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Knihovna se v Klubu 
důchodců otevřela 
17. února

Použité jedlé oleje 
a tuky odevzdávejte 
ve sběrných dvorech2 3 5

Obnova sídliště 
se po čtrnácti 
letech blíží ke konci

Deset Draků 
vybojovalo 
na olympiádě bronz 6

Sportovci si na radnici převzali ocenění

Mezi oceněnými byla Lenka Ma-
chytková, členka Gymnastického klu-
bu Šumperk, jež se připravuje pod  
vedením trenérky Silvie Urbanové. 
Výčet jejích úspěchů je dlouhý. Dív-
ka, která denně trénuje až pět hodin 
a  z  gymnastického čtyřboje má nej-
raději bradla, si nejvíce cení druhého 
místa na mistrovství republiky.

Odměnu za  své úspěchy získali 
i dva útočníci z hokejového oddílu HK 
Mladí Draci Joshua Mácha, jenž mo-
mentálně hraje za HC Olomouc, a Jan 
Kučera, který nastupuje v dorostenec-
ké extraligové soutěži. Doprovázel je 
jejich trenér Kamil Skoumal.

Doslova sezonou snů se mohou 
pochlubit atleti. Iva Gieselová, jež 
se věnuje pod vedením trenéra Jana 
Kosteckého středním tratím, získa-

la titul mistryně České republiky a  je 
držitelkou nejlepšího českého výkonu 
na 1500 metrů v hale i pod širým ne-
bem.

Skvělé výkony předvedlo rovněž 
družstvo mladších žákyň atletického 
oddílu TJ Šumperk, které bylo v  loň-
ském roce nejlepší ve  finále Moravy 
a Slezska. Ocenění si převzaly tři člen-
ky z  dvacetičlenného týmu - Marie 
Štoplová, Marie Škopová a  Bára Pra-
žáková. Trenérem úspěšných atletek je 
Tomáš Vykydal.

Velmi úspěšní byli také členové 
týmu SK Severka, orientační běžci Voj-
těch Král a Tereza Janošíková. Vojtěch 
se umístil na  světovém šampionátu 
v první desítce, Tereza si z juniorského 
mistrovství světa odvezla bronzovou 
medaili. Oba se slavnostního ceremo-

Desítka místních mladých úspěšných sportovců se sešla minulou středu v obřadní síni šumperské radnice. Za své výkony převza-
li ocenění od starosty Tomáše Spurného a předsedkyně Okresního výkonného výboru ČUS Markéty Vintrové. Na malé slavnosti 
nechyběl ani Květoslav Vykydal, jenž se zasloužil o rozvoj sportu v Šumperku.  Foto: S. Singerová

Aloisie Heděncová, jež v únoru oslavila 
sté narozeniny, čte romány a nepotře-
buje žádné léky.    Strana 3

Šumperská Charita bude mít nové 
zázemí pro provoz mobilní hospicové 
péče.    Strana 5

Svoz biologického 
a objemného odpadu

Bioodpad a  objemný komunální 
odpad mohou Šumperané odlo-
žit postupně od  pondělí 9. března 
do  velkoobjemových kontejnerů, 
jež se objeví na  veřejných pro-
stranstvích. Mapy s jejich přesným 
umístěním a daty jsou součástí to-
hoto čísla zpravodaje.

Co jméno, to obrovský úspěch. V šumperských sportovních oddílech, jež jsou 
pod křídly České unie sportu, jsou mistři republiky, hráči extraligových týmů, 
sportovci, kteří drží české rekordy, na svém kontě mají přední umístění na svě-
tových šampionátech. A  právě tito úspěšní sportovci byli vyhlášeni na  malé 
slavnosti, kterou pořádala Česká unie sportu společně s městem Šumperkem. 
Ocenění mladým talentům předávali starosta Tomáš Spurný s  předsedkyní 
Okresního výkonného výboru ČUS Markétou Vintrovou, dárky sportovcům za-
jistil také senátor Miroslav Adámek.

niálu nemohli zúčastnit, neboť byli 
na soustředění ve Španělsku.

Vyvrcholením slavnosti bylo podě-
kování Květoslavu Vykydalovi, jenž se 
zasloužil o rozvoj sportu v Šumperku. 
„Přivedl mnoho sportovců ke skvělým 
výsledkům, ale hlavně přivedl spoustu 
mladých lidé ke sportu, a za to mu pat-
ří obrovský dík,“ uvedl starosta Tomáš 
Spurný.

Ten nakonec sportovcům představil 
vizi rozvoje sportovišť ve městě. „Víme, 
kde nás tlačí bota, proto děláme kroky 
k tomu, abychom tento stav napravili,“ 
okomentoval absenci kvalitní sportovní 
haly v Šumperku Tomáš Spurný.  -ger-
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Vážení a milí čtenáři,
únor se chýlí ke konci a před námi je první 
měsíc, který můžeme směle nazvat jarním. 
V březnu končí plesová sezona, dům kultury 
se s ní rozloučí plesem nazvaným Když město 
tančí. Pokud vás tanec neláká, ale máte rádi 
hudbu, nenechte si ujít koncerty Preludia 
Aloise Motýla či Klasiky Viva. Do Šumperka 
přijedou Pokáč, legendární Katapult a také 
kapely, jež se „utkají“ o účinkování na Blues 
Alive. Těšit se můžete na nové výstavy, na po-
slední divadelní premiéru letošní sezony, na 
setkání se šumperskou rodačkou, parazito-
ložkou Kateřinou Jirků Pomajbíkovou, nebo 
na předpremiéru filmové pohádky Princezna 
ztracená v čase, která se natáčela mimo jiné 
i na Šumpersku. A nezapomeňte zamířit do 
knihovny – vždyť březen je měsícem knihy 
a čtenářů. Přeji hezký první jarní měsíc roku.

Z. Kvapilová, redaktorka
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„Původně jsme počítali s umístěním pěti stovek 
knih. Jsme velmi rádi, že se nám jich sem podařilo 
umístit třikrát tolik,“ uvedla ředitelka šumperské 
knihovny Kamila Šeligová. Vysvětlila, že výběr 
knih byl proveden na základě dlouhodobého sle-
dování výpůjček v  pobočce Sever. „Vycházíme 
čtenářům maximálně vstříc. Na  objednávku jim 
přivezeme knihy, jež si mohu vybrat z našeho elek-
tronického katalogu. Navíc budeme knihy obměňo-
vat třikrát až čtyřikrát do roka,“ doplnila ředitelka 
knihovny. 

Vyslyšeni byli i  ti, kteří si přicházeli do knihovny 
půjčovat brožované detektivky či harlequiny. Těch 
zde knihovnice umístily na dvě stě kusů, nechybějí tu 
ani časopisy, zájemci si mohou vybírat z více než tří 
set padesáti kusů, a pro ty, kteří rádi listují novinami, 
byl předplacen Deník. Knihovna myslí také na dětské 
čtenáře, pro něž je zde určena police s téměř dvěma 
sty tituly. 

Zájemci si zde budou moci půjčovat knihy kaž-
dé sudé pondělí v  době, kdy je otevřen klub, tedy 
od  13.30 do  15.30 hodin. Poprvé bylo otevřeno  
17. února, v březnu se bude půjčovat 2. 3., 16. 3. a 30. 3. 
V  tuto dobu zde bude profesionální knihovnice, 
která čtenářům poradí, případně jim objedná knihu 
na přání. Pokud však centrální knihovna zjistí, že se 
tato provozní doba ve zkušebním provozu neosvědči-
la nebo je nedostačující, bude změněna. 

Jen pro srovnání, například knihovny v Maletíně, 
Jestřebí či Rájci disponují asi dvanácti sty svazky, 
zhruba o sto knih více mají knihovny v Malé Moravě 
či Vernířovicích.

V současné době zároveň probíhají v bývalých pro-
storách pobočky Sever přípravné práce a  vyklízení 
prostorů. Vše směřuje k tomu, aby zde během něko-
lika týdnů mohli začít cvičit nejen děti a senioři, ale 
obyvatelé ze severní části města napříč všemi genera-
cemi. -ger-

Přítomní informovali o  svých záměrech, koordi-
novali své postupy a  domlouvali se na  výměně do-
kumentací a  časových harmonogramů. „Domnívám 
se, že jde o jedno z nejdůležitějších setkání na území 
města,“ řekl v úvodu schůzky starosta Tomáš Spurný. 
Zároveň vyzval všechny přítomné, aby své záměry 
poslali elektronicky na  město. „Doufám, že se nám 
všechny akce podaří co nejlépe zkoordinovat, aby se 
ve městě nikde zbytečně neobjevovaly výkopy,“ dodal. 

Společnost T-Mobile například informovala o ploš-
né výstavbě optických sítí pro domácnosti, jež bude 
probíhat od letoška do roku 2023. ČEZ Distribuce se 
pustí do obnovy rozvodů nízkého napětí v několika 
ulicích ve městě, Podniky města Šumperka připravu-
jí opravy rozvodů tepla a  vody, samotné město pak 
opravu ulic B. Němcové a Nemocniční. -ger-

Regály jsou v Klubu důchodců zaplněné knihami, které vzorně zařezávají jako vojáci. Do regálů se vejde 
více než čtrnáct set svazků. Zkušební provoz knihovny na Severu odstartoval v pondělí 17. února.

Co připravujete a kde budete kopat? To byly dvě hlavní otázky, které padly na koordinační schůzce všech 
„síťařů“ v Šumperku. Mezi nimi nechyběli zástupci společností ČEZ Distribuce, ŠPVS, VHZ, Select System, 
T-Mobile, CETIN, Správa železnic, SATEZA, Gas Net, města Šumperk a dalších.

Knihovna se v Klubu důchodců otevřela 17. února

Schůzka se „síťaři“: co nejméně výkopů ve městě

  

      Šumperský šachista 
je mezi TOP TEN handicapovanými 
sportovci v republice

10. února byla v  rezidenci primátora hlavního 
města Prahy vyhlášena desítka nejúspěšnějších 
handicapovaných sportovců České republi-
ky. Za  vynikající výsledky na  mezinárodních 
šachových soutěžích, především za  4. místo 
z mistrovství světa tělesně postižených šachistů 
v Ružomberoku, byl oceněn šumperský šachis-
ta Vít Václav Valenta, jenž se na důležité turnaje 
připravuje čtyři až šest hodin denně pod vede-
ním velmistra Štěpána Žilky. Ocenění předávali 
primátor Zdeněk Hřib společně s významnými 
osobnostmi z oblasti sportu a kultury. -red-

 Startuje svoz biologického 
a objemného odpadu
Pravidelný jarní svoz objemného komunálního 
odpadu bude letos probíhat od pondělí 9. do pon-
dělí 30. března. V té době budou postupně do jed-
notlivých lokalit přistavovány velkoobjemové 
kontejnery. Do  nich v  žádném případě nepatří 
vyřazená elektrozařízení a  stavební odpad. Ty je 
třeba odvézt do sběrných dvorů, případně na ra-
potínskou skládku.
Již několik let pomáhá šumperská radnice lidem 
zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a do-
mácností. Ukládat ho mohou nejen do speciálních 
velkoobjemových kontejnerů označených „Bio-
odpad“, jež se letos na  veřejných prostranstvích 
poprvé objeví v pondělí 9. března a na sto patnáct 
míst ve  městě budou postupně přistavovány do   
4. prosince. Bioodpad mohou lidé shromažďovat 
také do hnědých dvou set čtyřicetilitrových nádob, 
které radnice občanům bezplatně půjčuje. Jejich 
svoz odstartuje rovněž v pondělí 9. března a skončí 
2. prosince.
Hnědé nádoby vybavené čipem se v  jižní části 
města vyvážejí v pondělí a v severní části ve středu. 
V den svozu je potřeba nádobu přistavit na veřejné 
prostranství a po vyvezení ji uklidit. 
Mapy svozů objemného komunálního odpadu 
a  objemného bioodpadu jsou součástí tohoto 
zpravodaje a jsou zveřejněny na webu města www.
sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a Komunální odpad. Zde také najdou další 
zájemci o hnědou dvou set čtyřicetilitrovou nádo-
bu formulář žádosti o  její zapůjčení. Bližší infor-
mace podá V. Hošek z oddělení odpadu a ovzduší 
odboru životního prostředí městského úřadu, tel. 
č. 583  388  226, e-mail vladimir.hosek@sumperk.
cz. -red- Do regálů v Klubu důchodců se vešlo více než čtrnáct set svazků. Během zkušebního provozu si tu mohou zájemci 

půjčovat knihy každé sudé pondělí od 13.30 do 15.30 hodin.  Foto: S. Singerová

Koordinační schůzka všech „síťařů“ v Šumperku pro-
běhla minulou středu.                                      Foto: -ger-

Vít Václav Valenta převzal ocenění za  výsledky 
na tuzemském i mezinárodním soutěžním poli. 
 Foto: archiv
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Zpravodajství/Regenerace Prievidzská

K  tomuto úctyhodnému jubileu jí 
poblahopřáli šumperská místostarost-
ka Marta Novotná a  zástupci Okres-
ní správy sociálního zabezpečení 
Šumperk. Vedle květin a  dárkového 
balíčku dostala oslavenkyně také nový 
důchodový výměr, jenž byl o dva tisíce 
korun vyšší. „Škoda, že to nepřišlo tro-
chu dřív, dnes už si ty peníze moc ne-
užiju,“ řekla s úsměvem i povzdechem 
zároveň Aloisie Heděncová.

Oslavenkyně žila celý život v  Hos-
ticích, svou obec opustila jen v mládí, 
kdy jako patnáctiletá odešla do služby. 
Pracovala jako pomocnice v nejrůzněj-
ších rodinách v  Bludově, v  Šumperku 
i v Sobotíně. Několikrát byla velmi těž-
ce nemocná, ale vždy se dokázala vrátit 
do života. 

Hned po válce, když jí bylo pětadvacet 
let, se vdala a  brzy přišla na  svět dcera 
Jaroslava a o čtyři roky později syn Zde-
něk. Celý život tvrdě pracovala. „Už jako 
děti jsme chodily se sourozenci do  lesa 
na  šišky a  klestí, abychom měli doma 
čím topit. Později, to jsem už byla vdaná, 
jsem nastoupila do Olšanských papíren, 
kde jsem pracovala až do roku 1989. No, 
a v důchodu jsem se starala o zahrádku 
a domácí zvířata,“ vypráví paní Aloisie, 
která se o domácnost dokázala postarat 
až do svých čtyřiadevadesáti let. Sama si 
vařila a obstarala i slepice. 

Před šesti lety si zlomila ruku 
a  po  rekonvalescenci potřebovala po-
moc, takže se přestěhovala ke své dceři 
do Šumperka. Je již třináct let vdovou, 
radost jí dělají čtyři vnoučata a dvě pra-
vnoučátka. 

Přiznala se, že nyní neužívá pravi-
delně ani jeden prášek, a jediné, co ji 
sužuje, je ztráta rovnováhy, kvůli níž 
se bojí sama bez pomoci chodit. Ráda 

čte romány a  časopisy. „Jsem tady 
tak dlouho, že se mi zdá, že do  to-
hoto světa už nepasuju. Hodně věcí 
se změnilo, a kdybych si dnes mohla 
vybrat, určitě bych si už nekupovala 
televizi. Není tam nic, na co by se dalo 
dívat. O to víc bych se věnovala kníž-
kám, mám moc ráda například Karla 
Havlíčka Borovského,“ dodává paní 
Aloisie. -ger-

Revitalizace, která obnáší osm etap, 
se týkala poměrně rozsáhlé oblasti, 
v níž žije více než dva tisíce lidí. Zahr-
nuje prostor od  ulice Bludovské přes 
Prievidzskou až po  Temenickou. Prá-
ce zde postupně probíhají čtrnáct let 
a budou ukončeny poslední částí v Blu-
dovské ulici. „Přípravné práce začaly 
už v roce 2002, ale samotná regenerace 
byla zahájena v roce 2006. Myslím, že 
se podařilo prostor upravit tak, aby zde 
vzniklo dobré místo pro život,“ říká 
šumperský místostarosta Jakub Jirgl. 

Podle něj má sídliště velkou výhodu 
v tom, že panelové domy jsou umístě-
ny liniově a mezi řadami paneláků jsou 
prázdné plochy. „To umožnilo velkou 
variabilitu. Po celou dobu jsme se drže-
li toho, aby parkoviště nebyla na úkor 
estetiky a  zeleň významně neutrpěla. 
To se, myslím, podařilo dodržet,“ míní 
šumperský místostarosta. 

V  průběhu čtrnácti let se z  celkové 
částky padesát osm milionů korun po-
dařilo získat na  dotacích šestadvacet 

milionů od ministerstva pro místní roz-
voj. V  rámci regenerace bylo potřeba 
změnit nevyhovující síť silnic, a vyřešit 

Žádný alkohol, pohyb na čerstvém vzduchu, kvalitní strava a čtení románů. To je recept na dlouhověkost Aloisie He-
děncové ze Šumperka, která v únoru oslavila sté narozeniny.

Téměř osmapadesát milionů korun stála město Šumperk postupná regenera-
ce sídliště Prievidzská. Poslední etapa by měla skončit příští rok. Obnova této 
čtvrti je odborníky vysoce hodnocena a  je často dávána za příklad, jak oživit 
sídliště.

Má sto let, čte romány a nepotřebuje žádné léky

Obnova sídliště při Prievidzské ulici se po čtrnácti letech blíží ke konci 

Revitalizace sídliště při Prievidzské ulici postupně probíhá čtrnáct let a skončit by 
měla příští rok. V lokalitě se řešily parkovací stání, zeleň, mobiliář, ukládání odpadu, 
ale i modernizace hřišť.  Foto: S. Singerová

Aloisii Heděncové poblahopřála k úctyhodnému jubileu i šumperská místostarost-
ka Marta Novotná.  Foto: S. Singerová

  

      Podnikatelé se sešli 
s vedením města

Na  šumperské radnici se sešli s  ve-
dením města významní šumperští 
podnikatelé. Nechyběli mezi nimi 
například zástupci firem Dormer 
Pramet, Cembrit, Apator Metra, 
Nemocnice Šumperk či Škoda Pars 
Nova.
„Cílem těchto schůzek by mělo být 
informování podnikatelského sek-
toru o dění ve městě a plánovaných 
investicích. Domnívám se, že i vaše 
vzájemné setkávání může být pro 
vás užitečné,“ řekl starosta Tomáš 
Spurný v úvodu setkání.
Podnikatelé se shodli, že existuje ně-
kolik témat, která by rádi s vedením 
města prodiskutovali. Jedním z nich 
je školství a  otevírání potřebných 
technických oborů. Firmám totiž 
chybějí především průmysloví in-
ženýři, logistici, specialisté v oblasti 
robotizace a automatizace. Další té-
mata, jež se nabízejí, jsou bytová vý-
stavba, investice do  infrastruktury, 
kultury a sportu.  
Otcem myšlenky pravidelně svolávat 
šumperské podnikatelské grémium 
byl bývalý starosta Petr Krill, tuto 
aktivitu podporoval také starosta 
Zdeněk Brož. „Rád bych na ně navá-
zal a setkání pravidelně organizoval. 
Jsem rád, že tuto iniciativu zástupci 
firem přivítali,“ uvedl Tomáš Spur-
ný. -ger-

tak dopravu v této části města. Proto tu 
vyrostla křižovatka, jež umožnila snad-
nější vjezd do Prievidzské ulice. 

„Snažili jsme se, aby práce co nejvíc 
navazovaly, takže nejprve byly oprave-
ny kanalizační a další sítě, poté jsme se 
pustili do komunikací, chodníků a ve-

řejného osvětlení. Vyrostlo zde nové 
parkoviště a rozšířili jsme stávající par-
kovací plochy. Odpadové hospodářství 
jsme vyřešili podzemními kontejnery. 
Významně přibylo zeleně, doplnili 
jsme mobiliář, jako jsou lavičky, seda-
cí soupravy pro rodiče s dětmi, stojany 
na kola a odpadkové koše,“ vyjmenová-
vá Jakub Jirgl. Zásadní byla také reali-
zace dvou moderních hřišť a navazující 
plochy s venkovní posilovnou. 

Místostarosta zároveň zdůrazňuje, 
že vzhledu této čtvrti výrazně napo-
mohli sami obyvatelé, kteří si zajistili 
úpravy a  zateplení většiny panelových 
domů.

Městu už zbývá poslední část obno-
vy v prostoru Bludovské ulice. Letos by 
měly proběhnout překládky sítí a  pří-
prava projektu. Ten zahrnuje přede-
vším výsadbu zeleně. 

V  současné době už město začíná 
s  pracemi na  regeneraci dalšího šum-
perského sídliště Sever, zahrnující-
ho území od  ulice Šumavské po  ulici 
Bratrušovskou. „Myslím, že obnova 
Prievidzské nám poskytla cenné zku-
šenosti, jež využijeme i  tady,“ uzavírá 
místostarosta.  -ger-
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Informace/Zpravodajství

Vše začalo na  podzim roku 2017. Tehdy oslovila 
jedna z telefonních společností režiséra Víta Klusáka, 
zda by pro ně nenatočil krátké video, jež by naléhavým 
způsobem upozornilo na  strmě vzrůstající čísla zne- 
užitých dětí na českém internetu. Vít Klusák k projektu 
přizval kolegyni Barboru Chalupovou a do projektu se 
pustili formou pokusu: na serveru lidé.cz vytvořili fa-
lešný profil dvanáctileté dívky Týnušky a čekali, co se 
bude dít. A dělo se. 

„Během prvních pěti hodin existence profilu dív-
ku oslovili osmdesát tři muži ve  věkovém rozmezí  
23 až 63 let, a to v drtivé většině s explicitními výzvami 
ke  společné masturbaci pomocí videohovoru. Mnozí 
z nich bez předchozího upozornění posílali fotografie 
svých ztopořených penisů, případně odkazy na nejrůz-
nější porno, včetně zoofilního. Čtyři muži se skutečně 
ještě ten večer uspokojovali před webkamerou, aniž by 
se jim Týnuška ukázala,“ popsali tvůrci první krok ve-
doucí ke vzniku filmu.

I  vzhledem k  těmto skutečnostem se Vít Klusák 
s Barborou Chalupovou rozhodli, že objevený fenomén 
je materiál pro nezávislý celovečerní dokumentární 
film, nikoliv jen pro krátké video. I proto ze spolupráce 
s telefonní společností nakonec sešlo.

Na konkurz, na kterém filmaři hledali plnoleté dívky 
mladšího vzhledu, dorazilo celkem třiadvacet zájem-
kyň. Devatenáct z  nich se přiznalo, že se na  vlastní 
kůži, ve věku dvanácti třinácti let, setkali se sexuálním 
predátorem.

Štáb nejprve ve filmovém studiu vybudoval dětské 
pokojíčky. Ty pak používaly figurantky - tři plnoleté 
herečky, jež působí velmi mladým dojmem, a  mohly 
tak přesvědčivě komunikovat prostřednictvím web-
kamer a sociálních sítí s „predátory“. Za deset dnů tři 
„dívenky“ oslovilo na dva a půl tisíce lovců.

„A co mamka, ví o tom? Raději jí nic neříkej, zůsta-
ne to mezi námi, ano?“ - byly hodně časté věty predá-
torů, kteří zacílili na svou oběť.

Na  vše dohlíželi odborníci z  oblasti psychologie, 

sexuologie i  práva. Tvůrci během natáčení také ně-
kolikrát komunikovali s  policií. Identity „virtuálních 
predátorů“ dokumentaristé skryli speciální technikou, 
která ponechá zaostřené oči a ústa, vše ostatní rozma-
zali. Snímek rovněž zachycuje osobní schůzky dívek 
s muži, jimž nevadilo, že mají nezákonné rande s ne-
zletilou. Pod dohledem ochranky natáčelo tato setkání 
šest skrytých kamer. Někteří z  těchto predátorů jsou 
nyní ve vazbě a čeká je trestní stíhání.

Podle odborníků nebezpečnost lovců spočívá jed-
nak v tom, že se schovávají za falešnou identitu, často 
vystupují jako vrstevníci lovených obětí, modelingoví 
fotografové nebo i  jako celebrity, se kterými se dítě 
touží setkat. Zároveň hned od počátku chtějí po dítěti, 
aby se před webovou kamerou obnažilo nebo posla-
lo nějakou choulostivou fotku. V tu ránu má dotyčný 
v rukou materiál, jímž dítě vydírá a velmi rychle stup-
ňuje své požadavky, což může skončit právě donuce-
ním dítěte k osobní schůzce.

„Snímek by měl vést k  tomu, aby si rodiče, kteří 
ve  světě internetu nejsou často tak zběhlí jako jejich 
děti, uvědomili, co se v kyberprostoru odehrává a  jak 
snadno se jejich potomci dostávají k  nevhodnému 
obsahu a mohou se stát poměrně lehce oběťmi. Chtě-
li jsme rozpoutat válku s predátory českého internetu 
a udělat z lovců ty lovené,“ vysvětlili tvůrci dokumentu.

Zhruba hodinový dokumentární film mohou diváci 
zhlédnout v nadcházejících dnech v šumperském kině 
Oko. „Soft“ verzi pro děti od  dvanácti let nazvanou 
V  síti: Za  školou kino promítá ve  čtvrtek 27. února 
v 17.30 hod., v  neděli 1. března v 16 hod., ve  čtvrtek  
5. března v 17.30 hod. a v neděli 8. března v 15 hod., 
dokument pro diváky od  patnácti let je na  progra-
mu v pátek 28. února ve 20 hod., v pondělí 2. března  
v 17.30 hod.,v  úterý 3. března v  18 hod., v  pátek  
6. března v 17.55 hod., v sobotu 7. března v 17.30 hod. 
a v úterý 17. března v 15.30 hod. V pátek 13. března pak 
na promítání, jež začíná v 17.30 hodin, naváže debata 
s tvůrci snímku.  -ger-

Je pondělí 17. února odpoledne a návštěvníkům kina Oko, mezi nimiž jsou převážně pedagogové, není 
při sledování předpremiéry snímku V síti moc do řeči, jsou doslova přikování k židlím. Mají pocit, že dítě 
nejsou schopni uchránit od sexuálních predátorů, kteří útočí ze všech stran. Statistiky to potvrzují. Bezmá-
la třetina českých dětí zažila na vlastní kůži, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím webkamery.

Víte, s kým komunikuje vaše dítě přes internet? Neskončí v síti?

  
  

       Při výpadku proudu 
podá rychlé informace 
web www.bezstavy.cz

Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli 
elektřiny v případě poruch a odstávek nabízí ČEZ 
Distribuce interaktivní webovou stránku www.
bezstavy.cz. Jednoduchým zadáním adresy si od-
běratelé mohou při poruše zjistit předpokládaný 
čas obnovení dodávek elektřiny, případně nahlásit 
nové poruchy. Webové rozhraní je dostupné z mo-
bilních telefonů, počítačů a tabletů. Služba je bez-
platná a  je určena především těm, kteří odebírají 
elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ 
Distribuce. Systém si ale umí poradit i s odběrateli 
z jiného distribučního území. Po vyplnění adresy 
systém informuje, že se dotyčná adresa nachází 
na distribučním území společnosti E.ON či PRE, 
a dále doporučí kontaktovat jejich zákaznické lin-
ky. -kv-

      Nemocnice zrušila zákaz 
návštěv
Zákaz návštěv zrušila po  dohodě s  hygienickou 
stanicí šumperská nemocnice. Návštěvy nemocni-
ce zakázala na začátku února. Nejprve na porod-
nici a  dětském oddělení, později zákaz postupně 
rozšířila také na ortopedické, urologické a chirur-
gické oddělení. Na všechna tato oddělení jsou opět 
návštěvy povoleny. -ger-

      Domácnosti navštěvují 
zástupci statistiky

Výběrové šetření nazvané „Životní podmínky 
2020“ probíhá od  1. února do  24. května ve  vy-
braných městech republiky. Do projektu, jenž or-
ganizuje Český statistický úřad a  který navazuje 
na  předchozí ročníky, byl zařazen také Šumperk. 
Během necelých čtyř měsíců navštíví vyškolení ta-
zatelé vybrané domácnosti, aby získali nejnovější 
údaje o jejich sociální a ekonomické situaci.
Šetření probíhá na území celé republiky v 11 403 
domácnostech, z  nichž se 6  653 zúčastnilo prů-
zkumu již v předchozích letech. Všechny domác-
nosti do něj byly zahrnuty na základě náhodného 
výběru provedeného počítačem. „Aktivní účast 
občanů na  tomto významném statistickém šetře-
ní a ochota spolupracovat s Českým statistickým 
úřadem jsou pro nás nesmírně důležité a umožní 
nám získat řadu potřebných informací o  sociální 
situaci domácností v České republice, které nelze 
zjistit žádným jiným způsobem,“ uvedla ředitelka 
Krajské správy Českého statistického úřadu v Olo-
mouci Kamila Vepřková.
Smyslem akce je získávat dlouhodobě srovnatel-
né údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel 
v celkem čtyřiatřiceti evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.
Šetření je anonymní a  získaná data jsou důsledně 
chráněna. Terénní pracovníci, jež jsou vázáni mlčen- 
livostí, se musejí prokázat průkazem tazatele, který 
má podobu polykarbonátové karty, na níž jsou kro-
mě jiného uvedeny jméno držitele a šestnáctimístný 
identifikační kód. Prostřednictvím kódu si může 
každý ověřit identitu tazatele na webu www.czso.cz/
csu/czso/overeni-tazatele.  -kv- Dokumentární snímek V síti naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. 

 Foto: M. Jaroš
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Zpravodajství/Separace jedlých olejů

„Oleje mohli lidé ve  sběrných dvo-
rech odevzdávat už v minulosti, neroz-
dělovaly se však na  minerální a  jedlé. 
Od začátku roku jsou dvory vybaveny 
zelenými nádobami se žlutým víkem, 
do nichž se tyto použité potravinářské 
oleje a  tuky ukládají,“ říká Vladimír 
Hošek z  oddělení komunálních odpa-
dů a  ovzduší šumperské radnice. Lidé 
by podle něj měli použité kuchyňské 
oleje a tuky shromažďovat v nádobě se 
šroubovacím uzávěrem, která je odolná 
proti pádu a rozbití. Jako nejvhodnější 
se tak jeví PET lahev. „Naplněnou ná-
dobu je třeba odvézt do  některého ze 
sběrných dvorů a  při jejím ukládání 
se řídit pokyny obsluhy,“ zdůrazňuje 
Hošek. 

Do nádob lze vhazovat použité oleje, 
tedy fritovací a ty, jež zbydou po sma-
žení (slunečnicový, řepkový, kokosový, 
konopný, olivový, lněný a  další rost-
linné oleje), rozpuštěné sádlo, ztužené 
jedlé tuky. Rozhodně do  nich nepatří 
technické oleje (převodové, motorové 
hydraulické, tlumičové a další), maziva 
a  kapaliny a  rovněž zbytky potravin. 

„V  případě technických olejů funguje 
zpětný odběr, který by měli zajišťovat 
jejich prodejci a opravny, jež oleje vy-
měňují. S  těmito minerálními oleji by 
tak měli občané manipulovat co nej-
méně,“ upozorňuje Hošek.

Shromážděné potravinářské oleje 
a  tuky se ekologicky likvidují. V  pří-
padě Šumperka si pro ně jezdí firma 
EFG Waste Logistic BPS, která provo-
zuje bioplynovou stanici v  Rapotíně. 

„Další etapou této stavební akce 
bude vytvoření zázemí pro provoz 
mobilní hospicové péče na  Šumper-
sku,“ uvedla Jana Bieliková. Vysvětlila, 
že Charita Šumperk v  rámci domácí 
zdravotní péče vždy pečovala o  nevy-
léčitelně nemocné a  umírající v  jejich 
domácím prostředí. V roce 2018 vznik-
la nová odbornost - specializovaná mo-
bilní hospicová (paliativní) péče, která 
prostřednictvím multidisciplinárního 
týmu (paliatr, lékaři, zdravotní sestry 
se specializovaným vzděláním, sociální 
pracovník atd.) zajišťuje vysoce profe-

sionální péči o  umírající v  domácím 
prostředí čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu.

„Nové prostory budou sloužit pře-
devším jako zázemí pro multidisci-
plinární tým mobilní hospicové péče. 
V  přízemí bude sklad rehabilitačních 
a  kompenzačních pomůcek, včetně 
prostorů pro jejich mytí a  údržbu. 
První patro bude fungovat jako záze-
mí pro hospicovou péči a  budou zde 
prostory pro zdravotnický personál, 
včetně ambulance lékaře, kanceláře ad-
ministrativního a sociálního pracovní-

Použité jedlé oleje a tuky odevzdávejte ve sběrných dvorech

Vizualizace - v místech původní montované dřevěné stavby vyroste nový objekt.

Během demolice dřevěného objektu se starosta Tomáš Spurný na chvíli zařadil 
do bourací čety.  Foto: S. Singerová

Na  pozvání ředitelky šumperské Charity Jany Bielikové se starosta Tomáš 
Spurný zařadil do bourací čety. Ta se v areálu Charity v Jeremenkově ulici pus-
tila do demolice montovaného dřevěného objektu.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Od letošního 
1. ledna musejí obce ze zákona celoročně zajistit místa pro jejich oddělené sou-
střeďování. V Šumperku je mohou jeho obyvatelé nalévat do použitých obalů, 
nejlépe se šroubovacím uzávěrem, a ukládat ve sběrných dvorech v ulicích Příč-
né či Anglické do určených separačních nádob.

Charita bude mít nové zázemí pro provoz mobilní hospicové péče

ka a  jednací místnost. Chybět nebude 
hygienické zázemí pro personál, jenž 
o  pacienty pečuje. Samozřejmostí je 
bezbariérovost,“ popsala projekt ředi-
telka Charity. Zároveň zdůraznila, že 

se nejedná o  pobytové zařízení. Péče 
je poskytována v domácnosti pacientů.

Stavební práce by měly být dokonče-
ny na jaře příštího roku, akci finančně 
zaštítil dar fyzické osoby. -ger-

  

      Starostu navštívily 
děti z Borůvky
Osm dětí z mateřské školy Borůvka 
přišlo minulou středu na  návštěvu 
k  šumperskému starostovi Tomáši 
Spurnému. Dva kluci a  šest holči-
ček se pochlubili, jak umějí počítat, 
kolik slov umějí anglicky a  prozra-
dili, čím by chtěli být. Dvě dívenky 
přiznaly, že by chtěly být starostkou. 
Tomáš Spurný jim zase ukázal studii 
budoucího bazénu, který se v červnu 
otevře po rekonstrukci, a zdůraznil, 
že si nesmějí nechat ujít jízdu na to-
boganu. Na  závěr návštěvy předaly 
děti starostovi vlastnoručně nakres-
lenou radnici. Tu si také prošly, kro-
mě kanceláře starosty si prohlédly 
rovněž obřadní síň a odnesly si malý 
dárek.  -ger-

Děti z „mateřinky“ Borůvka zavítaly 
i do starostovy kanceláře. 
 Foto: -ger-

Oleje a tuky ze smažení do kanalizace 
nepatří, odevzdat je lze ve  sběrných 
dvorech.  Ilustrační foto

Víte, že
- oleje a  tuky z  fritovacích hrnců 

a ze smažení patří do děleného sběru 
odpadu, nikoliv do kanalizace.

- oleje vylité do kanalizace výrazně 
snižují životnost odpadních potrub-
ních systémů v domácnostech, způso-
bují ucpání čerpadel v přečerpávacích 
jímkách a nádržích, zanášení potrubí, 
korozi stěn kanalizačního potrubí 
a problémy při čištění odpadních vod.

- oleje a tuky sebrané odděleně jsou 
po vytřídění recyklovány a používány 
např. při výrobě biopaliv či ekologic-
kých maziv.

- použité potravinářské oleje a tuky 
musejí být předávány v pevných oba-
lech, např. PET lahvích, nebo v uza-
víratelných tetrapakových obalech 
(od mléka či jiných nápojů) - přede-
jdete tak vylití oleje do  nádob urče-
ných pro likvidaci těchto olejů a tuků. 
Vyhláška přitom stanoví, že jedlé ole-
je a  tuky nesmějí být soustřeďovány 
společně s  jinými biologicky rozloži-
telnými odpady.

„Kromě bioplynu vyrábí z  tohoto od-
padu v  současné době také plyn, jenž 
dodává do plynovodní sítě,“ podotýká 
Vladimír Hošek. -zk-
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Tato metoda se orientuje na  všech-
ny oblasti lidských potřeb. Zabývá se 
stimulací vjemů člověka, zprostředko-
vává mu všestranné podněty, na-
vozuje pocit bezpečí a klidu. Má 
také pozitivní dopad na komu-
nikaci a  pohybové dovednosti 
klientů. „Je to jedinečná meto-
da pro zkvalitnění ošetřovatelské 
a  sociální péče v  našem zařízení. Se- 
niorům pomáhá zklidnit se a mít pocit 
bezpečí. Můžeme tak k nim přistupo-
vat mnohem více individuálně,“ uvedla 
vrchní sestra Věra Ondráčková.

V  rámci zavádění konceptu bazální 
stimulace® prošlo během posledních 
dvou let proškolením šestasedmdesát 
zaměstnanců „domova“, dalších osma-
třicet pak navíc absolvovalo nástav-
bový kurz. Letos se základního kurzu 
zúčastní další desítka nových pracov-

níků, takže personál v přímé péči bude 
téměř stoprocentně proškolen. Každé 

oddělení přitom má svého koordi-
nátora bazální stimulace®, který 

na  správné postupy zaměst-
nanců dohlíží. 

„V  přímé péči se nyní víc 
pracuje se zvyklostmi a  den-

ními rituály klientů. Změny se 
projevily i ve výzdobě pokojů, mají zde 
více připomínek jejich rodin a výzdo-
ba se mění, aby klientům upoutaným 
na  lůžku poskytovala různorodé pod-
něty,“ popsala Ondáčková a  dodala, 
že organizace mimo jiné zakoupila 
polohovací pomůcky, masážní přístro-
je a  další vybavení, potřebné pro péči 
podle této metody. Koncem loňského 
října tak organizace obdržela certifikát 
„Pracoviště pracující s bazální stimula-
cí®“. -red-

Tým Olomouckého kraje, s  jehož 
sestavováním si trenéři lámali hlavu 
čtyři měsíce, odjížděl na  olympiádu 
do Karlovarského kraje se smíšenými 
pocity. „V  přípravě se nám totiž moc 
nedařilo. Stoupající formu a sehranost 
však kluci potvrdili už ve skupině, kte-
rou vyhráli. Boj o  finále měl smolný 
průběh. V první třetině jsme dostali tři 
slepené góly. I když jsme byli v dalším 
průběhu lepší, gólové manko jsme již 
nedohnali,“ popisuje průběh turnaje 
trenér Radek Kučera. Svou obrovskou 
bojovnost pak kluci prokázali v zápa-
se o  třetí místo. Nejprve prohrávali 
s  týmem Vysočiny 0:1, ale nakonec 
otočili na  2:1, a  mohli se tak radovat  
z  bronzu. Vítězný gól vstřelil útočník 
Patrik Janech. 

Medaile přebírali z rukou legendár-
ního Dominika Haška. „Fakt jsme si 
těch pět dní užili, skvělé bylo zahájení 
a  zakončení olympiády. Největší ra-
dost jsme měli z naší hry, kterou jsme 
předváděli,“ shodují se bronzoví borci 
ze Šumperka.

A co zásadního se odehrálo na ces-
tě k  bronzovým medailím? „Neměli 
jsme tým s  hvězdami, ale bezvadnou 
partu kamarádů. A právě týmová hra 
a boj o každý puk je přivedly na stu- 
pně vítězů,“ říká trenér Kamil Skou-
mal. „Hodně nás také nakopl první  

zápas, v  němž jsme 5:1 porazili Jiho-
český kraj plný hvězd,“ doplňuje Ra-
dek Kučera. Zároveň prozrazuje, že 
po  každém zápase byli hoši plní do-
jmů, a  aby se vyspali, museli na  noc 
odevzdávat mobily.

Na  bronzovém úspěchu se podíle-
li: Michael Valenta, Tomáš Lichner, 
David Cekr, Jakub Zavoral, Kryštof 

Zajímavou novinku nabízí šumperský domov důchodců v ulici U sanatoria, 
jenž od roku 2016 funguje pod názvem Sociální služby pro seniory Šumperk, 
p.o. Jde o koncept bazální stimulace®.

Obrovským úspěchem, na kterém se podílelo hned deset borců HK Mladí 
Draci Šumperk, skončilo účinkování týmu Olomouckého kraje na  lednové 
olympiádě mládeže. Poprvé v osmnáctileté historii olympiády si tým našeho 
kraje odvezl medaile.

V Domově pro seniory se pracuje 
s konceptem bazální stimulace ®

Deset Draků vybojovalo na olympiádě bronz

Mladí hokejisté přivezli z lednové olympiády mládeže bronz. Na radnici, kam je po-
zvali starosta Tomáš Spurný a místostarostka Marta Novotná, je doprovodili trenéři 
a předseda klubu Mladí Draci Šumperk Luboš Cekr.  Foto: S. Singerová

  
  

  
  

       V muzeu bude řeč 
o Oskaru Gutwinskim 
a Králickém Sněžníku

Zubař, lyžař, chatař a  nenapravi-
telný šprýmař Oskar Gutwinski 
a  Králický Sněžník je název před-
nášky, kterou chystají na  úterý  
10. března šumperští muzejníci. 
Začátek je v 17 hodin.
Přijďte se vypravit do starých dob-
rých časů, kdy jihovýchodní svah 
majestátního Králického Sněžníku 
krášlila dřevěná Lichtensteinova 
chata. Symbolem dnes již zanik-
lého objektu se na  počátku dva-
cátých let stal Oskar Gutwinski, 
svérázný zubař ze Šumperka, který 
na  stáří vyměnil bílý plášť za  če-
pičku s  andělíčkem vystrkujícím 
zadek a vytvořil z chaty jedinečné 
místo setkávání a přátelské nálady. 
O  životních osudech této legen-
dární osobnosti, ale i o magickém 
Králickém Sněžníku bude vyprávět 
Matěj Matela, odborný pracovník 
Vlastivědného muzea Jesenicka.
 -VM-

      Knihovna pořádá 
další literární seminář

Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská knihovna, do-
zná v  březnu změny. Dosavadní 
přednášející Marii Brožovou vy-
střídá  Filip Říhovský. 
Během přednášky nazvané Tisíc 
a  jedna noc se v  úterý 3. března 
zaměří na  kolorit středověkého 
Orientu v  pohádkách, pověstech, 
legendách, bajkách, v  příbězích 
o mocných sultánech a hrdinných 
rytířích, v  povídkách o  bagdád-
ských kupcích a káhirských tašká-
řích, ve vypravováních o krásných 
dívkách a  vzdělaných otrokyních, 
ale také na  duchovní svět musli-
mů v  disputacích na  teologická, 
filozofická či filologická témata. To 
je Tisíc a jedna noc, nejrozsáhlejší 
sbírka vypravěčského umění ano-
nymních tvůrců ze zemí od  Indie 
po Egypt. Setkání začíná v 18 ho-
din v malém sále knihovny. -red-

      Posledního února 
se jde Šumperská zimní 
padesátka 

Jedenatřicátý ročník pěšího tu-
ristického pochodu nazvaného 
Šumperská zimní padesátka pořá-
dá v sobotu 29. února místní Klub 
českých turistů. Pořadatelé připra-
vili kromě padesátikilometrové 
i jiné, kratší trasy. Všechny startují 
mezi sedmou a  desátou hodinou 
u  Střediska volného času Doris 
v ulici 17. listopadu.
Nejkratší, osmikilometrový vý-
let, jen na  chvilku opustí město 
směrem do  Vikýřovic a  na  Nové 
Domky a  jeho cíl je velmi blízký. 
Delší trasy, tedy 15, 25, 35 nebo 
i v názvu slibovaných 50 kilomet-
rů, míří na Bludov a vedou po ko-
munikacích 2. a 3. třídy, ta nejdelší 
dojde až do Hanušovic. Všechny se 
pak vracejí do místa startu, kam by 
měli účastníci dorazit nejpozději 
do šesté podvečerní. Odměnou jim 
bude diplom s  razítkem pochodu 
a  malé občerstvení v  cíli. Pochod 
se koná za každého počasí. -red-

Seidenglanz, Marek Compel, Matěj 
Juřík, Oldřich Verner, Patrik Janech, 
Ondřej Peškar a trenérské trio Kamil 
Skoumal, Radek Kučera a Petr Rutar. 
Desítku šumperských Mladých Draků 
doplnili hokejisté z Olomouce, Uničo-
va a Přerova. 

Mladým hokejistům i  jejich trené-
rům poděkovali za  reprezentaci sta-
rosta Tomáš Spurný a místostarostka 
Marta Novotná. Předseda klubu Mla-
dí Draci Šumperk Luboš Cekr zároveň 
vedení města představil nový dres.

 -ger-
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Přišli školáci se svým zdravotnickým 
kroužkem, důchodkyně, která občas hlí-
dá malé vnouče a chce vědět, jak by mu 
mohla pomoci v  případě zdravotních 
potíží, šumperská místostarostka, jež 
by ráda věděla, jak pomoci zraněnému 
při autonehodě, i pracující, kteří si chtějí 
oprášit své znalosti nabyté ve  školním 
věku. Ti všichni byli rozděleni do  čtyř 
skupin, v  každé se lektoři zaměřili 
na něco jiného. 

Během dvouhodinového kurzu se pří-
tomní ze skupiny „automobilových ne-

hod“ dozvěděli, jak nejjednodušeji do-
stat zraněného z auta, jak jej uložit, jak 
ho resuscitovat a  jak zastavit krvácení. 
Lektorka vyvrátila některé mýty z oblasti 
zdravovědy a poradila několik jednodu-
chých fíglů. Přítomní si vyslechli nejen 
teorii, ale za  pomocí žáků „Zdravky“ 
a figurín si také všechny úkony vyzkou-
šeli. „Jsem ráda, že jsem si mohla všech-
no vyzkoušet. Byly to pro mě hodně 
užitečné dvě hodiny. Masáž srdce byla 
celkem fuška, to jsem netušila,“ uvedla 
místostarostka Marta Novotná. -ger-

Je čtvrtek 13. února 16 hodin, v tělocvičně Střední zdravotnické školy v Šum-
perku se sešlo na  sedm desítek zájemců připravených nasát nové informace. 
Škola totiž pořádá, jako každý rok v tuto dobu, bezplatný kurz první pomoci.

Člověk čte z mnoha důvodů - chce se něco nového dozvědět, pobavit se, po-
učit, trochu se zamyslet, odpočinout si, ale také své čtenářské zážitky sdílet. Pra-
videlnou návštěvnici šumperské knihovny TGM Janu Kirs tak napadlo založit 
Klub čtenářů. Další ze čtenářek by pak ráda oslovila ty, kteří by si chtěli oživit 
mozkové buňky prostřednictvím scrabble a kvízových her.

Masáž srdce je fuška
Zpravodajství/Personální inzerce

Hlavní zaměření činnosti: plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona 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 zák. 
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 

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

„Naše čtenářka Jana Kirs za  námi 
přišla s myšlenkou založení Klubu čte-
nářů, jehož členové by se pravidelně 
scházeli a společně nad přečteným pře-
mýšleli a  debatovali. Tuto snahu velmi 
podporujeme,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Setkání by podle ní 
probíhala vždy první pondělí v  měsíci 
v  klubovně č. 2 v  suterénu knihovny. 
První informativní schůzka je přitom 
naplánována na 2. března. A vybrána už 
je i kniha pro první čtení - román Pýcha 
a předsudek od Jane Austenové.

„Je vhodné mít knihu předem přečte-
nou. Toto klasické dílo anglické litera-
tury si lze u nás půjčit, máme ho hned 
v  několika svazcích,“ poznamenává  
Šeligová a dodává, že další setkání nezů-
stanou jen u klasiky. „O členství v Klu-
bu čtenářů dosud projevili zájem čtyři 
čtenáři. Další se mohou hlásit do konce 
února na e-mail seligova@knihovnaspk.
cz,“ upřesňuje ředitelka knihovny.

Na  pracovnice knihovny se obrátila 
i  další návštěvnice knihovny s  nápa-
dem smysluplného trávení volného 
času v podobě setkání u scrabble nebo 

kvízových her. „Nabídli jsme přístřeší, 
organizace by ale byla na  zájemcích,“ 
podotýká Kamila Šeligová. Vzápětí do-
dává, že ti, které tento nápad zaujal, mo-
hou uvést své jméno a kontakt (telefon, 
e-mail) na papír připravený v půjčovně 
pro dospělé. -red-

V knihovně vzniká Klub čtenářů, scházet 
by se tu mohli i příznivci scrabble

V  knihovně by se mohli pravidelně 
scházet i příznivci scrabble. 
 Ilustrační foto

První pomoc při autonehodě si vyzkoušela i místostarostka Marta Novotná. 
 Foto: S. Singerová

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 šestiměsíční 
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, termín 
nástupu 12. 9. 2020 nebo dle dohody * 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 zaváděných nových proklientsky přívětivých metod řízení úřadu
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami doručte osobně na podatelnu Městského úřadu, nám. 
Míru 1, Šumperk do 20. 3. 2020 (do 13.30 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.
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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
Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

Poruchy - elektřina 800 850 860, poruchy lze  
zadávat také na www.bezstavy.cz

Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722
Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444

u MĚSTSKÁ KNIHOVNA T. G. MASARYKA 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 1: 
Po - St půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 
17 hod., So půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 8 - 12 hod. Tel. č. 
583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna Sever, Temenická 5: 
půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 13 - 17 hod., Čt 
zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 13 - 17 
hod., So zavřeno. Tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 
u SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org., 
Komunitní centrum, M. R. Štefánika 1. Více na www.armadaspasy.cz/poboc-
ky/sumperk. 
u SONS ŠUMPERK
S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze získat 
informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a po-
dobně, SONS, 8. května 22.
u CENTRUM PRO RODINU
Tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.cz, 
Farní středisko, Kostelní nám. 4, Čítárna, ul. M. R. Štefánika 26. 
u CHARITA ŠUMPERK
Recepce Charity Šumperk, Jeremenkova 7, tel. č. 583 216 747 nebo na www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  
u SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
Poradní dny Po a St 8.30 - 9 hod., 13 - 16.30 hod., M. Janků,  
tel. č. 604 931 390, e-mail: szdp.sumperk@centrum.cz, www.snncr.cz, 
Gen. Svobody 68 (budova Pontis, přízemí).
u VIDA CENTRUM
V. Urbanová, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.
u CENTRUM SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ
CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M. R. Štefánika 1, 
www.cpkp.cz. 

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 (zákon 
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 (zákon  
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 a 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 16. 4. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 6. 3. 2020. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 
1, Šumperk, tel. 583 388 520.

Sborník s  pořadovým číslem jede-
náct vydal na konci loňského roku Stát-

ní okresní archiv v Šumperku. V publi-
kaci čtenáři naleznou materiály, jejichž 
autoři zamířili do nejrůznějších období 
i témat.

Ladislav Míča popisuje dramatický 
útěk sedmnáctiletého mladíka Pau-
la Thalera ze Šumperka do  Palestiny. 
Příběh se odehrává v  roce 1939. Au-
tor Josef Faltíčko představuje osud 
a vzpomínky řádové sestry Natálie 
Vrábelové na  internaci v  hanušovic-
ké osadě Holba, zajímavé jsou i  úry- 
vky z  nejrůznějších kronik obecních 
i spolkových. 

V  rubrice osobnost regionu je po-
psán osud rovenských rodáků bratrů 
Adolfa a  Jana Kunčarových, stavitele 
a  projektanta. Mezi zajímavostmi se 
také nachází stať Zdeňka Gáby o Pivo-
varském rybníku, který býval v  Šum-
perku. -ger-

Vlastivědný sborník vypráví 
o strastiplné cestě do Palestiny 
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WEB
PROSTOR

až 5 GB 
prostoru

pro váš web

zdarma
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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

www.ajak-sumperk.cz

 kurz MS EXCEL 
  Kurz je v rozsahu 15 vyuč. hod. a bude probíhat ve dnech 9.3., 10.3. a 11.3.2020 

      v době od 8.00 do 12.20 hod.
Cena kurzu je 2.770 Kč.

Kurz je určen začátečníkům, kteří  nemají zkušenosti s prací v  MS Excel.  Hned od začátku se budete zabývat 
prací s  čísly,  tabulkami a grafy.  Naučíte  se vytvářet tabulky k čemukoli, ať  to jsou rodinné  �nance,  �remní 
seznamy či kalkulace obchodních nabídek, a to pochopitelně včetně patřičné gra�cké úpravy. 
Po absolvování kurzu budete umět efektivně zpracovávat svá data v tabulkovém procesoru a prezentovat je.

21. 3. 2020
 ŠUMPERK
Dům kultury

Předprodej:
Dk Šumperk a ticketstream

Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Telefon:

www.podlahy-bares.cz

    LITÉ PODLAHY
ANHYDRITY * BETONY PŘIJMEME do trvalého 

pracovního poměru

PRACOVNÍKY 
PRO PRÁCE 

S VODNÍM PAPRSKEM
Skupinu zaměstnanců 

i jednotlivce pro výjezdy 
na zakázky v chemickém 
a papírenském průmyslu 

nebo ve stavebnictví
    Staré Město pod Sněžníkem 

www.net-waterjet.cz   I   Tel.: 728 650 560
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*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI 
S POČÍTAČEM A NA 
BLÍZKO NYNÍ V AKCI 
1+1 ZDARMA

měření zraku PřÍMO V OPTICE

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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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
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• 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

Poskytujeme kompletní služby 
při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. Hlavní 
naší prioritou je maximální 

kvalita poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat individu-
álním potřebám každého klienta

Kontakt na makléře:  
733 734 435

Nabídněte nám svoji nemovitost 
k prodeji a my se budeme 

o vás starat s takovou péčí, aby 
jste si prodej Vaší nemovitosti 
užili a nebyl pro Vás stresem, 

například jako při prodeji 
svépomocí. Pro naše klienty 

poptáváme byty a rod.domy v  
Šumperku, Zábřehu a okolí. 

Polská Šumperk      2.650.000 Kč 
• byt 4+1, terasa, cihla, OV, 84 m2

• 1.patro, terasa, sklep, původní stav 
• krbová kamna, nový el. kotel
• nízké náklady, kompletní revitalizace 
   byt. domu Volejte: 733 734 435

Bludov          1.890.000 Kč
• rod. dům se zahradou, přízemní 
• sam. stojící, CP 1.269 m2, část.      
   rekonst., 2 x kůlna, hosp.přístavek
• vytápění krb. kamna, el. přímotopy,   
  plyn.příp. u domu  Volejte: 733 734 435

Kranichova, Šumperk  4.190.000 Kč
• rod. dům s garáží
• cihlový patrový RD 4+1, plyn. kotel
• CP 370m2, rekonstrukce, sklep
• venkovní posezení, zahrada, garáž
 Volejte: 733 734 435

H. Temenice, Šumperk     1.590.000 Kč
• stavební pozemek, parc. určena k   
   výstavbě RD, CP 675m2, vydáno platné 
   staveb. povolení na bungalov 4+kk
• veškeré IS na hranici pozemku
 Volejte: 733 734 435

Mohelnice    2.060.000 Kč Vernířovice u Sobotína      540 Kč/m2

• byt 3+1 s lodží
• OV, 6.patro, 74m2, lodžie, sklep
• rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• ihned volný, veškerá občanská 
   vybavenost Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek určen dle ÚP 
   k výstavbě RD
• výměra 3.600m2, el. na pozemku
• voda ze studny, kanalizace ČOV
 Volejte: 733 734 435
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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
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• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný
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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
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Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč
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•  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
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• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy
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•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný
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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
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• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady
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• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

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

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

Poskytujeme kompletní služby 
při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. Hlavní 
naší prioritou je maximální 

kvalita poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat individu-
álním potřebám každého klienta

Kontakt na makléře:  
733 734 435

Nabídněte nám svoji nemovitost 
k prodeji a my se budeme 

o vás starat s takovou péčí, aby 
jste si prodej Vaší nemovitosti 
užili a nebyl pro Vás stresem, 

například jako při prodeji 
svépomocí. Pro naše klienty 

poptáváme byty a rod.domy v  
Šumperku, Zábřehu a okolí. 

Polská Šumperk      2.650.000 Kč 
• byt 4+1, terasa, cihla, OV, 84 m2

• 1.patro, terasa, sklep, původní stav 
• krbová kamna, nový el. kotel
• nízké náklady, kompletní revitalizace 
   byt. domu Volejte: 733 734 435

Bludov          1.890.000 Kč
• rod. dům se zahradou, přízemní 
• sam. stojící, CP 1.269 m2, část.      
   rekonst., 2 x kůlna, hosp.přístavek
• vytápění krb. kamna, el. přímotopy,   
  plyn.příp. u domu  Volejte: 733 734 435

Kranichova, Šumperk  4.190.000 Kč
• rod. dům s garáží
• cihlový patrový RD 4+1, plyn. kotel
• CP 370m2, rekonstrukce, sklep
• venkovní posezení, zahrada, garáž
 Volejte: 733 734 435

H. Temenice, Šumperk     1.590.000 Kč
• stavební pozemek, parc. určena k   
   výstavbě RD, CP 675m2, vydáno platné 
   staveb. povolení na bungalov 4+kk
• veškeré IS na hranici pozemku
 Volejte: 733 734 435

Mohelnice    2.060.000 Kč Vernířovice u Sobotína      540 Kč/m2

• byt 3+1 s lodží
• OV, 6.patro, 74m2, lodžie, sklep
• rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• ihned volný, veškerá občanská 
   vybavenost Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek určen dle ÚP 
   k výstavbě RD
• výměra 3.600m2, el. na pozemku
• voda ze studny, kanalizace ČOV
 Volejte: 733 734 435
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důvěřovat.
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nemovitost
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objekty
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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      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

Poskytujeme kompletní služby 
při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. Hlavní 
naší prioritou je maximální 

kvalita poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat individu-
álním potřebám každého klienta

Kontakt na makléře:  
733 734 435

Nabídněte nám svoji nemovitost 
k prodeji a my se budeme 

o vás starat s takovou péčí, aby 
jste si prodej Vaší nemovitosti 
užili a nebyl pro Vás stresem, 

například jako při prodeji 
svépomocí. Pro naše klienty 

poptáváme byty a rod.domy v  
Šumperku, Zábřehu a okolí. 

Polská Šumperk      2.650.000 Kč 
• byt 4+1, terasa, cihla, OV, 84 m2

• 1.patro, terasa, sklep, původní stav 
• krbová kamna, nový el. kotel
• nízké náklady, kompletní revitalizace 
   byt. domu Volejte: 733 734 435

Bludov          1.890.000 Kč
• rod. dům se zahradou, přízemní 
• sam. stojící, CP 1.269 m2, část.      
   rekonst., 2 x kůlna, hosp.přístavek
• vytápění krb. kamna, el. přímotopy,   
  plyn.příp. u domu  Volejte: 733 734 435

Kranichova, Šumperk  4.190.000 Kč
• rod. dům s garáží
• cihlový patrový RD 4+1, plyn. kotel
• CP 370m2, rekonstrukce, sklep
• venkovní posezení, zahrada, garáž
 Volejte: 733 734 435

H. Temenice, Šumperk     1.590.000 Kč
• stavební pozemek, parc. určena k   
   výstavbě RD, CP 675m2, vydáno platné 
   staveb. povolení na bungalov 4+kk
• veškeré IS na hranici pozemku
 Volejte: 733 734 435

Mohelnice    2.060.000 Kč Vernířovice u Sobotína      540 Kč/m2

• byt 3+1 s lodží
• OV, 6.patro, 74m2, lodžie, sklep
• rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• ihned volný, veškerá občanská 
   vybavenost Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek určen dle ÚP 
   k výstavbě RD
• výměra 3.600m2, el. na pozemku
• voda ze studny, kanalizace ČOV
 Volejte: 733 734 435

BENCOPO s.r.o., Rudé armády 340, Velké Losiny 
hledá vhodného kandidáty na pozice

HLAVNÍ ÚČETNÍ ÚČETNÍ 
VŠEOBECNÁSŠ/VŠ ekonomického směru, zkušenost na pozici samostat-

né/ho účetní/ho, komplexní znalost podvojného účetnictví 
a daňové problematiky, znalost ekonomického systému PO-
HODA výhodou, dobrá znalost prostředí MS Office, MS Excel, 
organizační schopnosti, pečlivost a samostatnost
Kompletní vedení účetnictví vč. mezd (zaúčtování faktur při-
jatých, vystavování a zaúčtování faktur vydaných, účtování 
pokladních dokladů a bankovních výpisů), vyhotovování 
přiznání DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, 
silniční daně, zpracování cestovních příkazů, sestavení roz-
vahy a výsledovky, daňového přiznání včetně Přílohy k roční 
závěrce, komunikace s úřady.
Pracovní poměr: plný úvazek    I    Mzda: dohodou

SŠ/VŠ ekonomického směru, znalost 
ekonomického systému POHODA 
výhodou
Náplň práce: zpracování účetních 
dokladů ve smyslu zákona 563/1991 
Sb. o účetnictví, zpracování podkladů 
k dani z příjmů
Pracovní poměr: plný úvazek
Mzda: dohodou

Kontakt: bencopo@bencopo.cz, Mgr. Potěšil Tomáš 777 852 355, Ing. Hojgrová Alexandra 774 598 500

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK
TESAŘ
ZEDNÍK

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
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AGRITEC, výzkum, �lecht�ní a slu�by, s.r.o.
Zem�d�lská 16 � 787 01 �UMPERK

Jaro s Agritecem
za výhodné ceny

· sadba brambor, cibule saze�ky, �alotky
· substráty, hnojiva a dal�í p�ípravky pro

úsp��né p�stování pokojových
a zahradních rostlin

· krmiva pro domácí a hospodá�ská zví�ata

· p�ísady zeleniny (salát, kedluben, kv�ták,
zelí, kapusta, celer, pór)

· bylinky a lé�ivé rostliny (rozmarýn,
pa�itka, angínovník, rýmovník a dal�í)

· první balkónové rostliny (primule,
mace�ky, brambo�íky, narcisy, hyacinty
a dal�í)

Prodejnu ve skleníku otvíráme 2. b�ezna v 8:00

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

www.agritec.cz � facebook.com/agritec
sklenik@agritec.cz � 583 382 500 | krmiva@agritec.cz � 583 382 141
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

*Akce JUNIOR a SENIOR platí pro klienty vě věku do 25 let a nad 65 let v kalendářním roce 2020. 

ZDARMA
SLAVÍME PRACÍ

-  Registrace vozidel
-  Dovoz vozidla ze zahraničí
-  Zánik vozidla
-  Vyřazení vozidla
-  Zápis tažného zařízení
-  Zápis LPG
-  Veškeré změny: jméno, adresa,
                               barva ... atd. 

ZDARMA
Veškeré naše služby 
na registru vozidel

#dekujeme

JUNIOR do 25 let

nad 65 letSENIOR


