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v návštěvnosti2 3 4

TV Morava točila 
na bazénu, 
ten se otevře 1. září

Dny evropského 
dědictví otevřou 
památky 6

V altánu u klášterního kostela vznikla 
první samoobslužná galerie fotografií  
v republice.    Strana 3

Zebra u  Mototechny svítí oranžo- 
vě.    Strana 5

Druhý ročník ŠumpeRUNu startuje  
13. září, poběží se ulicemi města Šu-
merka.    Strana 5

Strategická surovina míří do rukou obcí a měst

„Tím, že jsme udělali toto klíčové 
rozhodnutí, tedy odkup provozní spo-
lečnosti ŠPVS, spojujeme vlastnictví 
a  provozní činnost. Tímto krokem 
voda přestane být byznysem a  stane 
se posláním,“ řekl krátce po hlasování 
akcionářů výkonný ředitel VHZ Mar-
tin Budiš. Provozování vodovodů a ka-
nalizací, které patří prostřednictvím 
společnosti Vodohospodářská zařízení 
(VHZ) městům a  obcím na  Šumper-
sku, se tak vrací do  rukou samospráv. 
„Akcionáři VHZ, což je osmadvacet 
obcí a  měst, pětadevadesátiprocentní 
většinou souhlasili, aby představenstvo 
akceptovalo nabídku francouzské spo-
lečnosti a odkoupilo ŠPVS. Od příštího 
roku tak budou vodovody a  kanaliza-

Byla to ta nejdůležitější valná hromada, která se konala od vzniku vodohospodářské společnosti VHZ Šumperk, a.s. 
v roce 1994. Obce na Šumpersku schválily v pondělí 27. července odkup provozní společnosti ŠPVS od francouzské sku-
piny SUEZ Groupe SAS, jež poslední dvě dekády ovládala byznys s vodou. Ten se tak vrátí do rukou obcí od 1. ledna 2021, 
což je dříve, než bylo původně v plánu.

ce na  Šumpersku provozovány v  naší 
režii,“ uvedl předseda představenstva 
VHZ Martin Hoždora.

Město Šumperk, jež vlastní pětatři-
cet procent akcií, zastupoval na  valné 
hromadě VHZ místostarosta Jakub 
Jirgl. „Jsem rád, že během hlasování 
o  odkupu společnosti ŠPVS byla mezi 
akcionáři významná shoda,“ zdůraznil 
místostarosta. Voda je podle něj klíčo-
vá komodita a je strategické a rozumné, 
aby ji obce měly plně ve svých rukou.

Přepis akcií proběhne v  listopadu 
a  od  ledna začne ŠPVS fungovat už 
ve  vlastnictví VHZ. „Na  tom, aby se 
provozování vodárenské infrastruktury 
vrátilo pod kontrolu obcí, jsme praco-
vali prakticky už od roku 2016. Původ-

ně jsme plánovali převzetí kontroly nad 
provozem o něco později, ale díky dob-
ře připravené strategii se nám to poda-
řilo již nyní,“ doplnil Martin Hoždora.

Podle něj je nabídka ceny francouz-
ské firmy akceptovatelná. Kupní cenu 
společnost uhradí ze dvou zdrojů. Část 
půjde přímo ze zdrojů společnosti 
VHZ, část pak z úvěru, který by VHZ 
díky výnosům společnosti měla do de-
seti let splatit. 

„Převezmeme společnost se všemi 
zaměstnanci, know-how a  technikou. 
Samozřejmě učiníme takové kroky, aby 
koncový spotřebitel žádné změny ne-
pocítil. Jediné, co zaznamenají, je sní-
žení ceny vody,“ podotkl Martin Budiš.

 Pokr. na str. 2
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Vážení a milí čtenáři,
léto pomalu končí a před námi je září, které 
je v Šumperku „nabité“ kulturními, spole-
čenskými a dalšími akcemi. Počítejte ale 
s tím, že během vnitřních hromadných akcí 
si budete muset nasadit roušku, neboť vláda 
opět zavádí jejich plošné nošení. 
Divadlo nabídne v září dvě premiéry a také 
baletní představení hostujícího souboru, 
v rámci Dnů evropského dědictví se ote-
vřou památky a výstavy zdarma, v knihovně 
uvítají dvě nové publikace, muzeum chystá 
Šumperského hafana a do Šumperka přije-
dou Pokáč s Pavlem Čadkem, Laura a její 
tygři, cestovatel Tomáš Vejmola či herec Mi-
loň Čepelka. Příznivci blues se mohou těšit 
na Blues Aperitiv, vyznavači „vážné“ hudby 
pak na přeložený koncert Preludia, které po-
zvalo klavíristku Kláru Gibišovou, a také na 
koncert harfistky Jany Bouškové uzavírající 
festival Klášterní hudební slavnosti. V září 
se otevře i řada nových výstav, sportovní fa-
noušci si mohou užít zápasy v nadcházející 
sezoně… Přeji hezké babí léto,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Výkonný ředitel VHZ Martin Budiš (zleva), předseda představenstva Martin Hoždora a předseda dozorčí rady Michael Kohajda 
před klíčovou valnou hromadou společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, jež proběhla poslední červencové pondělí. 
 Foto: S. Singerová
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Co obnáší pěstounství? 
Dozvíte se v knihovně

Každé dítě si zaslouží ochranu a  lásku - to je zá-
kladní motto Dne pěstounství, který se uskuteční 
ve středu 9. září v Městské knihovně TGM v Šum-
perku. Na programu, jenž startuje v 15 hodin, je vi-
deoprojekce, beseda s odborníky na pěstounskou 
péči, osobní setkání s  dlouhodobými pěstouny 
i s pěstouny na přechodnou dobu. Zájemci budou 
mít možnost individuální konzultace s  odborní-
ky, příchozí si budou moci prohlédnout výstavu 
s  názvem Jsem pěstoun. Vstup na  akci, kterou 
pořádá Městský úřad v  Šumperku, oddělení so-
ciálně-právní ochrany dětí a  prevence se sídlem 
v Lautnerově ulici, je zdarma.  -ger-

Pošta na nádraží 
otevírá 1. září

Od začátku září bude na vlakovém nádraží v Šum-
perku opět fungovat pošta. Úřadovna se uzavřela 
poslední srpnový den před dvěma lety kvůli bou-
rání přilehlých budov u  železniční stanice a  ná-
sledné revitalizaci okolí. Od úterý 1. září se přitom 
pošta otevře přímo v  budově nádraží v  Jesenic-
ké ulici 4. Otevřena bude v  pondělí a  středu od   
10 do 12 hod. a od 13 do 18 hodin, v ostatní pra-
covní dny pak od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. 
V sobotu a v neděli bude zavřeno. -red-

Domov pro seniory 
omezuje návštěvy

Vzhledem ke zhoršování epidemiologické situace 
se omezily návštěvní hodiny v domově pro seniory 
U  sanatoria. Návštěvy musejí chodit v  rouškách 
a  v  budovách se mohou zdržovat je omezenou 
dobu. 
Ředitel domova Jiří Gonda od 3. srpna povolil ná-
vštěvy maximálně dvou dospělých osob k  jedno-
mu seniorovi na  den. Doba návštěv ve  vnitřních 
prostorách může trvat maximálně dvacet minut 
a návštěvníci jsou povinni svůj příchod i odchod 
z  oddělení hlásit personálu v  sesterně. Poslední 
návštěvníci budou do budovy vpuštěni nejpozději 
dvacet minut před koncem návštěvní doby.
Za seniorem mohou jeho rodinní příslušníci a přá-
telé denně od 13.30 do 16 hodin, v  sobotu navíc 
od  9 do  11 hodin. Při vstupu do  budovy musejí 
i nadále vyplnit čestné prohlášení a bude jim změ-
řena teplota. Je pravděpodobné, že v nejbližší době 
doznají pravidla pro návštěvy dalších změn. -red-

Helena Miterková usedne do křesla tajemníka měst-
ského úřadu.                                                       Foto: -ger-
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Do křesla tajemníka usedne žena

Město má certifikát za sběr elektroodpadu

  Pokr. ze str. 1
Podle předsedy dozorčí rady VHZ Michaela Ko-

hajdy nebyla jednání s koncernem SUEZ jednoduchá. 
„Je to velká společnost, jež má obrovské zkušenosti 
jak ze svého byznysu, tak z dojednávání akvizic. Do-
mnívám se, že se nám podařilo vyjednat maximum,“ 
sdělil Michael Kohajda. Zároveň potvrdil, že běžící 
koncesní řízení, ze kterého by SUEZ nevzešel jako 
vítěz, bylo pro vyjednávání důležité. „Finální částku 
za odkup ŠPVS zatím nebudeme zveřejňovat, počká-
me, až bude smlouva zveřejněna v  registru smluv. 
Následně se všichni občané tuto částku dozvědí, pro-
tože je to informace veřejná,“ ujistil předseda dozorčí 
rady. 

K rozdělení vodárenské soustavy na Šumpersku došlo 
v  rámci privatizace v 90. letech minulého století. Teh-
dy se oddělila vlastnická společnost VHZ od  provoz-
ní ŠPVS. Provozní firma se stala akciovou společností 
a obce nad ní ztratily kontrolu. Díky tomu společnost 
ŠPVS mohla přejít do rukou francouzské skupiny SUEZ. 
Na konci letošního roku francouzské firmě končila kon-
cesní smlouva, VHZ proto vypsala nové koncesní říze-
ní. V boji konkurenčních společností však SUEZ tahal 
za kratší konec a provozování vodovodní infrastruktury 
by tak tato zahraniční skupina nezískala. I  díky tomu 
vznikla platforma pro vyjednávání mezi VHZ a  SU-
EZem, což vedlo k  následnému odkupu. Do  té doby 

SUEZ návrhy na odkup společnosti ŠPVS odmítal.
Podle dostupných informací se již v několika měs-

tech či svazcích obcí převod provozní vodohospodář-
ské společnosti podařil. Stalo se tak například v Plzni, 
v Praze či v severních Čechách. „Nikomu se nepoda-
řilo jít formou čisté akvizice, v podstatě kontinuálně 
přejít z jednoho vlastníka na druhého v rámci přátel-
ského postupu. Troufnu si říct, že jsme nastoupili tuto 
cestu první v republice. Můžeme tak být inspirací pro 
další města a obce, jež se rozhodnou převzít kontrolu 
nad vodohospodářskou infrastrukturou. Domnívám 
se, že náš model je dobrou cestou,“ dodal Jakub Jirgl.

Podle šumperského starosty Tomáše Spurného je 
přechod provozní společnosti do  rukou obcí histo-
rický okamžik. „Je to nejen obrovská příležitost, ale 
také veliká odpovědnost. Doufám, že se jí dobře zhos-
tíme, že mimo jiné udržíme zaměstnanost v  našem 
regionu, což považuji za  velmi důležité. Domnívám 
se, že tato cesta povede k rozvoji a posílení vodáren-
ské infrastruktury, k její obnově a modernizaci. Vel-
mi bych chtěl poděkovat trojici veledůležitých osob, 
které se podílely na tomto přechodu správy vodáren-
ství na obce - manažerovi VHZ Petru Suchomelovi, 
předsedovi představenstva VHZ Martinu Hoždorovi 
a předsedovi dozorčí rady Michaelu Kohajdovi, který 
byl velice platným členem týmu především po právní 
stránce,“ zdůraznil Tomáš Spurný.  -ger-

V loňském roce občané Šumperka odevzdali k recyklaci 55 332,74 kg vysloužilých elektrozařízení. Tím 
uspořili například 1 007,19 MWh elektrické energie, téměř tři miliony litrů vody a více než devadesát tisíc 
litrů ropy. Díky sběru elektrozařízení ušetřili obyvatelé města téměř čtyřicet tisíc tun primárních surovin, 
podíleli se na snížení okyselování prostředí i na snížení produkce skleníkových plynů.

Je rozhodnuto, ředitel Krajského úřadu v Olomou-
ci potvrdil Helenu Miterkovou do  funkce tajemníka 
Městského úřadu v Šumperku. Tu dosud zastává Petr 
Holub, který v září odchází. Ve funkci končí po bez-
mála třiceti letech, důvodem je důchodový věk.

Pětačtyřicetiletá Helena Miterková se narodila 
v Ústí nad Labem, nyní žije v Chromči. Vystudovala 
Slezskou univerzitu, obor marketing management.

Pro město Šumperk začala pracovat v  roce 2012, 
kdy byla jmenována vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů. Před tím pracovala devět let ve fir-
mě Sulko s.r.o., kde se postupně vypracovala z pozice 
asistentky marketingu přes referentku zahraničního 
obchodu až k vedoucí logistiky a zákaznického centra.

Nová tajemnice nastoupí do  své funkce 12. září. 
Řídit bude tým zhruba dvě stě dvaceti zaměstnanců. 
Mezi její hlavní úkoly bude patřit řízení a koordinace 
chodu úřadu a výkonu státní správy. -ger-

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů po-
cházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou 
je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu 
však přináší správná recyklace těchto výrobků, které 
mohou občané odevzdávat ve sběrných dvorech nebo 
vkládat do  červených kontejnerů na  drobný elekt-
roodpad. Díky vyúčtování zpracovaného systémem 
ASEKOL má město k  dispozici přesné hodnoty, jež 
určují, jak jsme přispěli ke zdravému životnímu pro-
středí, a jak velkých úspor jsme dosáhli.

Že se každý kus vytříděného elektra počítá, ukazuje 
například již sto vytříděných mobilních telefonů, kte-
ré uspoří 2 340 litrů pitné vody, což by naplnilo celou 

Informace/Zpravodajství

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

 

Šumperk
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 55 332,74 kg 

1 007,19 MWh
elektrické energie

2 995,62 m3

vody**
90 510,55 l
ropy*

3 877,50 kg
SO2 ekv. = snížení 
okyselování prostředí

37,37 t
primárních surovin

93,42 t
CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

* Úspora takového množství ropy se rovná 
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
1 331 037,50 km v běžném osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná 
stejnému množství, které je spotřebováno 
při 40 209,69 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva

ASEKOL a.s.

cisternu. A za půl tuny vytříděných elektrospotřebičů 
se ušetří ropa, jež by stačila na výrobu benzínu pro 
cestu autem z Prahy do Dubaje. -red-

Zhoršování epidemiologické situace omezilo ná-
vštěvní hodiny v šumperském domově pro seniory.                          
 Foto: -kv-
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       Na dopravním terminálu 
vyrůstá zastávka

Na  autobusovém nádraží jsou položeny všechny 
potřebné kabely, výkopy zmizely a dělníci se pustili 
do povrchů, připravují obrubníky, zábradlí, chod-
níky a  nástupní ostrůvky. Začíná se také rýsovat 
zastávka městské hromadné dopravy. Ta bude ne-
jen propagovat logo města, ale bude zároveň i srd-
cem terminálu. V její středové části se totiž bude 
nacházet technologické centrum. -ger-

Oddíl Šumperských plaveckých sportů, starosta Tomáš Spurný, místostarostové Marta Novotná a Jakub 
Jirgl, ředitel Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil. To byli hlavní aktéři natáčení TV Morava, jež 
proběhlo na krytém bazénu na Benátkách.

Na mobilu vyťukáte telefonní číslo, které je na dveřích, v zámku to cvakne a můžete vstoupit. Takto fun-
guje první samoobslužná galerie fotografií, jež se ve čtvrtek 6. srpna otevřela v klasicistním altánu u kláš-
terního kostela v Radniční ulici.

TV Morava točila na bazénu, ten se veřejnosti otevře 1. září

Na mobilu vyťukáte číslo a galerie se otevře

Pětiminutový pořad, který představí nově zrekon-
struované AQUAcentrum, bude mít premiéru na TV 
Morava právě dnes, tedy ve středu 26. srpna, v 18 ho-
din. Z úst starosty Tomáše Spurného mimo jiné zazní 
zajímavosti z historie plavání či pozvánky na dny ote-
vřených dveří, jež se uskuteční v sobotu 29. a v neděli 
30. srpna vždy od 9 do 14 hodin. Cílit budou přede-
vším na  děti, na  které budou čekat zajímavé úkoly, 
po jejichž úspěšném splnění dostanou malý dárek. Pro 

Automatický kód funguje pouze během návštěvní 
doby, která je od dubna do října od osmé ranní do šes-
té odpolední. Když návštěvník vstoupí do  místnosti, 
zapnou se světla a zároveň se spustí bezpečnostní ka-
merový systém, jenž je vybaven i  kouřovým čidlem. 
Návštěvník si prohlédne výstavu a  po  jeho odchodu 
se altán znovu uzamkne. Vstup do galerie je zdarma, 
zájemci ale mohou poslat dárcovskou SMS.

Původní zahradní pavilon vlastní Podniky měs-
ta Šumperka. Ty se rozhodly obnovit zašlou krásu 
drobné stavby, která dlouhé roky nenašla adekvátní 
využití. První etapa rekonstrukce, zahrnující ven-
kovní práce a částečnou obnovu oken a poškozené-
ho panelu dveřní výplně, proběhla loni. Letos dostala 
tato státem chráněná nemovitá kulturní památka 
novou šindelovou střechu a  nátěr fasády, úpravou 
prošly i vnitřní prostory. 

všechny návštěvníky budou připraveny komentované 
prohlídky nově zrekonstruovaného areálu s průvodci 
z řad zaměstnanců AQUAcentra, během kterých na-
hlédnou i do prostor veřejnosti běžně nepřístupných. 
Vstup bude po oba dny zdarma, jedinou podmínkou 
jsou vlastní přezůvky. Po prohlídce se mohou návštěv-
níci občerstvit v nově otevřeném bistru v AQUAcentru 
a strávit zbytek dne v přilehlém sportovně rekreačním 
areálu Benátky.

Marta Novotná představí v pořadu plavecký oddíl, 
jenž zve do  svých řad nové členy, a  Jakub Jirgl při-
blíží chytré technologie, kterými bude bazén dispo-
novat. Miroslav Pospíšil popíše průběh stavby, kolik 
rekonstrukce bazénu stála i na co všechno se mohou 
návštěvníci těšit. A diváci u obrazovek mohou i díky 
kameře v rukou členů plaveckého oddílu okusit jízdu 
tobogánem.

Pro veřejnost se bazén otevře v úterý 1. září, na so-
botu 29. a neděli 30. září pak město připravuje i den 
otevřených dveří pro veřejnost. Novinky nejen o areálu 
AQUAcentra lze najít na  webových stránkách www.
sumperksportuje.cz.                                             -ger, kv-

Místostarostka Marta Novotná představí v  pořadu 
na TV Morava plavecký oddíl.  Foto: -ger-

První samoobslužná galerie fotografií v  republice se 
otevřela v altánu u klášterního kostela.         Foto: -zk-

O první výstavu se postaral pražský fotograf Ivan Pro-
kop.                                                                           Foto: -pk-

U  někdejší výpravní budovy vyroste zastávka 
MHD se zelenou střechou.  Foto: -ger-

Začátkem srpna se do altánu opět vrátil život. Ob-
jekt si od Podniků města pronajala společnost Eagle 
Technics, jež v  Šumperku provozuje Eagle Gallery, 
a  zřídila v  něm Galerii Pavilon - Kabinet fotografie 
a malého umění. Inspirací jí byl skandinávský model 
galerie bez obsluhy a bez ostrahy. Pro tyto účely byl 
objekt nově vybaven výstavním fundusem. 

„Naší prioritou je držet uměleckou úroveň vystavo-
vaných děl, na straně druhé pak nabídnout pestrost jak 
autorů, tak témat,“ uvedl Tomáš Aberle, jenž je spolu 
s manželi Tomášem a Hanou Janíčkovými garantem pro-
jektu. Autorské výstavy profesionálních i amatérských 
fotografů se podle něj budou střídat i  s  tematickými, 
zaměřenými na regionální události. O tu premiérovou 
se postaral pražský fotograf a výtvarník Ivan Prokop, 
který osobně zahájil výstavu s názvem …byl jsem při 
tom. Prokopovy „hudební“ snímky, jež vybíral spolu 
s  kurátorem Petrem Zatloukalem, si mohou zájemci 
prohlédnout do 27. září.  -red-
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Majitelé kulturních památek mají šanci na dotaci

Informační centrum hlásí rekordy v návštěvnosti

Vlastníci nemovité kulturní památky, která stojí na území městské památkové rezervace nebo v měst-
ské památkové zóně, mají šanci získat dotaci. Ministerstvo kultury České republiky každoročně připravuje 
Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. O příspěvek je nutné 
žádat prostřednictvím městského úřadu do 30. října.

Na začátku druhé poloviny prázdnin se návštěvníci města zasloužili o zajímavý rekord. Informační cen-
trum registrovalo největší denní návštěvnost Expozice čarodějnických procesů. V pondělí 3. srpna si ex-
pozici prohlédlo dvě stě dvaasedmdesát placených návštěvníků, což je na hranici denní kapacity expozice.

„Příspěvky poskytované z  programu regenera-
ce jsou účelové. Mohou být použity na úhradu pra-
cí zabezpečujících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na  modernizaci 
a  jiné úpravy prováděné v  zájmu jejího vlastníka, 
ani na práce investiční povahy. Dotace je především 
určena na  zvýšené náklady spojené se zachováním 
a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní 

„K  tomuto nečekanému číslu nám pomohl déšť 
a  také to, že pondělí je tradičně zavíracím dnem 
zámků a muzeí,“ uvedla vedoucí informačního cen-
tra Martina Buchtová. Potvrdila, že nárůst turistů je 
velký v celé oblasti Jeseníků. „Těší nás, že alespoň část 
výletníků směřujících do hor se zastaví i v Šumperku, 
a  často jsou příjemně překvapeni. Přijíždějí k  nám 
z  různých krajů, nejčastěji však z  Jihomoravského, 
Moravskoslezského a  Olomouckého,“ doplnila ve-
doucí infocentra.

Turisty v Šumperku nejvíce láká téma inkvizičních 
procesů. Nejčastější otázkou v informačním centru je 
jednoznačně: „Můžete nám ukázat, jak se dostaneme 
do  Expozice čarodějnických procesů?“. Rodiny hle-
dají vyžití pro své ratolesti, zajímají je výstavy v Mu-
zejíčku šumperského muzea, ale i  to, kam mohou 
do přírody na procházky s kočárkem. Chtějí poradit 
dobrou restauraci, příjemnou kavárnu, dětské hřiště. 
Oblibě se těší také discgolfové hřiště na Kotli a v létě 
samozřejmě Bratrušovské koupaliště. 

Velký zájem je rovněž o  speciální večerní rozhle-
dy z radniční věže, které každý pátek během letních 
prázdnin od  19 do  22 hodin zajišťuje oddělení kul-
tury a  vnějších vztahů. Možnosti zažít západ slunce 
na radniční věži využívají zejména místní.

Letošní návštěvnost informačního centra zůstává 
na podobných hodnotách jako v loňském roce. „Červ-
nová čísla byla ještě o zhruba pětinu nižší než loni, kdy 
jsme registrovali téměř dva tisíce příchozích, v červen-
ci k nám již zavítalo dvakrát tolik lidí a přehoupli jsme 

  

Klub důchodců se opět 
otevřel veřejnosti

Šumperský klub důchodců se v  srpnu znovu 
otevřel veřejnosti. Klub seniorů sídlí v Temenické 
ulici číslo 5, v  bývalém společenském středisku 
Sever. Senioři se zde setkávají pravidelně každé 
pondělí a úterý od 13 do 15 hodin. Kromě pose-
zení, hraní stolních her nebo půjčování knih ze 
šumperské knihovny plánuje samospráva klubu 
další akce, jako jsou besedy, přednášky, výlety 
nebo zájezdy. -ger-

Podzimní úklid se blíží, 
město rozestaví kontejnery

Lidé budou moci v září odložit objemný odpad 
nedaleko svých domovů. Pravidelný podzim-
ní svoz objemného komunálního odpadu bude  
letos probíhat od pondělí 7. do úterý 29. září. V té 
době budou postupně do jednotlivých lokalit při-
stavovány velkoobjemové kontejnery, do nichž lze 
ukládat nábytek, kuchyňské linky, sedací soupravy, 
matrace, koberce, linolea, dveře, WC, umyvadla, 
jízdní kola, kočárky, dětské autosedačky, peřiny 
a další obdobné věci. V žádném případě do nich 
nepatří vyřazená elektrozařízení a stavební odpad. 
Ty je třeba odvézt do  sběrných dvorů, případně 
na  rapotínskou skládku. Mapa svozu je součástí 
tohoto zpravodaje a je zveřejněna na webu města 
www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Ko-
munální služby a Komunální odpad. -kv-

Klub čtenářů v knihovně 
od září opět pokračuje

Klub čtenářů vznikl při Knihovně TGM letos 
v  březnu a  měl velký úspěch, jeho činnost však 
přerušil koronavirový nouzový stav. Po „nechtě-
né“ pauze se opět sejde v pondělí 7. září. Vítáni 
jsou noví zájemci.

Členové Klubu čtenářů se scházejí každý mě-
síc, aby prodiskutovali jednu knihu vybranou 
předem po vzájemné dohodě. Dosud to byly Pý-
cha a předsudek Jane Austenové a Černobílý svět 
od Kathryn Stockettové. První zářijové pondělí se 
budou společně zamýšlet nad úspěšnou knihou 
Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně a rádi přiví-
tají nové členy. Klub čtenářů se schází vždy první 
pondělí v měsíci v 17.30 hodin v klubovně v su-
terénu Městské knihovny T. G. Masaryka v ulici 
28. října. V  případě zájmu mohou zájemci psát 
na e-mail halmichova@knihovnaspk.cz nebo se-
ligova@knihovnaspk.cz.                                      -jk, kv-

V Klubu důchodců se senioři setkávají pravidelně. 
 Foto: -ger-

památky, jako jsou například obnova fasády, repase 
oken, oprava říms či oprava střechy,“ vysvětlila ve-
doucí oddělení strategického rozvoje Lenka Kroboto-
vá. Zdůraznila, že prostředky nelze použít na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním sta-
vu, jenž vylučuje jejich opravu, na modernizaci by-
tového fondu a zřizování nových bytových jednotek, 
na technické zařízení budov, projektovou dokumen-
taci a na kopie sochařských děl.

V  Šumperku je prohlášena městská památková 
zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulicemi 
Langrovou, Okružní, Slovanskou a dále Hlavní třídu, 
Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody.

Žádosti na  zařazení do  seznamu žadatelů o  pří-
spěvek na  rok 2020 přijímá a  také podává infor-
mace Lenka Krobotová na  odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a  investic Městského 
úřadu Šumperk, Jesenická 31, kancelář č. 305, tel. č. 
583 388 355. Žádost je třeba odeslat do 30. října 2020.

Žádost se píše volnou formou, nesmějí v  ní chy-
bět jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů a dále 
musí obsahovat následující přílohy:
1) závazné stanovisko orgánu státní péče,
2) u akcí obnovy s celkovými ročními náklady 1 mil. 
a více korun doložení položkového propočtu nákladů 
(odborný odhad nákladů od projektanta nebo staveb-
ní firmy). -ger-

se lehce přes čtyři tisíce za měsíc. Srpen bývá tradičně 
trošku slabší, ale letos to vůbec nemusí být pravda. Bě-
hem první poloviny jsme přivítali již zhruba dva tisíce 
návštěvníků,“ informovala Martina Buchtová.  

Uvedla, že atraktivnost města pro turisty se nepo-
chybně zvýší po otevření zrekonstruovaného AQUA-
centra se saunovým světem. Příští rok navíc vznik-
ne v  příměstském lese hřiště a  odpočinková zóna 
s dřevěným molem a  lavičkami pro rodiny s dětmi. 
„V plánu je také vyznačení nových cyklotras v okolí 
města v rámci projektu YEScyklo, jejž zaštiťuje Jese-
níky - sdružení cestovního ruchu,“ nastínila novinky 
vedoucí infocentra.  -ger-

Vlastníci nemovité kulturní památky, která stojí 
v městské památkové zóně, mohou získat na její rekon-
strukci dotaci od státu i města.     Foto: MěÚ Šumperk

Turisty v  Šumperku nejvíce láká téma inkvizičních 
procesů, jež přibližuje expozice v Geschaderově domě. 
 Foto: MěÚ Šumperk
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Zpravodajství/ŠumpeRUN

ŠumpeRUN se poběží druhou zářijovou neděli, myslí i na charitu

Zebra u Mototechny svítí oranžově

Druhý ročník běžeckého závodu historickým centrem města nazvaný ŠumpeRUN se uskuteční v neděli 
13. září. Start a cíl bude stejně jako loni na náměstí Míru u radnice. Součástí budou závody dětí od nej-
menších po největší a také závody týmových štafet.

Když budete přecházet zebru ve Slovanské ulici nedaleko Mototechny, žádný 
řidič vás zaručeně nepřehlédne. Díky dotaci z Nadace ČEZ ve výši sto dvacet 
tisíc korun jsou chodci vidět i za tmy, přechod je totiž nově nasvícen. Na malé 
slavnosti, která přechod oficiálně rozsvítila, se sešlo vedení města i  zástupci 
společnosti ČEZ.

Dějištěm závodu bude opět městská památková 
zóna v  Šumperku. „Více než tři stovky přihlášených 
závodníků poběží třikrát více než tři kilometry dlou-
hý okruh, který povede kolem nejvýznamnějších 
šumperských památek a  staveb, jako jsou radnice, 
klášterní kostel, Geschaderův dům, divadlo, Pavlínin 
dvůr a další,“ popisuje trasu Bohuslav Vondruška, ve-
doucí organizačního týmu. Pro diváky bude nejatrak-
tivnější část tratě na náměstí Míru, ale také na Hlavní 
třídě a v sadech 1. máje, kde bude nejvíc místa a pří-
ležitostí fandit favoritům. „Věříme, že podobně jako 
loni vytvoří diváci skvělou atmosféru všem závod-
níkům,“ dodává Vondruška. Průvodcem celého dne 
bude Lukáš Kobza, moderátor Rádia Haná.

Součástí hlavního závodu na  deset kilometrů, 
jenž startuje ve  12 hodin, jsou nově týmové štafety. 
„Tříčlenná mužská, ženská a smíšená družstva pobě-
ží v  rámci hlavního závodu, každý člen štafety vždy 
jedno kolo. Zatímco startovní listina jednotlivců je již 
beznadějně zaplněná, do štafet se pořád lze přihlásit,“ 
vyzývá případné zájemce jeden z  organizátorů Jan 
Kostecký. 

Chybět nebudou ani závody dětí, které začínají 
v 10 hodin. Nejmenší děti poběží závod na sto metrů, 
větší zaběhnou více než půl kilometru a nejstarší trať 
dlouhou téměř 1,5 km. I do dětských závodů mohou 
rodiče své ratolesti stále přihlašovat.

„Tento přechod jsme se rozhodli na-
svítit především kvůli dětem a  jejich 
bezpečnosti. Jako chodec i  motorista 
vidím ten rozdíl, kvalitně osvětlený 
přechod je samozřejmě mnohem bez-

Zázemí závodu bude opět na  radnici, kde bude 
prezentace závodníků probíhat již v  sobotu 12. září. 
Vyzvedávat si startovní čísla bude samozřejmě možné 
i v den závodu. Startovní čísla budou obsahovat elek-
tronický čip pro měření času a  každému závodníku 
zůstanou na památku. 

V první polovině září doznívá léto, závod tak bude 
připraven i  na  případná vedra. „Osvěžovací stani-
ce bude opět jedna, ale protože je závod na tři kola, 
k  dispozici bude během závodu třikrát,“ podotýká 
s  úsměvem Michal Kleštinec ze „šumperunového“ 
týmu. Asistenci poskytnou vedle městské a stání po-
licie také dobrovolní hasiči z Temenice, kteří budou 
v případě horkého počasí „chladit“ závodníky vodní 
mlhou. 

V centru závodu na náměstí Míru najdou závodní-
ci i diváci několik lákadel. „Například hlavní partner 
závodu, Nemocnice Šumperk, zde bude mít prezen-
tační stanoviště s měřením krevních skupin, nutrič-
ní poradnu a  další ukázky činnosti, nebude chybět 
občerstvení a další pochutiny. Po vyhlášení výsledků 
ve 14 hodin se bude od 14.30 losovat tombola a od   
15 hodin proběhne afterparty,“ láká na akci další z or-
ganizátorů Antonín Linet. Vzhledem k současné situ-
aci okolo šíření koronaviru bude prostor startu a cíle 
doplněn o stojany s dezinfekcí pro všechny.

ŠumpeRUN má letos i charitativní rozměr. Závod-
níci mohli během registrace na závod podpořit libo-
volnou částkou Dětský klíč Šumperk, jenž se stará 
o osoby s poruchou autistického spektra. „Dětský klíč 
letos slaví dvacet let své existence a jednotliví závod-
níci zatím přispěli na jeho činnost částkou 7 300 ko-
run. Částka bude symbolicky předána v den závodu,“ 
podotýká Antonín Linet a  dodává, že organizátoři 

akce chtějí v  obdobné podpoře dalších potřebných 
pokračovat i v příštích ročnících.

S pořádáním závodu v ulicích města budou spojená 
také jistá dopravní omezení. „Předem děkujeme všem 
dotčeným obyvatelům města za vstřícnost a trpělivost 
během závodu, kdy nebudou moci zaparkovat svá 
auta nebo projet určitými ulicemi,“ zdůrazňuje Von-
druška a  dodává, že případní zájemci o  zapojení se 
do  realizace akce jsou stále vítáni. Přihlášky najdou 
na www.sumperun.cz/dobrovolnici.

Veškeré informace o závodu a dění okolo nabízejí 
internetové stránky www.sumperun.cz nebo facebo- 
oková stránka Šumperun.  -red-

Běžecký závod historickým centrem města Šumperka 
proběhne druhou zářijovou neděli. Startuje se opět 
z náměstí u radnice.  Foto: -pk-

  

Řekové naučí 
svému tanci

Jižních rytmů si budou moci 
po tři zářijové a dva říjnové večery 
užít všichni, kteří zavítají do spole-
čenského střediska Sever v  Teme-
nické ulici. Podzimní netradiční 
taneční kurzy pořádá již několik let 
místní Řecká obec, jež letos spojila 
své síly se SVČ Doris, které zajíma-
vou aktivitu zaštítilo. 

Netradiční kurzy odstartují v pon-
dělí 7. září v  18 hodin ve  středisku 
Sever v  Temenické ulici. Během pěti 
dvouhodinových lekcí, z  nichž každá 
přijde na  pětapadesát korun, pronik-
nou jejich účastníci bez problémů 
do  tajů řeckého tance. Věková hrani-
ce není nijak omezena a  podmínkou 
není ani klasické „párování“, neboť jde 
o  kolektivní tanec. Nově nabyté „do-
vednosti“ budou moci jejich absolven-
ti uplatnit na  Řecké zábavě v  sobotu 
17. října v domě kultury. -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí  
7. září, pondělí 14. září, pondělí  
21. září, pondělí 5. října, pondělí  
12. října vždy od 18 do 20 hodin. 

pečnější. Proto bychom rádi v  tomto 
trendu pokračovali a osvětlili přechody 
i v dalších částech města,“ řekla během 
malé slavnosti místostarostka Marta 
Novotná.

Trénink na ŠumpeRUN s Andrle Sport 
a loňským vítězem Markem Minářem
pátek 28. srpna, 17.00, Tyršův stadion

Vstup volný pro registrované závodníky 
ŠumpeRUNu

Veřejné proběhnutí tratě s organizátory 
závodu s výkladem

neděle 30. srpna, 10.00 hod., nám. Míru u radnice

Obchodní ředitel ČEZ Energo Radek 
Dvořák připomněl, že jeho společnost 
vstoupila do  Šumperka v  roce 2015. 
„Provozujeme zde tři kogenerační jed-
notky, díky nimž jsou ve  spolupráci 
s firmou Sateza vytápěny domy napo-
jené na  centrální zásobování teplem. 
Ve  městě působí i  další firmy ze Sku-
piny ČEZ, proto nás těší, že jsme jako 
dobří sousedé prostřednictvím Nadace 
ČEZ přispěli na  projekt, jenž přinese 
užitek všem občanům a hlavně dětem,“ 
řekl Radek Dvořák. Ředitelka Nadace 
ČEZ Michaela Ziková vzápětí dopl-
nila, že moderní osvětlení přechodu 
zvyšuje bezpečnost chodců o  šedesát 
pět procent. „To je jeden z  důležitých 
argumentů odborníků, díky kterému 
se programu Oranžové přechody věnu-
jeme dlouhodobě,“ vysvětlila.

Jako první se po  přechodu symbo-
licky prošly děti, jež trávily prázdniny 
na příměstském táboře organizovaném 
volnočasovým centrem Doris. Ty asi-
stovaly také při přestřižení pásky, ze 
které si každý táborník odnesl alespoň 
kousek na památku. -ger-

Nově nasvícený přechod oficiálně „rozsvítilo“ přestřižení pásky za  účasti vedení 
města a zástupců společnosti ČEZ.  Foto: -ger-
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Informace/Dny evropského dědictví

Letošní Dny evropského dědictví (DED) začnou 
v  Šumperku historickými prohlídkami v  sobotu  
12. září. Od  deváté hodiny ranní bude u  bočního 
vchodu do radnice připraven průvodce, jenž návštěv-
níky doprovodí až na ochoz radniční věže. „Odmě-
nou za  vystoupané schody jim bude úžasný výhled 
na okolí Šumperka i hřeben Jeseníků,“ říká Antonín 
Linet, koordinátor DED z oddělení kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice.

Také letos bude v  tzv. Geschaderově 
domě kromě stálé expozice „Čaroděj-
nické procesy“ připraven průvodce, 
který zavede zájemce do jinak nepří-
stupných částí domu úzce spjatého 
s  tragickými procesy a  hony na  ča-
rodějnice. Otevřeny budou rovněž 
šumperské kostely. „Zajímavou pro-
hlídkou potěší rovněž pravoslavný 
chrám sv. Ducha postavený v  byzant-
ském slohu. Tento „nejmladší“ šumperský 
svatostánek nabídne nejen ukázku příznačné 
architektury, ale i v blízkém okolí ojedinělou sbírku 
pravoslavných ikon spjatou nejen se Šumperkem, ale 
s celou Moravou,“ podotýká Linet.

Za  velmi lákavou lze bezesporu považovat šanci 
nahlédnout do útrob šumperského divadla v dopro-
vodu divadelní inspicientky ve  vyhrazených hodi-
nách. Návštěvníci tak budou moci poznat divadlo 
i jinak než jen z hlediště a podívat se do míst běžně 
nepřístupných. „Projdou například šatnami herců, 
pracovišti osvětlovače a  kulisáků, tedy všechna sta-
noviště důležitá pro každé představení. Uvidí místa, 
kde divadelní hry vznikají, kde se debatuje nad scéna-
mi. Je to jedinečná příležitost poznat kouzlo divadla 

Dny evropského dědictví otevřou památky, v knihovně uvítají novou knihu

Muzeum chystá oblíbenou výstavu hub

Ve znamení památek a historie se již tradičně nese polovina září nejen v Šumperku, ale i v celé republice. 
Během Dnů evropského dědictví se zdarma otevřou veřejnosti památky, které nebývají běžně přístupné 
a v řadě z nich budou připraveni průvodci s informacemi o jejich historii a architektonickém vývoji. Pro-
hlídku historického centra v rychlejším tempu si budou moci vychutnat i sportovci, druhou zářijovou ne-
děli se totiž uskuteční další ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN. A proběhnou i další akce - na tzv. Točáku 
Den řemesel a v areálu Střední odborné školy Festival medu. V knihovně se pak chystá přivítání nové knihy 
„Architekt Carl Seidl 1858-1936“, věnované tomuto významnému šumperskému rodákovi.

Výstava živých hub v šumperském Vlastivědném muzeu letos proběhne od čtvrtku 10. do soboty 12. září. 
Jedenadvacátý ročník oblíbené akce je věnován nedávno zesnulé dlouholeté zaměstnankyni muzea, bota-
ničce a bryoložce Magdě Zmrhalové.

z  opačné strany“, láká na  prohlídku ředitel divadla 
Matěj Kašík.

Vlastivědné muzeum se stejně jako v předchozích 
letech zapojí do  DED bezplatným zpřístupněním 
svých výstav v historické budově Pavlínina dvora. 

Bez povšimnutí by nemělo zůstat ani vikýřovic-
ké Muzeum silnic. Vedle stálých expozic si mohou 
lidé prohlédnout v  malém výstavním sále i  výstavu 

‚Z Vídně na sever‘, zaměřenou na stavbu železnic 
za dob císaře Ferdinanda.

Neobvyklé nahlédnutí do  nepříliš 
vzdálené minulosti nabídnou pro-
hlídky dnes již nepoužívaného pro-
tiatomového krytu s  množstvím 
dobového vybavení. Ten se nachází 
pod budovou bývalého žerotínského 
zámku a  průvodce ve  vyhrazených 
časech malým skupinám zájemců 

přiblíží, jak takový objekt fungoval. 
Prohlídky budou začínat u vchodu z ná-

dvoří „zámečku“.
Příznivce zdravého pohybu pak jistě potěší, že dru-

hou zářiovou neděli městem doslova proběhne Šum-
peRUN.  

V  úterý 15. září se pak ve  velkém sále městské 
knihovny dočká „uvítání“ nový titul „Architekt Carl 
Seidl 1858-1936“. Monografie mapuje dílo tohoto ví-
deňského architekta pocházejícího z významné šum-
perské rodiny podnikatelů v textilním průmyslu. 

V době konání DED bude ke zhlédnutí ještě jedna 
výstava, stojící za pozornost. V minigalerii informač-
ního centra na Hlavní třídě představí místní under-
groundový výtvarník Martin Hojgr moderní výtvarný 
styl kombinující různé techniky, včetně použití  

airbrush pistole. Minigalerii zaplní velkoformátové 
obrazy, včetně Martinovy nejnovější série na  téma  
Vyhnání z ráje.

Chybět letos nebude ani soutěž ve  sbírání razí-
tek z  návštěvy památek. „Do  letáku DED dostanou 
návštěvníci ve  vybraných památkách otisk razít-
ka. Po získání osmi z deseti možných stačí jen přijít 
do informačního centra a předložit správně vyplněný 
leták. Přímo na místě si vylosují jednu ze zajímavých 
cen. Letáky budou k dispozici v památkách nebo v in-
formačním centru“, vysvětluje Antonín Linet.

Kdo bude mít zájem, může si putování po památ-
kách zpestřit s  Geofunem. Stačí si zdarma stáhnout 
mobilní hru „Není známka jako známka“ a pomoci 
Emmě a Robertovi Sieglovým najít ztracenou ochran-
nou známku. Za její úspěšné nalezení si šťastlivci bu-
dou moci v informačním centru vyzvednout drobnou 
odměnu.

Do všech uvedených památek je v sobotu 12. září 
vstup zdarma, stejně jako na  „uvítání“ monografie 
v knihovně v úterý 15. září.  -red-

Hned zrána bude u bočního vchodu do radnice při-
praven průvodce, jenž návštěvníky doprovodí až 
na  ochoz radniční věže, kde se jim nabídne výhled 
na okolí Šumperka i hřeben Jeseníků.  Foto: -pk-

Výstava hub je mezi veřejností velmi oblíbená, láká 
i malé návštěvníky.  Foto: VM Šumperk

Otevřena bude opět mykologická poradna, vedená 
B. Hlůzou, T. Tejklovou, L. Zíbarovou a D. Dvořákem. 
Návštěvníci si budou moci nechat své houby odborně 
určit a mohou také poskytnout své nálezy k vystave-
ní. „Aby byla zajištěna pestrá škála exponátů, prosí-

  

Oprava v Bludově 
komplikuje dopravu

Kompletní rekonstrukcí prochází úsek silnice 
první třídy mezi křižovatkou u zámku v Bludově 
a Habermannovou vilou směrem na Postřelmov. 
Práce by měly skončit začátkem října. Řidiče je-
doucí ze Šumperka na Zábřeh tak čeká objížďka.

Hotové jsou již práce v samotné křižovatce u zám-
ku a stavaři opravují samotný úsek silnice. Ta je nyní 
průjezdná jen ve  směru ze Zábřehu na  Šumperk, 
a  to vždy po  neopravované straně. Objízdná trasa 
z Bludova na Zábřeh vede po silnici I/11 do Chrom-
če a  odtud na  Postřelmov. Objížďka ze Sudkova 
do Bludova je vedena přes Postřelmov a Chromeč.

Silnice vedoucí Bludovem patří k  nejfrekvento-
vanějším v regionu. V centru se sbíhají dvě důležité 
silnice. Pod zámkem se napojuje komunikace I/44 
na páteřní vozovku I/11, která vede z Hradce Krá-
lové přes Bludov, Opavu, Ostravu až ke slovenským 
hranicím. Řečí čísel projelo při sčítání dopravy před 
čtyřmi lety Bludovem průměrně asi 14 300 aut den-
ně, z  toho dva tisíce představovala těžká vozidla. 
Dnes budou hodnoty ještě děsivější. -red-

me širokou veřejnost o podporu výstavy, a to sběrem 
hub k vystavení. Uvítáme jakékoliv čerstvé druhy hub. 
Lidé je mohou odevzdávat v pokladně muzea během 
středy 9. září nebo je donést přímo na výstavu,“ říká 
tisková mluvčí muzea Eva Šebestíková. Vzápětí zdů-
razňuje, že determinaci hub pomůže, budou-li houby 
neočištěné a  neokrájené, ideálně doplněné údajem 
o  lokalitě a  biotopu či okolo rostoucích dřevinách. 
„Prosíme také o uvedení jmen sběratelů, neboť vzácné 
či méně běžné druhy hub budou po skončení výstavy 
zaherbářovány,“ podotýká Šebestíková. 

Samotná výstava proběhne v  předsálí Rytířské-
ho sálu. Protože budou vystaveny živé houby, je její 
konání časově omezeno na pouhé tři dny. Ve čtvrtek 
a v pátek bude otevřena od 9 do 17 hodin, v sobotu 
od 9 do 12 hodin.

V  rámci doprovodného programu proběhne také 
přednáška mykoložky Terezy Tejklové nazvaná Zají-
mavosti ze světa hub. Uskuteční se ve čtvrtek 10. září 
v 17 hodin v přednáškovém sále muzea. -red-
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Odpady

Odpady pod drobnohledem:  Co je objemný komunální odpad?
Objemný komunální odpad je odpad 

z domácností, který kvůli nadměrným 
rozměrům a velké hmotnosti nelze od-
kládat do běžných sběrných nádob.

Objemný komunální odpad může-
te bezplatně odevzdávat po  celý rok 
ve sběrných dvorech v Šumperku.

Sběrný dvůr, Anglická 1, 
tel. č. 583 214 319
Provozní doba: 

Po - Pá  8 - 12 a 13 - 17
So  8 - 12

Sběrný dvůr, Příčná 23, 
tel. č. 724 804 869
Provozní doba: 

Po - Pá  8 - 11 a 12 - 17
So, Ne   8 - 12     

Další možností odložení objemného 
komunálního odpadu jsou velkoobje-
mové kontejnery, jež jsou dvakrát roč-
ně (na jaře a na podzim) rozmisťovány 
na celkem sto dvaašedesáti stanovištích 
dle přiložené mapy.

Do  velkoobjemových kontejnerů 
můžete odkládat: nábytek, kuchyňské 
linky, sedací soupravy, matrace, kober-
ce, linolea, dveře, WC, umyvadla, jízd-
ní kola, kočárky, dětské autosedačky, 
peřiny a podobně.

Do  kontejnerů na  objemný odpad 
je zakázáno odkládat:

ELEKTROSPOTŘEBIČE - kom-
pletní elektrospotřebiče můžete zdar-
ma odevzdat v  místech zpětného 
odběru, kterými jsou prodejci elek-
trospotřebičů a  sběrné dvory. Jejich 
aktuální seznam je dostupný na www.
asekol.cz a  www.elektrowin.cz. Drob-
nější elektrospotřebiče můžete vložit 
do  červených kontejnerů společností 
ASEKOL a  ELEKTROWIN rozmístě-
ných v ulicích města. 

PNEUMATIKY - můžete zdarma 
odevzdat v  místech zpětného odběru, 
jimiž jsou autoservisy a  pneuservisy. 
Aktuální seznam těchto míst je dostup-
ný na www.eltma.cz.

NEBEZPEČNÝ ODPAD - můžete 

odevzdávat pouze ve  sběrných dvo-
rech. Jedná se o upotřebené motorové 
oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, pes-
ticidy a  podobně, včetně nádob jimi 
znečištěných.

STAVEBNÍ ODPAD - můžete zdar-
ma odevzdat ve sběrných dvorech pou-
ze v omezeném množství (tzn. 200 kg/
osoba/měsíc). Ve  větším množství ho 
musíte odevzdat jiné oprávněné osobě 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Dále do těchto kontejnerů neodklá-
dejte další tříděné složky odpadu - pa-
pír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy, 
textil, bioodpad - které patří do speci-
álních nádob rozmístěných ve  městě 
nebo ve sběrných dvorech.

Váš objemný odpad by rozhodně 
neměl končit odložený jako na  foto-
grafiích níže.

Odložením odpadu mimo vyhraze-
ná místa se dopouštíte přestupkového 

jednání, za něž může být v následném 
správním řízení uložena pokuta až 
do výše 50 000 Kč (§ 69 ods. 2 a 4 záko-
na č. 185/2001 Sb. o odpadech).

P. Matušů, oddělení odpadů 
a ovzduší odboru životního prostředí 

Městského úřadu Šumperk

Objemný odpad by rozhodně neměl končit odložený jako na snímku vpravo. Šumperané ho mohou dvakrát ročně uložit do velkoobjemových kontejnerů, případně celoročně 
zdarma odevzdat v některém ze sběrných dvorů.  Foto: P. Matušů

I takto vypadají sběrná místa na odpad na některých  šumperských sídlištích. 
 Foto: P. Matušů
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Odpady

V Šumperku se třídí textil již od roku 
2012. V současné době je v ulicích měs-
ta rozmístěno sedmnáct kontejnerů 
na  sběr použitého textilu společnosti 
TEXTILECO a.s. Občané je najdou 
na těchto stanovištích:
•	Anglická ul. (u kotelny)
•	B. Němcové 13
•	Bohdíkovská 7
•	Čičákova 1
•	Čsl. Armády 9a
•	Gen. Svobody 25
•	Husovo náměstí
•	J. z Poděbrad 33
•	Jeremenkova 19
•	8. května 31
•	Masarykovo náměstí
•	Náměstí Republiky
•	Prievidzská 8
•	Reissova 4
•	Šumavská 23
•	Temenická 7
•	Zábřežská 24

Odpady pod drobnohledem: Třídíme textil
Do kontejnerů můžete odkládat:

•	veškeré oděvy (bundy, kalhoty, koši-
le, trička, spodní prádlo…),

•	bytový textil (záclony, závěsy, povle-
čení, ubrusy),

•	spárovanou obuv, kabelky, látkové 
hračky a podobně.
Textil by měl být čistý, v  použitel-

ném stavu, zabalený v  igelitových taš-
kách či jiných podobných obalech, 
nejlépe zavázaných nebo přelepených 
izolepou tak, aby nedocházelo k vysy-
pání obsahu, a  tím k  jeho znečištění 
a  znehodnocení. Nevhazujte zašpině-
né, roztrhané a mokré oblečení.

Větší množství textilu můžete zdar-
ma odevzdat přímo na sběrných dvo-
rech v ulicích Anglické a Příčné. 

Pytle s  vytříděným textilem nene-
chávejte odložené vedle kontejneru. 
Takto odložený textil, ať už v  pytlích 
nebo volně rozházený, narušuje este-
tický vzhled města. Pokud je kontejner 

plný, využijte některý z dalších kontej-
nerů ve městě, nebo textil odvezte pří-
mo na sběrný dvůr. 

Sesbíraný textil je následně vytříděn 
a  předán k  dalšímu využití v  prodej-
nách společensky odpovědné módy,  
v  charitativních organizacích, v  prů-
myslu a dalších.

Děkujeme, že třídíte.
P. Matušů, oddělení odpadů 
a ovzduší odboru životního 

prostředí Městského úřadu Šumperk

Pytle s vytříděným textilem patří do kontejneru, nikoliv vedle něj. Takto odložený textil narušuje estetický vzhled města.  Foto: P. Kvapil, P. Matušů

Pokud je kontejner plný, měli by občané využít některý z dalších kontejnerů ve městě, nebo textil odvézt přímo na sběrný dvůr.  Foto: P. Matušů
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Informace/Personální inzerce

„Doriska“ a Odraz zvou na ples pod hvězdami

Radnice pronajme dva obecní byty

Posprejoval auta i zastávku, zadrželi ho strážníci
Letní ples - Rebelové pod hvězdami, akce spojující to nejlepší z letních veče-

rů. Zkuste si to sami na chvíli představit. V uších vám zní příjemná živá hudba, 
nohy vás samy vedou tanečním parketem, vábí vás vůně skvělého jídla a pře-
mýšlíte, proč je tato chvíle dokonalá. To jsou důvody, proč Letní ples stojí za vaši 
pozornost. Odehraje se v sobotu 29. srpna od 18 hodin v Pavlínině dvoře.

Tříčlenná skupina mladých lidí kráčela 27. července v  podvečer Reissovou 
ulicí. Jeden z trojice měl v rukou sprej a vše, co mu přišlo do cesty, zasáhla stří-
brná barva - zaparkovaná auta, popelnici, autobusovou zastávku. Počínání mla-
díka sledovali náhodní svědci, kteří na místo přivolali městskou policii.

Starosta Tomáš Spurný osobně poděkoval strážníkům za úspěšný zásah.  Foto: -ger-

Kapela Hot Wings, kterou tvoří 
mladá energická skupina lidí s  láskou 
k  hudbě v  různých podobách, zahraje 
tóny jazzu, swingu, funky, rock’n’rollu 
a  přidá i  klasickou plesovou hudbu 
k  tanci. K  poslechu navíc před zápa-
dem slunce zahraje folková zpěvačka 
Klára Vytopilová z  Mohelnice. Chutě 
po dobrém jídle pomohou zasytit gas-
tronomičtí kouzelníci z  Můj SENdvič 
a  Od  lesa. Připraví mimo jiné skvělé 
masové sendviče, gurmánské chlebíčky, 
toasty a  další letní dobroty. Nebudou 
chybět ani domácí sladké palačinky 
a  belgické hranolky. Barmani budou 

nalévat speciální piva a víno, míchané 
drinky a  domácí limonády. Výbornou 
kávu z  domácí pražírny dá ochutnat 
Kávomilka. Kromě všeho uvedeného si 
můžete vyzkoušet rebelskou vzduchov-
kovou střelnici nebo se vyfotit ve foto-
koutku s  historickými vozy. A  hlavně 
si pak můžete užít nádherné večerní 
nasvícení Pavlínina dvora. Máte chuť to 
všechno a mnohem víc prožít společně 
s námi? Rádi vás a vaše blízké přivítá-
me s úsměvem a příslibem skvělé akce. 
Vstupenky jsou k  dispozici v  on-line 
rezervaci na webu: odraz.cz/ples.

 Vaše „Doriska“ a Odraz.cz

Dva obecní byty nabízí k  pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 5 se 
nachází v  domě v  Jeremenkově ulici 
1571/19 v  1. NP a  sestává z  jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny 
a  WC. Celková plocha činí 28,27 m², 
součástí je sklep o výměře 3,18 m². Vy-
tápění a  ohřev vody je ústřední. Měs. 
nájemné je 1.627 Kč + měs. nájemné 
za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zá-
lohy na služby spojené s užíváním bytu 
(vytápění, TUV, vodné/stočné, společ-
ná elektřina, úklid) na 1 osobu činí asi 
1400 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 
Pro dům Jeremenkova 1571/19, byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy, budova patří do  ener-
getické třídy E, měrná roční spotřeba 
energie je 250,3 MWh/(m²-rok). Před-
pokládaný počátek nájmu: listopad 
2020.

Druhý byt č. 16 se nachází v  domě 
v  Jeremenkově ulici 1571/19 ve  2. NP 
a  sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny a  WC. Celková 
plocha činí 28,03 m², součástí je sklep 
o  výměře 3,05 m². Vytápění a  ohřev 
vody je ústřední. Měs. nájemné je 
1612 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a měs. zálohy na služ-
by spojené s  užíváním bytu (vytápění, 
TUV, vodné/stočné, společná elektřina, 
úklid) na 1 osobu činí asi 1400 Kč (ka-
ždá další osoba asi 600 Kč). Pro dům 
Jeremenkova 1571/19, byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budo-
vy, budova patří do  energetické tří- 
dy E, měrná roční spotřeba energie je  
250,3 MWh/(m²-rok). Předpokládaný 
počátek nájmu: prosinec 2020.

Byt v Jeremenkově ulici 1571/19 si lze 

prohlédnout ve středu 9. září od 15.30 
do 15.40 hod. (po stanoveném termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen). 
Byt v Jeremenkově ulici 1571/19 si lze 
prohlédnout rovněž ve  středu 9. září 
od 15.45 do 16.00 hod. (po stanoveném 
termínu bude hlavní vchod do  domu 
uzamčen). 

Žádosti o  přidělení bytů je třeba po-
dat na  předtištěném formuláři, který je 
k  dispozici na  internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a  na  majetko-
právním odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v  příze-
mí. Na  toto oddělení se žádosti rovněž  
podávají osobně v  pracovních dnech 
s  výjimkou pátků do  středy 16. září do   
16 hodin, a zde také získají zájemci zmí-
něnou žádost a  rovněž bližší informace 
(K. Bezdíčková, referent oddělení správy 
domovního majetku, tel. 583  388  410,  
e-mail: katerina.bezdickova@sumperk.
cz). Podat lze pouze jednu žádost na zve-
řejněné byty v  daném období! Žadatel 
musí doložit potvrzení o  bezdlužnosti 
vůči městu Šumperk - povinné!

Podmínky pro přidělování bytů 
v  majetku města Šumperka se řídí 
platným „Opatřením“ (k  dispozici 
na  stránkách www.sumperk v  sekci 
BYTY). Město Šumperk si vyhrazuje 
právo neuzavřít nájemní smlouvu se 
žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

Výsledky hodnocení žádostí o  při-
dělení bytu budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radni-
ce), na odboru MJP (na nástěnce vedle 
dveří 410) od 19. října, nebudou zasílá-
ny písemně. K. Bezdíčková, oddělení 

 správy domovního majetku

„Strážníci se okamžitě vydali na mís-
to, mladíka zadrželi a  předali policis-
tům z Obvodního oddělení Policie ČR 
v Šumperku, kteří ve věci zahájili úkony 
trestního řízení. Nyní mladík čelí po-
dezření z přečinu poškozování cizí věci. 
Škoda, již sprejer způsobil, je odhado-
vána v řádu desítek tisíc korun,“ uvedl 
ředitel Městské policie v Šumperku Ja-
roslav Janderka. Zdůraznil, že vandala 
se jeho mužům podařilo dopadnout 
díky pozorným občanům, kteří „řádě-
ní“ mladíka oznámili na linku tísňové-
ho volání městské policie 156. 

Od  počátku tohoto roku jde o  dru-

hé zdržení pachatele, jenž úřadoval se 
sprejem v  ruce. Stejná hlídka zadržela 
vandala, který na konci ledna „vylepšil“ 
v centru různé objekty v majetku měs-
ta, firem či soukromých osob.

Za  úspěšný a  rychlý zásah strážní-
kům osobně poděkoval starosta Tomáš 
Spurný, jenž jim předal i  malý dárek. 
„Snažíme se, aby město bylo pro naše 
občany bezpečnější. Osobně mě trápí 
vandalizmus, do  kterého patří i  spre-
jerství. Proto jsem velice rád, že díky 
rychlému zásahu našich strážníků byl 
zadržen mladík, jenž napáchal spoustu 
škody,“ uvedl Tomáš Spurný. -ger-

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

referenta oddělení spisové a archivační 
služby kanceláře tajemníka 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 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), 
v  platném znění * znalost problematiky spisové a  archivní služby v  oblasti výkonu státní správy 
a  samosprávy (zák. č. 499/2004 Sb.) a  provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v  oblasti 
výkonu státní správy a samosprávy * znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy (zák. č. 300/2008 Sb.) * znalost zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie 
s  listinou a  ověřování pravosti podpisu a  o  změně některých zákonů, v  platném znění * osvědčení 
opravňující provádět vidimaci a  legalizaci - výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 
vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: provoz podatelny a výpravny úřadu, každodenní doručování a vyvěšování 
písemností (kurýr), administrace úřední desky, výkon agendy Czech POINTu, vidimace a  legalizace, 
autorizovaná konverze dokumentů, rozvoz materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. 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. 10. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 7. 9. 2020. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí 
kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.

Okresní agrární komora Šumperk pořádá ve spolupráci s městem
FARMÁŘSKÉ TRHY

v pátek 4. září od 8 do 16 hodin na Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand
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Personální inzerce/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

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, zák. 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, odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolování staveb ve správním území 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 10. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 8. 9. 2020. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

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

vedoucího odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), 
v platném znění * znalost zák. č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění * základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti 
na zákon o obcí a na zákon o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zák. č. 250/2000 Sb., v platném 
znění) * dobrá orientace v mapových podkladech * zkušenosti s řízením kolektivu minimálně 3 roky 
* komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * znalost cizího jazyka * občanská a  morální 
bezúhonnost * 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, odborných znalostech 
* výpis z  rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 
vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (u osob 
narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk * řízení 
a koordinace jednotlivých oddělení odboru
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 10. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  4. 9. 2020. Informace k  pozici podá Helena Miterková, vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 606.

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

vedoucího registračního oddělení odboru živnostenského 
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 oboru právnickém nebo ekonomickém 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), v  platném 
znění * znalost zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění * znalost zák. č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost 
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění * osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti 
na  úseku živnostenských úřadů výhodou * zkušenosti s  řízením kolektivu * komunikační dovednost, 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * 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, odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí registračního oddělení
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 
Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 10. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 8. 9. 2020. Informace k pozici podá Marek Pospíšil, vedoucí odboru živnostenského, 
Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 208.
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www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

...... více informací na www.ajak-sumperk.cz

Nabídka JAZYKOVÝCH KURZŮ pro veřejnost 

JAZYKOVÉ KURZY pro veřejnost 

příjem přihlášek na školní rok 2020/2021 

 Jazykové kurzy pro veřejnost probíhají 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách 
 v učebnách jazykové školy na nám. Míru 4, Šumperk. Do kurzu je možné se 
 přihlásit elektronicky prostřednictvím PŘIHLÁŠKY na www.ajak-sumperk.cz

- ANGLIČTINA pro mírně pokročilé (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30, zahájení 3.9.2020)
- ANGLIČTINA pro středně pokročilé  (1x týdně, úterý od 18.00 do 19.30, zahájení 1.9.2020)
- ANGLIČTINA pro pokročilé  (1x týdně, středa od 16.15 do 17.45, zahájení 7.9.2020)
- ANGLIČTINA konverzace s rodilým mluvčím  (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30, zahájení 1.10.2020)
- ANGLIČTINA literární klub s rodilým mluvčím  (1x měsíčně, čtvrtek od 18.00 do 19.30, zahájení 8.10.2020)
- NĚMČINA pro začátečníky (1x týdně, středa od 16.15 do 17.45, zahájení 16.9.2020)
- NĚMČINA pro pokročilé (1x týdně, středa od 18.00 do 19.30, zahájení 16.9.2020)
- ŠPANĚLŠTINA pro mírně pokročilé (1x týdně, pondělí od 16.15 do 17.45, zahájení 7.9.2020)
- ITALŠTINA pro mírně pokročilé (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30, zahájení 10.9.2020)
- ČíNŠTINA pro začátečníky (1x týdně, středa od 18.00 do 19.30, zahájení 30.9.2020)

FTTH
zdarma zdarma zdarma

zpravodaj_082020_bw_tisk.indd   1 20.08.2020   21:56
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Přihlášky, dotazy, bližší informace: Mgr. Ludmila Divišová 
725 075 183, divisova@oa-sumperk.cz; web: www.oa-sumperk.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
při OA Šumperk nabízí:

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY a NĚMČINY 

 Různé stupně pokročilosti    
 Vysokoškolsky vzdělaní lektoři s mnohaletou praxí 
 Zápisy 1. a 2. září 2020 od 14.00 do 16.30 hod. 
 v OA Šumperk
 BEZKONKURENČNÍ CENA kurzovného 3800,- Kč 
 (70 vyuč. hodin - 1 vyuč. hodina vychází na 55 Kč) 
 Osvědčení  v ceně kurzovného
 ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU od 7. září 2020
 Přihlášky mailem
 V době prázdnin kurzy neběží 

FESTIVAL MEDU
V SOBOTU 12.9.2020
areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk
Program od 9 hodin:

 Prodej a ochutnávka medů, medovin
 Medová stezka pro děti
 Medobraní
 Ukázka lidových řemesel
 Odborné přednášky
 Občerstvení

Srdečně vás zve: 
Český svaz včelařů a SOŠ

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!

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

ve čtvrtek 27. srpna, v úterý 1. září, 
ve středu 2. září, ve čtvrtek 3. září 

a v pátek 4. září vždy od 14 do 17 hod.

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
TESAŘ
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK
SVÁŘEČ TIG

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
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NOVINKA
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kancelář, 
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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 
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

Nabídněte 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. 

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 
a výkupu nemovitostí. Naší 

hlavní prioritou je maximální 
kvalita poskytovaných služeb 

a schopnost naslouchat 
individuálním potřebám 

každého klienta.

Fibichova, Šumperk  1.500.000 Kč

nám. Míru, Šumperk        3.090.000 Kč

Ruda nad Moravou         2.890.000 Kč

Javoříčko, Šumperk             2.200.000 Kč

Loučná nad Desnou  2.575.000 Kč

Kranichova, Šumperk    4.290.000 Kč

 Jesenická, Šumperk         2.360.000 Kč

Kmochova, Šumperk         1.960.000 Kč 

nám. Míru, Šumperk          1.900.000 Kč

Šumperk – Horní Tem.       2.552 Kč/m2

Gagarinova, Šumperk       2.260.000 Kč

Jugoslávská, Šumperk      1.700.000 Kč

Vyšehoří                          3.500.000 Kč

Balbínova, Šumperk       3.900.000 Kč

• byt 2+kk, zasklená lodžie, panel
• OV, 52 m2, 10. patro
• velmi udržovaný byt, částečná rekonstr.
• nízké náklady na bydlení, sklep, 
   příjemná orient. Volejte: 733 734 435

• 4+1 s balkonem a zahradou
• cihla, OV, 107 m2, 2. patro, původní stav
• neprůchozí pokoje, ihned volný
• ve vlastnictví zahrada ve dvorním 
   traktu Volejte: 733 734 435

• rod. dům se dvěma byty, CP 1.790 m2

• patrový, dvougenerační RD, garáž, 
• byty: 4+1 s terasou v 2. NP, 2+1 
   v přízemí, částečné rekonstrukce, 
   vytápění TP Volejte: 733 734 435

• byt 3+kk se zahrad. přímo u domu
• cihla, 57 m2, 1. patro, zahrádka
• kompl. rekonstr., vytápění plyn. 
   kotel, klidná lokalita, revitalizovaný  
   byt. dům, sklep Volejte: 733 734 435

• byt 3+1 se zahradou, cihla, OV
   104 m2, zahrada 150 m2

• kompletní rekonstrukce, mezonet
• vytápění krb.kamna a el.kotel, volný 
   ihned Volejte: 733 734 435

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

• byt 3+1 s balkonem
• panel, OV, 64 m2, 8. NP s výtahem
• kompl., nákladná, vkusná rekonstr.
• nízké náklady, sklep, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• byt 3+1 s lodžií
• panel, 64 m2, OV, sklep
• část. rekonstrukce, neprůch. pokoje
• nízké náklady, sklep, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

• byt 3+1 se zahradou
• cihla, OV, 73m2, 2. NP
• původní stav, vytápění plyn.kotel
• půda 80m2 nad bytem ve 
   vlastnictví Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek s výměrou 
  1.167 m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• velice slunné místo v klidné 
   části obce Volejte: 733 734 435

• byt 3+1, 2x balkon, panel, OV, 69 m2, 
   2. NP, komora v bytě, velký sklep
• kompl. rekonst., neprůch. pokoje,   
   vytápění el. přímotopy, nízké nákl., 
   ihned volný Volejte: 733 734 435

• byt 3+1 s lodžií, panel, 73m2, 2.NP 
• DB s možností převodu do OV, 
• udržovaný stav, neprůch. pokoje, 
  sklep, nízké náklady na bydlení, 
  ihned volný Volejte: 733 734 435

• rod. dům 3+kk, CP 413 m2

• patrový RD, kompletní, vkusná 
  a nákladná rekonstrukce celého RD
• vytápění krb. kamna s výměníkem 
  a el.kotel Volejte: 733 734 435

• byt 3+kk s terasou 15 m2

• cihla, OV, 90 m2, 3. patro
• kompl. rekonstr.,neprůch. pokoje
• plyn. kotel a krbová kamna, ihned 
  volný Volejte: 733 734 435
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DO PROVOZU V RAPOTÍNĚ HLEDÁME

MANIPULAČNÍ 
DĚLNÍKY  

NA RANNÍ SMĚNU

Informace o dalších obsazovaných 
pozicích najdete na www.suez.cz

Kontaktní osoba 
Tereza Machotová 

 

tereza.machotova@suez.com

 O práci pouze na 
ranní směnu

 O jistoty - dlouhodobě 
stabilní zaměstnání, 
pravidelnou výplatu

 O férovou firemní 
kulturu a přístup 
k zaměstnancům

Nabízíme

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy
e-mail: ekonom2@evt.cz, 

tel.: +420 777 125 507, www.evt.cz

Přijmeme nové zaměstnance 
pro stavební výrobu

+Benefity: nadstandardní plat, příplatky,
25 dní dovolené, doprava na pracoviště,
služební automobil

• STAVBYVEDOUCÍ
základní plat do 41.000 Kč / měsíc

• ŘIDIČ SKUPINY C
základní sazba do 185 Kč / hod.

• STROJNÍK STAV. STROJŮ
základní sazba do 185 Kč / hod.

• MONTÉR VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ
základní sazba do 185 Kč / hod.

Inzerce EVT_Svitavy_vyska 104x140mm_sep.indd   1 07.08.2020   10:48:14

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2020/2021

Přihlášky do všech kurzů přijímáme
v 1. patře Domu kultury Šumperk:

tel. 583 551 603, mob. 777 652 073
PO – ČT 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 HOD.

OD 1. ZÁŘÍ DO 1. ŘÍJNA 2020
PO – ČT 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 HOD.
ÚT – ČT 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 HOD.

ONLINE REZERVACE:

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

BODYBUILDING
Úterý 18.30-19.30 hod. Zahájení 1. září.
Lektorka M. Dvořáková. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

BODYBUILDING LIGHT
Úterý 17.00-18.00 hod. Zahájení 1. září.
Lektorka I. Kranichová. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 hod. 
Zahájení 7. září. Lektorka H. Plachá. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

CVIČENÍ PRO SENIORKY
Úterý 8.30-9.30 a 10.00-11.00 hod. 
Zahájení 15. září. Lektorka M. Stratilová. 
Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

KALANETIKA 1, 2
Středa 10.00-11.00 hod. Zahájení 16. září.
Čtvrtek 16.00-17.00 hod. Zahájení 17. září.
Lektor J. Hrubý. Kurzovné 600 Kč/permanentka

MMA  (mix bojových sportů)
Pondělí 17.00-18.00 hod. Zahájení 7. září.
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

PILATES
Čtvrtek 17.30-18.30 hod. Zahájení 24. září.
Lektorka S. Václavková. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

PILATES A STREČINK
Čtvrtek 17.00-18.00 hod. Zahájení 17. září.
Lektor J. Hrubý. Kurzovné 600 Kč/permanentka

TANEČNÍ MEDITACE
Čtvrtek 18.30-19.30 hod. Zahájení 24. září. 
Lektorka P. Zsáková. Kurzovné 100 Kč/1 lekce

R.B.S.D. - SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ
Úterý 19.00-20.00 hod. Zahájení 8. září.
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

TANEČNÍ PRŮPRAVA (děti 7-10 let)
Středa 17.15-18.15 hod. Zahájení 23. září
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 600 Kč/25 lekcí

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4 - 7 let)
Možnost cvičení rodičů s dětmi.
Středa 15.30-16.30 hod. Zahájení 23. září.
Lektor: M. Nečas. Kurzovné 875 Kč/25 lekcí

SEBEOBRANA (děti 7 - 15 let)
Středa 16.30-18.00 hod. Zahájení 23. září.
Lektor: M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY
Čtvrtek 16.30-18.00 hod. Zahájení 24. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

JUDO  (neregistovaní, bez omezení věku)
Středa 18.00-19.30 hod. Zahájení 23. září. 
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
A SEBEOBRANU R.B.S.D. (děti 7 - 14 let)
Pondělí 15.30-16.30 hod. Zahájení 7. září.
Lektor: O. Šubrt. Kurzovné 1.200/15 lekcí

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
Čtvrtek 17.30-19.00 hod. Zahájení 1. října. 
Lektorka E. Kovalová. 
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Úterý 16.30-18.00 hod. Zahájení 6. října.
Lektorka E. Kovalová. 
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.30-18.00 hod. Zahájení 6. října. 
Lektorka A. Jurčíková. 
Kurzovné 2.200 Kč/15 lekcí

TANEČNÍ KURZY

LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Latinskoamerické tance pro jednotlivce
Pondělí 19.00-20.00 hod. Zahájení 21. září. 
Lektorka Š. Elsnerová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

LADIES LATINO – POKROČILÍ
Pondělí 20.00-21.00 hod. Zahájení 21. září. 
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Pořádá Klub tanečního sportu-V.Hošek
V době: 18.00-20.00 a 20.00-22.00 hod. 
Zahájení 10. září.
Kurzovné 1.400 Kč/osoba/10 lekcí 
+ 2 prodloužené

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pořádá Taneční škola Olympia-J.Hrubý

- ZAČÁTEČNÍCI
Neděle 17.30-19.30 hod. Zahájení 11. října.

- POKROČILÍ
Neděle 20.00-22.00 hod. Zahájení 11. října.

- EXTRAPOKROČILÍ
Úterý 20.00-22.00 hod. Zahájení 15. září.
Kurzovné u všech TK pro dospělé 
2.000 Kč/pár/8 lekcí

YAMAHA
hudební škola Šumperk, 

Hlavní 19 a

Zápis dětí 
i dospělých

zájemců o výuku hry na 
KEYBOARD (el. klávesy), 

AKUSTICKOU i ELEKTRICKOU 
KYTARU a ZOBCOVOU FLÉTNU

proběhne ve dnech 
7. – 10. září 2020 vždy 

v 15 – 18 hod.
Najdete nás v prostorách 

nejvyššího 3. patra Obchodního 
domu COOP Jednota na pěší 
zóně v centru města – vstup 

ze zadní strany z parkoviště přes 
vrátnici naproti pivnici Maják.

www.yamahaskola.cz
t.ospalek@seznam.cz

ze zadní strany z parkoviště přes 
vrátnici naproti pivnici Maják.

www.yamahaskola.cz
t.ospalek@seznam.cz
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6. 10. / 19:00
Přesunuto z původního

termínu 1. 4. 2020
Vstupenky zůstávají 

v platnosti

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.

RYTECTVÍ

Rytí na šperky,
    hodinky, prsteny
štítky na dveře, štítky na schránky,
klíčenky, známky pro psy, náramky,
reklamní předměty s věnováním,
značení výrobků, výrobní štítky,
grafické šablony, popis materiálů.

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz

• 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


