekonstrukce potrvá do poloviny letošního října.

Další krok k návratu do normálu učinila šumperská nemocnice. V polovině června zrušila zákaz návštěv 
na porodnickém oddělení. Tatínkové a další rodinní příslušníci tak mohou přijít na návštěvu za svými blíz-
kými a seznámit se s novým přírůstkem do rodiny. Nemocnice se i na doporučení ministerstva zdravotnic-
tví a hygieniků postupně vrací ke svému standardnímu provozu od začátku června.

Bezpečnostní rada se sešla na Dlouhých stráních

  
  

       V červenci se otevře kaple 
v Horní Temenici

V  pátek 3. července bude úderem třetí odpoled-
ní slavnostně otevřena zrekonstruovaná kaple  
sv. Anny v  Horní Temenici. Ta v  minulém roce 
prošla poměrně náročnou rekonstrukcí - kromě ji-
ného byla stavba izolována od zemní vlhkosti, byly 
obnoveny omítky a  restaurováním prošel i  kříž 
před kaplí. Součástí programu slavnostního ote-
vření bude také přednáška o  historii kaple. Další 
aktivity u této příležitosti připravuje rovněž Spolek 
místních občanů. -ger-

      Temeničtí hasiči pomáhali 
zaplaveným obcím
Do Rapotína a Dlouhé Loučky směřovaly před ně-
kolika dny vozy dobrovolných hasičů z Temenice. 
V  obou obcích dobrovolníci pomáhali zvládnout 
místním lidem povodně.
„V neděli 7. června kolem desáté hodiny večer nás 
svolalo operační středisko na základnu v Temeni-
ci. Zpočátku to vypadalo, že budeme pouze držet 
pohotovost za  profesionální jednotku, která vy-
razila na pomoc zatopené Oskavě. Nakonec jsme 
do terénu vyjeli i my,“ uvedl velitel jednotky dob-
rovolných hasičů Pavel Koutný.  
Temeničtí hasiči nejprve v noci z neděle 7. na pon-
dělí 8. června pomáhali zvládat velkou vodu v Ra-
potíně. Nasvěcovali a  hlídali rozestavěný most 
u kostela a odčerpávali vodu ze zatopených domů. 
„Na základnu jsme se vrátili v šest ráno a za dvě ho-
diny už jsme jeli do Dlouhé Loučky, kde byla opět 
v permanenci naše čerpadla. Zásah komplikoval ob-
rovský příval bahna, nedalo se rozeznat, kde býval 
trávník nebo chodník,“ popsal situaci Pavel Koutný.
V Dlouhé Loučce, kudy se prohnala klasická příva-
lová voda, hasiči zápasili s vodním živlem celý den. 
Od řídícího důstojníka dostali na starost odčerpat 
vodu z domů v ulici, která sousedí s řekou. Na zá-
kladnu se vrátili až v odpoledních hodinách. Poté 
je čekalo zhruba dvouhodinové čištění výstroje 
a výzbroje, umýt bylo potřeba auto i oblečení. Te-
prve po splnění svých povinností se členům zása-
hové jednotky dostalo po dvou dnech beze spánku 
zaslouženého odpočinku. -ger-

Jednání na Dlouhých stráních se zúčastnilo kompletní 
vedení města.  Foto: -ger-

Kaple sv. Anny v  Horní Temenici prošla loni re-
konstrukcí.  Foto: -ger-

Temeničtí hasiči pomáhali zvládat velkou vodu 
v Dlouhé Loučce.  Foto: archiv

Nemocnice dělá maximum, aby byli pacienti, u  nichž 
musela kvůli nouzovému režimu zákrok odložit, odope-
rování co nejdříve.  Foto: archiv Nemocnice Šumperk
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Kino Oko: Většinu představení fil-
mu V  síti kino nahradilo - snímek 
opětovně uvádí a od září počítá, že ho 
nabídne na školní projekce. Stejně tak 
nahrazuje další filmy. Diváci tak mají 
možnost vyměnit „prošlé“ vstupenky 
na  neuskutečněná filmová představe-
ní na  promítání v  nových termínech. 
Kino rovněž přistoupilo k prodloužení 
dárkových poukazů o tři měsíce. Z po-
chopitelných důvodů odvolalo sezonu 
přímých přenosů a baletů, na něž vrací 
vstupné, a těší se, že na podzim balety 
a operu opět nabídne.

Dům kultury: Některé z  plánova-
ných akcí musel dům kultury zru-
šit, další přeložil s  tím, že zakoupené 
vstupenky zůstávají v  platnosti. Ak-
tualizované termíny najdete na webo-
vých stránkách www.dksumperk.cz. 
V případě, že návštěvníkům nebudou 
náhradní termíny akcí vyhovovat kvů-
li nemoci, plánované dovolené nebo 

z  jiných závažných důvodů, bude jim 
vráceno vstupné. Pokladna domu 
kultury je během července otevřena 
od pondělí do středy od 14 do 18 ho-
din. Případné dotazy je možné zasílat 
na  adresu predprodej@dksumperk.cz 
nebo je lze vyřídit telefonicky na čísle 
583 551 600.

Divadlo: Uzavření divadla nedovoli-
lo uvést v  řádném termínu hned čtyři 
premiéry, z nichž tři (Dášeňka čili život 
štěněte, Míša Špuntík a  Krkonošská 
pohádka) již divadlo odehrálo v  čer- 
vnu. Premiéra hry Chvála bláznovství se 
pak uskuteční 5. září - tedy týden před 
první plánovanou premiérou nové se-
zony. Ta začne netradičně už 13. srpna. 
Od  tohoto data divadlo pro předplati-
tele uvede všechna zrušená představení, 
včetně těch s  hostujícími soubory. Od   
18. do  22. srpna se uskuteční rovněž  
Divadlo v  parku. V  září pak divadlo 
odehraje i  představení Pražského ko-

morního baletu Carmina Vetera a Kou-
le v  hlavní roli s  Pavlou Tomicovou. 
Bližší informace, včetně náhradních 
termínů či možnosti vrácení vstupné-
ho na  představení Divadla Šumperk 
i  hostujících souborů, jsou zveřejněny 
na www.divadlosumperk.cz. 

Další informace: Vstupenky na 
představení Michala Nesvadby nazva-
né Michalovi mazlíčci, které se mělo 
uskutečnit 26. dubna v  kině Oko, je 
možné vrátit v  informačním centru 
na Hlavní třídě do 30. června. Vstupen-
ky na  Memoriál Boba Steinera s  Old 
Time Jazzbandem Loučná nad Desnou 
a hosty Kurtem Neubauerem, Ivou Blaž-
kovou a  OPSO, jenž měl proběhnout  
28. března v  loučenském kulturním 
domě, zůstávají v platnosti - akce se usku-
teční 24. října a  další vstupenky budou 
k  dostání v  září v  infocentru v  budově 
Akademie JAK v  Šumperku a  na  obec-
ním úřadu v Loučné nad Desnou. -red-

Sociální podnik Dobroty vznikl 
zhruba před pěti lety. Tím hlavním im-
pulzem byla poptávka lidí se zdravot-
ním postižením po práci. „I když mají 
lidé hendikep, chtějí pracovat, a  my 
jsme jim v tomto chtěli být nápomoc-
ni. Se zaměstnáváním jsme začali již 
v Centru sociálních služeb Pomněnka, 
kde máme zhruba dvě desítky pracov-
ních míst pro osoby se zdravotním po-
stižením. Poptávka po volných místech 
ale stále rostla a  my jsme nedokázali 
všechny zaměstnat. Sociální podnik 
jsme založili, aby mohly vzniknout 
další pracovní příležitosti,“ vysvětluje 
Nataša Strakošová Vykydalová.

Na  začátku byl plán vyrábět sirupy 
a marmelády z vlastních výpěstků. Ten-
to záměr ale zpočátku nebyl příliš úspěš-
ný. „Jednou před Vánoci nás napadlo, 
že zkusíme nabídnout vánoční cukro-
ví. Překvapilo nás, kolik lidí se na  nás 
obrátilo. Díky tomuto pokusu jsme 
zjistili, že cukrářská výroba by mohla 
být ta správná náplň našeho podniku. 
Zaměstnaly jsme proto dvě ženy, které 
sice nejsou vyučené cukrářky, ale jsou 
velmi šikovné a  pečení je jejich hob- 
by,“ vypráví zakladatelka podniku.

Po  vánočním cukroví se „Dobroťá-
ci“ pustili do pečení ovesných sušenek, 
rozhodli se jít cestou zdravé domácí ku-

chyně. Postupně si začali hledat zajíma-
vé recepty a se svými produkty oslovili 
několik kaváren. „Tou první, jež s námi 
začala spolupracovat, byla Pikola. Pekli 
jsme pro ni cukroví, protože v té době 
jim vypadla cukrářská výroba. Za  to 
jsme byli moc vděční, protože nám to 
v  rozjezdu opravdu hodně pomohlo, 
hodně jsme se toho i  naučili a  hlavně 
jsme získali potřebné sebevědomí,“ 
vypráví Nataša Strakošová Vykydalová

Pak už Dobroty našly odvahu se 
svou nabídkou oslovit další kavárny 
v  Šumperku a  okolí. A  byly úspěšné. 
Nyní pravidelně dodávají své výtvory, 
které často nemají daleko k umělecké-
mu dílu, například do  lázeňské kavár-
ny ve  Velkých Losinách, pochutnat si 
na nich mohou hosté kavárny Pohoda 
za hlavní poštou, z dílny Dobrot je i ci-
bulový chléb, jenž nabízí Pikola.

Na  výrobnu se stále častěji obracejí 
lidé, kteří organizují soukromé oslavy 
- svatby, narozeniny nebo nejrůznější 
srazy. Dobroty založily i  „sektor“ stu-
dené kuchyně, takže její pracovnice 
dokážou vykouzlit i  parádní „slaný“ 
raut na  přání. „Připravujeme i  zdravé 
svačinky pro zaměstnance nejrůzněj-
ších podniků a  organizací v  Šumper-
ku. Věřím, že jsme se vydali správným 
směrem, neboť nám zakázky přibývají. 

Těší nás, že se k nám lidé vracejí, pro-
tože jsou s  námi spokojeni,“ doplnila 
zakladatelka projektu.

Připomíná, že dalším zlomovým 
okamžikem pro sociální podnik byl 
start kavárny v  Městské knihovně  
T. G. Masaryka, kterou zde provozuje. 
„Tuto nabídku jsme dostali od ředitel-
ky knihovny Kamily Šeligové, jež byla 
tak trochu zoufalá, protože jí původní 
zájemce o provozování kavárny dal ko-
šem. Řekla jsem jí, že si na  to troufá-
me, a plácly jsme si. Do budoucna jsme 
totiž vlastní kavárnu plánovali. Takže 
i  tento kamínek nám do naší mozaiky 
přesně zapadl,“ dodává Nataša Strako-
šová Vykydalová.

V současné době Dobroty zaměstná-
vají pět žen a zahradníka, který se stará 
o zeleninové a ovocné záhony, stromy 

a  keře. Největší ocenění pro ně je, že 
jejich produkty lidem chutnají. O tom 
svědčí i  ocenění, jež cukrářky získaly 
za medovník nebo sirup z červené řepy 
s malinami. Vyhlášené jsou i jejich po-
lévky, které nabízejí Dobroty v literární 
kavárně knihovny. Mezi nejoblíbenější 
patří dýňová, mrkvová se zázvorem 
nebo boršč.

Nedávno přibyl sesterský obchůdek 
Dobroty z venkova, jenž sídlí v Langro-
vě ulici kousek za  poštou. Lidé si zde 
mohou nakoupit zdravé a  dobré po-
traviny i drogistické zboží od regionál-
ních výrobců, v nabídce je nyní čerstvá 
regionální zelenina - cibule, česnek, 
bylinky v  květináči, mrkvička, petr-
želka, celer, ředkvičky, kedlubny, jarní 
cibulka, hlávkový salát a hlavně čerstvé 
jahody, ale ty bývají hned pryč. -ger-

V  březnu se kvůli mimořádné situaci v  souvislosti s  epidemií koronaviru pro veřejnost uzavřely kulturní instituce 
ve městě. Řada plánovaných akcí, na něž si už lidé koupili vstupenky, tak byla zrušena. Organizace v současnosti řeší 
náhradní termíny, případně vrácení vstupného.

Je to firma, která hýří barvami, je kreativní a plná rozličných vůní, z nichž se 
návštěvníkovi sbíhají sliny. Řeč je o sociálním podniku Dobroty. „Zaměstná-
váme osoby se zdravotním hendikepem. Sídlíme v Šumavské ulici v suterénu 
budovy Centra sociálních služeb Pomněnka. Naší filozofií je vyrábět dobroty 
na přání především z regionálních potravin, dle tradičních receptur a z kvalit-
ních surovin,“ říká zakladatelka Dobrot Nataša Strakošová Vykydalová.

Co se vstupenkami na zrušené akce

Dobroty, od kterých se nedokážete odtrhnout, vyrábějí lidé s hendikepem

„Dobroťáci“ provozují kavárnu v Městské knihovně T. G. Masaryka.  Foto: -ger-

  
  

       Farmáři nabídnou 
produkty na trzích

Již potřetí budou mít Šumperané 
a  lidé z  okolí možnost nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od  výrobců. V  pátek 3. červen-
ce obsadí prodejci stánky rozeseté 
v prostoru na Hlavní třídě mezi ob-
chodním domem a  hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které při-
pravuje místní Okresní agrární ko-
mora ve spolupráci s městem, si bu-
dou moci příchozí nakoupit od osmé 
ranní do čtvrté odpolední.  -zk-

Farmářské trhy proběhnou v pátek 
3. července.  Foto: -ger-
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„Oproti minulým letům jsme se 
s  vyhlášením programu trochu zdrželi. 
Na vině byla pochopitelně koronavirová 
epidemie. Velkou část programu, který 
jsme měli už v  únoru prakticky hoto-
vý, jsme museli vytvořit znovu, protože 
řada amerických umělců svoje plány pro 
letošní koncertování v  Evropě změnila 
nebo zcela zrušila,“ uvedl ředitel festiva-
lu Vladimír Rybička. Podle dramaturga 
festivalu Ondřeje Bezra je sice doba i na-
dále poněkud nejistá, pořadatelé přesto 
věří, že do listopadu se situace v nejlep-
ším slova smyslu znormalizuje. „Roz-
hodli jsme se nakonec pro program, 
sestavený jak z  amerických hudebníků, 
u  nichž je vysoká pravděpodobnost, že 
se do Evropy na podzim vydají, tak z ně-

kterých velmi zajímavých evropských 
muzikantů. Letos nabídneme i mnohem 
víc českých hudebníků,“ uvedl Ondřej 
Bezr a dodal, že uvítat by to mohli pře-
devším tradiční skalní návštěvníci, kteří 
mají domácí muziku v oblibě. „Chceme 
také podpořit českou scénu, jež jarní 
´karanténou´ značně utrpěla,“ uzavřel 
dramaturg.

Kromě hlavních festivalových kon-
certů nebudou na Blues Alive chybět ani 
doprovodné akce, mezi nimiž zaslou-
ží zvláštní zmínku gospelový koncert 
v  klášterním kostele, a  zejména velká 
výstava fotografií a vzpomínkových ar-
tefaktů v šumperském muzeu, jíž si fes-
tival připomene své letošní čtvrt stoleté 
výročí. -red-

Jiřičky jsou často zaměňovány s vlaš-
tovkami, na  rozdíl od  nich mají krat-
ší a  méně vykrojený ocas, bříško mají 
bílé, svrchu jsou modré s ocelovým ná-
dechem a ocas a křídla mají černá. Ji-
řička se živí hmyzem, který loví za letu. 
Po  návratu z  Afriky, když uletí okolo 
dva a  půl tisíce kilometrů, zpravidla 
zahnízdí na stejné místo. Pokud o svůj 
domov přijde, těžko přesidluje jinam. 
Během jednoho pobytu u nás nachytá 
až půl milionu kusů hmyzu.

Udělením titulu Pták roku 2020 jiřič-
ce obecné chtějí ornitologové upozornit 
na ubývání vhodného životního prostředí 
vlivem stavebních úprav a zásahů do hníz-
dišť. Jiřičky spotřebují na stavbu jednoho 
hnízda až tisíc kuliček bláta. Problémem 
se pro ně může stát dlouhotrvající sucho. 
Neštěstím je také snaha bránit jiřičkám 
hnízda stavět, trestuhodné je pak záměr-
né ničení a shazování jejich již hotových 
hnízd. Legislativně jsou všichni ptáci 
včetně jiřiček chráněni zákonem číslo  
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Město Šumperk by rádo vyzvalo 
všechny občany, aby jiřičky ve  svých 
nemovitostech tolerovali a  případně 
jim i  pomáhali, například založením 
louže s  bahnem v  období sucha nebo 
poskytnutím uměle vyrobeného hníz-
da. „Již velice dlouhou dobu jsou nejen 
jiřičky tradičními průvodci člověka, 
a spoluutváří tak kolorit i našeho měs-
ta, proto bych byl rád, aby naše společ-
né soužití nadále pokračovalo a občané 
Šumperka nechávali tyto užitečné ptá-
ky ‚u  sebe doma‘ bydlet,“ připojuje se 
k výzvě místostarosta Jakub Jirgl.

Lidé mají často obavu z nepořádku, 
který jiřičky vytvářejí. Dle vyjádření 
Státního zdravotnického ústavu se ji-
řiček bát nemusíme, nákaza patogeny 
od  jejich parazitů ani z  trusu nehro-
zí. Pod jejich hnízdo pak stačí umístit 
vhodnou nádobu, aby trus zachytáva-
la. Jiřičky se vám pak za  poskytnuté 
přístřeší odmění například odstraňo-
váním obtížného hmyzu, jako jsou 
mouchy a komáři. -ger-

Od 12. do 14. listopadu se uskuteční v šumperském domě kultury pětadva-
cátý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive. Organizátoři již doladili po-
slední detaily a  v  úterý 23. června zveřejnili program.  Zítra, tedy ve  čtvrtek  
25. června, pak odstartuje úderem druhé odpolední předprodej vstupenek v síti 
Go Out - www.gouout.cz a v předprodeji domu kultury.

V letošním roce vyhlásila Česká společnost ornitologická Ptákem roku 2020 
jiřičku obecnou. Ta s námi sdílí lidská sídla už po staletí a byla pro nás vždy 
poslem jara a symbolem štěstí. Bohužel v posledních letech dostává soužití lidí 
s jiřičkami trhliny. Dejte šanci jiřičkám zahnízdit na vašem domě.

Přípravy Blues Alive finišují, 
startuje prodej vstupenek

Tolerujte jiřičku obecnou, 
která je Ptákem roku 2020

Hlavní zaměření činnosti: plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění * zabezpečování jednání rady města a zastupitelstva města * komplexní zajišťování pracovněprávních 
vztahů zaměstnanců obce * zabezpečování koncepce rozvoje a  komplexního zajištění přenesené působnosti 
výkonu státní správy ve správním obvodu města * řízení a koordinace činnosti úřadu, vydávání vnitřních směrnic 
městského úřadu * budování klientsky zaměřené instituce a uplatňování moderních metod řízení a práce
Zákonné předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu: je státním občanem České republiky, popřípadě 
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt * dosáhl/a věku 18 let * 
je způsobilý/á k  právním úkonům * je bezúhonný/á * ovládá jednací jazyk * splňuje předpoklady dle zák.  
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích ČSFR, ČR a SR, v platném znění, tzn., není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona 
č. 451/1991 Sb., v  platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR. Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona 
dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) 
čestným prohlášením * vedoucí úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích 
* má nejméně tříletou praxi: a) jako vedoucí zaměstnanec nebo b) při výkonu správních činností v pracovním 
poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru 
ke  státu nebo c) ve  funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného 
pro výkon této funkce. Délka praxe podle písm. a), b) a  c) musí být splněna v  průběhu 8 let bezprostředně 
předcházejících jmenování do funkce.
Požadavky pro výkon funkce: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 
zřízení), v platném znění, a dalších souvisejících předpisů * znalost zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném 
znění a zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění * znalost postavení, činnosti a působnosti územních 
samosprávných celků a jejich orgánů, právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy * řídící 
a koncepční práce, tvůrčí a analytické myšlení * schopnost týmové práce a efektivního řízení většího pracovního 
kolektivu, motivování zaměstnanců * organizační a  rozhodovací schopnosti, schopnost implementace změn 
a nových postupů * výborné komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi * umění kultivovaného písemného 
vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat * schopnost rychlé orientace v nové problematice 
* časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení a  odolnost vůči stresu * samostatnost, spolehlivost, pečlivost, 
seriózní vystupování * praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou * znalost cizího jazyka 
výhodou * uživatelská znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny B
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 

příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: strukturovaný životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných 
znalostech a  dovednostech týkajících se správních činností * výpis z  evidence rejstříku trestů ne starší než  
3 měsíce, u  cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost četným prohlášením * ověřené 
kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2  
odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč 
narozený po 1. 12. 1971. * čestné prohlášení o splnění předpokladů dle §5 zákona č. 312/2002 Sb.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Platové zařazení: 12. 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.

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou s  6měsíční zkušební dobou dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. 
b) zákoníku práce, v platném znění. Předpokládaný termín nástupu: 12. 9. 2020 nebo dle dohody. Nabízíme: 
tvůrčí manažerskou práci při dalším zvyšování kvality městského úřadu * uplatnění manažerských schopností 
při řízení týmu asi 220 zaměstnanců * možnost zapojení do  národních projektů při rozvoji veřejné správy * 
příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání * pracovní poměr na dobu neurčitou, platové ohodnocení 
ve 12. platové třídě dle nař. vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, s osobním příplatkem a příplatkem za vedení odpovídajícím pozici s vysokou mírou 
zodpovědnosti * zajímavé zaměstnanecké benefity - mobilní telefon a  notebook, dovolená 5 týdnů, 5 dnů 
zdravotního volna (sick days), příspěvek na  stravné ve  výši 90 Kč za  odpracovaný den, příspěvek na  ošatné, 
příspěvek na penzijní připojištění, v případě potřeby služební automobil * prostor pro seberealizaci a perspektivu 
v přátelském kolektivu * zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního 
výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům * zavádění nových proklientsky přívětivých metod řízení úřadu.
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami doručte osobně na  podatelnu Městského 
úřadu, nám. Míru 1, Šumperk do  30. 6. 2020 (do  15 hodin), nebo poštou v  uzavřené obálce (rozhodující je 
podací razítko podatelny úřadu) na adresu - Město Šumperk, starosta města, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 
Obálku označte slovy „VŘ - tajemník MěÚ - neotvírat“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi 
a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené 
funkční místo.

Starosta města Šumperka vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Šumperk

Milí příznivci Blues Alive,

jak dobře víte, na letošní rok připadá jubilejní 25. ročník našeho festivalu. 
Situace okolo příprav je z důvodu pokračující pandemie a následných 

omezujících opatření složitá a poněkud nepřehledná. Přesto jsme naprosto 
přesvědčeni, že se s vámi ve dnech 12. - 14. listopadu skutečně v Domě kultury 

v Šumperku sejdeme.

Vše v tuto chvíli záleží zejména na možnosti sdružování většího počtu lidí. 
Pevně věříme, že za onoho půl roku už vláda povolí alespoň takový počet, při 

kterém bude pořádání našeho festivalu dávat smysl.

Co do tvorby programu jsme momentálně ve velmi operativním stadiu příprav 
tří variant Blues Alive. Primární je taková, jak ji znáte z minulých let, tedy s 

umělci z celého světa, s velkými hvězdami a legendami i čerstvými objevy 
bluesové scény. Jsme ale také připraveni, že budou moci přijet jen muzikanti z 

evropských zemí. I v takovém případě vám nabídneme tu nejvyšší kvalitu. A do 
třetice, zejména pro případ uzavřených hranic, pracujeme předběžně i na ryze 

české variantě, kdy bychom se pokusili do Šumperka přivézt v co 
nejkompletnější sestavě absolutní špičku české bluesové a související muziky.

Ať už bude výsledek jakýkoli, věříme, že vás programová nabídka a následně i 

atmosféra na 25. ročníku Blues Alive jako každý rok potěší a že společně 
alespoň na ty tři dny zapomeneme na všechny strasti letošního podivného roku.

Držme si vzájemně palce.

Vladimír Rybička, ředitel festivalu

Ondřej Bezr, dramaturg
Štěpán Suchochleb, booking agent
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Informační servis/Personální inzerce

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

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

referenta - právníka na právní oddělení odboru majetkoprávního 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 
právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění * znalost zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění * znalost zák. č. 256/2013 Sb., katastrální 
zákon, v platném znění * znalost zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění * znalost zák.  
č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění * orientace v dalších zákonech, např. zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
* řídící, organizační a komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * 
výborná 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: právní činnost na majetkoprávním odboru a konzultace s ostatními odbory úřadu  
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 30. 6. 2020. Informace k pozici podá Milan Šubrt, vedoucí majetkoprávního odboru nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 518.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, 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 zák. 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 bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 
vzdělání ve  studijních oborech geoinformatika, geografie, architektura, rozvoj sídel, městské inženýrství 
nebo stavební inženýrství pozemních staveb 
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 závazného 
stanoviska * tvorba a vedeni technické mapy města Šumperka * příprava podkladů pro vydání závazného 
stanoviska orgánu územního plánování
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 30. 6. 2020. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 304.

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

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu ve  studijním oboru nebo 
vyšším odborném vzděláním stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku 
stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení staveb ve správním území 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do  30. 6. 2020. Informace k  pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31,  
tel. 583 388 332.
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími (20 hod. týdně)
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 731 571 586, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium A N G L I Č T I N Y 
ve školním roce 2020/2021 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
bakalářského (Bc.)   a  navazujícího  magisterského  (Ing.)
studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

...... přihlášky se stále přijímají 

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala zve na

NÁBOR DĚTÍ A DOSPĚLÝCH DO HUDEBNÍCH OBORŮ

AKUSTICKÁ KYTARA 
4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 ELEKTRICKÁ KYTARA
UKULELE 

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 ZPĚV 
4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 KLAVÍR A DALŠÍCH
pro školní rok 2020/2021

Bližší info na ww.m-machala.cz, tel. č. 725 686 325

v učebně � rmy Agritec 
Šumperk v Zemědělské ul. 16

v pondělí 27. července
ve čtvrtek 27. srpna

vždy od 14 do 17 hod.

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

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU S VÝLOHOU
velikost 55 m2, Šumperk, Žižkova 1

Nebytový prostor v přízemí budovy, přímo přístupný, 
vhodný jako prodejna, kancelář, kosmetické studio, 
manikúra, masáže či jiné služby. Parkování zdarma 

přímo na ulici před prostorem. Volný okamžitě! Zálohy 
na služby cca 2.000,- Kč včetně vytápění.

Nájemné 5.000,-Kč/ měsíc

PRONÁJEM ATYP. PODKROVNÍ JEDNOTKY
velikost 118 m2, Šumperk, Temenická 151

Podkrovní jednotka v cihlovém domě, v klidné části 
města, po rekonstrukci - otevřené podkroví, režné zdivo,
vybavená kuchyň i soc. zařízení - stylové zař. předměty, 

sklep. Vyhrazené parkovací místo zdarma přímo 
u domu. Volný okamžitě! Zálohy na služby 
cca 800,- Kč, elektro a plyn - přímé platby. 

Nájemné 9.000,-Kč/ měsíc

Kontakt : sperlich@smr.cz , tel: 602 731 979
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FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
TESAŘ
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK

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 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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které můžete 
důvěřovat.
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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. Naší 

hlavní 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 rod. domy  

v  Šumperku, Zábřehu a okolí. 

•  rod. dům 4+1, samostatně stojící, 
patrový, celopodsklepený

•  průběžně rekonstruován, CP 650 m2

•  kotel na TP, plyn.přípojka v domě
Volejte: 733 734 435

Rapotín             4.350.000 Kč

•  byt 2+kk, zasklená lodžie, panel, 
OV, 52 m2, 10. patro

•  velmi udrž. byt, částečná rekonst.
•  nízké náklady na bydlení, sklep, 

příjemná orient. Volejte: 733 734 435

Fibichova, Šumperk          1.500.000 Kč

• stavební pozemek s projektem
   k výstavbě RD, CP 675 m2, vydáno  

platné staveb. povolení na bungalov 
 4+kk, veškeré IS na hranici 

pozemku

Šumperk   1.590.000 Kč

•  cihlový byt 3+kk, OV, 65 m2, 3.NP,   
revitalizovaný byt.dům

•  kompl. rekonstr., vytápění el. kotel
•  zahr. s chatkou u domu, velmi nízké 
 náklady, sklep Volejte: 733 734 435

Pod lesem, Šumperk             2.490.000 Kč

• rod. dům 5+kk, patrový, celopod-
sklep. RD, CP 794 m2, 2x koupelna  
s WC, vytápění plyn. kotel+krb

• dvojgaráž, slunná terasa, zastřešený 
bazén 6 x 3,5 m Volejte: 733 734 435

Šumperk          6.400.000 Kč

•  byt 3+kk, cihla, 57 m2, 1 .patro, 
zahrádka přímo u domu

•  kompl. rekonstr., vytápění plyn. 
kotel, klidná lokalita, revitalizovaný 
byt. dům, sklep Volejte: 733 734 435

Javoříčko, Šumperk             2.200.000 Kč

• rozsáhlý pozemek, CP 3003 m2, 
možnost využívat jako zahradu

• pozemek přístupný z hlavní cesty
• klidné a slunné místo nedaleko 

Desné

Filipová    250 Kč/m2

•  byt 3+1, 2x balkon, panel, OV, 69 m2, 
2. NP, komora v bytě, velký sklep

•  kompl. rekonstr., neprůchozí pokoje
•  vytápění el. přímotopy, nízké nákl., 

ihned volný Volejte: 602 531 103

Gagarinova, Šumperk          2.260.000 Kč

• cihlový patrový RD 4+1, plyn. kotel
 CP 370 m2, rekonstr., sklep, velká 

půda
• venkovní posezení, zahrada, garáž

Volejte: 733 734 435

Kranichova, Šumperk    4.290.000 Kč

• cihlový byt 3+1, OV, 2. patro, 56 m2

• původní stav s plast. okny, vytápění 
vlast. plyn. kotel

•  byt je ihned volný, možnost užívání 
zahrád. u domu Volejte: 733 734 435

Denisova, Šumperk               1.850.000 Kč   

•  stavební pozemek  
s výměrou 1189 m2

•  na hranici pozemku veškeré IS
•  velice slunné místo v klidné části 

obce

Petrov nad Desnou    1050 Kč/m2

• stavební parcea určena k výstavbě 
RD, CP 966 m2

• veškeré IS na hranici pozemku
• slunné místo, 8 km od Šumperka

Volejte: 733 734 435

Petrov nad Desnou      1050 Kč/m2

• byt 2+1, panel, DB, 46 m2, 4.patro, 
2x zasklená lodžie, sklep

• částečná rekonstr., neprůch. pokoje
• nízké náklady na bydlení, ihned 

volný Volejte: 733 734 435

ul. 1.máje, Velké Losiny       1.460.000Kč

•  zemědělská stavba s pozemky, 
celková výměra 6062m2, okrajová 
část, zavedena elektřina a voda

•  v ÚP vedena jako smíš. výrobní 
plocha (průmyslová výstavba)

Horní Temenice    4.950.000 Kč

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 naproti Domu kultury

A: Fialova 3341/12a, Šumperk www.mapoplasma.czT: 583 551 500 Otevírací doba: Po–Pá: 7.00–17.45 | So: 7.00–14.00

    V  několika státech, včetně 
České republiky, probíhají stu-
die, které ověřují účinnost da-
rované plazmy od lidí, v jejichž 
krvi jsou po vyléčení přítomny 
protilátky proti onemocnění 
COVID-19. V České republice 
tato studie probíhá ve spo-
lupráci s Ústřední vojenskou 
nemocnici v Praze, která tuto 
tzv. hyperimunní plazmu do-
dává v rámci studie jako trans-
fuzní přípravek těm nejvíce 
postiženým. 

    Současně i velké farmaceu-
tické fi rmy připravují výrobu 
vysoce účinného léku z dodané 
plazmy. Testují každou plaz-
mu na přítomnost protilátek 
a z těch vzorků plazmy, 
ve kterých se jejich přítom-
nost potvrdí, vyrobí lék – tzv. 
hyperimunní gamaglobulin an-
ti-COVID-19. Program je na 

samém začátku, ale dosavadní 
výsledky potvrzují úspěšnost 
tohoto způsobu léčby.

   Do programu se zapojila 
i fi rma Takeda, která zpracová-
vá plazmu z dárcovského cen-
tra MAPO plasma v Šumperku. 
Dostatek vhodné plazmy však 
záleží na ochotě lidí darovat plaz  
mu, zvláště těch, po prodělané 
infekci coronavirem. Mohou se 
přihlásit v dárcovském centru 
a ve spolupráci s ÚVN budou 
zařazeni do tohoto programu.

    Děkujeme všem dárcům plaz-
my i těm kteří o darování uvažu-
jí.Vaše plazma je velmi důležitá 
a ničím nenahraditelná pro 
zdraví a životy nemocných.

Plazma jako lék na COVID-19 

Že se plazma používá na výrobu léčiv, na vzácná a často 
i smrtelná onemocnění, je již všeobecně známo. V současné 
době se již ale i testuje, zda se plazmou mohou léčit i lidé 
s těžkým průběhem onemocnění COVID-19.

,   

-
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ZK ŽERNÍČEK 
KOVOVÝROBA s.r.o., ŠTÍTY
se zabývá výrobou kovových 
palet pro automobilový průmysl.

www.kovozernicek.cz

HLEDÁME ŠIKOVNÉ 
ZAMĚSTNANCE

Své životopisy zasílejte na e-mail personalni@kovozernicek.cz 
nebo volejte na tel.: 734 583 810

5 dnů dovolené navíc, 13. plat, 
příspěvek na pojištění, stravování atd.

mistr do výroby, operátor CNC laseru, nákupčí / skladník
svářeč CO  + operátor svařovacího robota,

Nabízíme:
práci ve stabilní firmě
zajímavé finanční ohodnocení
systém zaměstnaneckých benefitů

zkušený zámečník a montážní dělník
2
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Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky, 

mechaniky opraváře, svářeče a další

„Chci posouvat svou 
kariéru dopředu“

skoda.cz/kariera, 602 709 767
Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation, hlavní partner Draci Pars Šumperk 

|  

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

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

•  
 
Garance vrácení

 rezervačního poplatku
•  Nejvýhodnější hypotéka
•  Návrh na vklad zdarma

REALITNÍ
SLUŽBY
POD
JEDNOU
STŘECHOU

S PARTNERS MARKET ŠUMPERK

 

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

Michal Kleštinec | 608 316 454 
michal.klestinec@nextreality.cz

www.dumsnu.com
 Dům snů / Veronika Chládková
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Partners_NEXT_104x140_klesta_TISK.pdf   1   16.06.2020   10:17

FESTIVAL MEDU
V SOBOTU 12.9.2020
areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk

Program od 9 hodin:
 Prodej a ochutnávka medů, medovin
 Medové stezka pro děti
 Medobraní
 Ukázka lidových řemesel
 Odborné přednášky
 Občerstvení

 Zve vás Český svaz včelařů.

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí! • 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

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.


