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Nemocnice přijala další 
opatření, na boj s koronavirem 
je připravena

Koronavirus uzavřel 
knihovnu, divadlo, „kulturák“, 
kino i „Dorisku“ 2 3 4

Krizový štáb Šumperka 
je v pohotovosti 
každý den

COVID-19: 
Co potřebujete 
vědět 5 - 8

Nouzový stav přinesl řadu restriktivních opatření

Vláda zakázala od pondělí 16. března do 24. břez-
na volný pohyb lidí. Výjimku ze zákazu mají lidé pro 
cesty do zaměstnání, výkon podnikání, zajištění péče 
o děti a blízké. Výjimka počítá s nákupy základních 
potřeb, s  vyřízením neodkladných úředních zále-
žitostí a  s cestami k  lékaři. Zákaz pohybu se netýká 
pobytu v přírodě nebo v parcích, návratů do bydliště 
a pohřbů. Od čtvrtku 19. března pak vláda zakázala 
lidem vycházet bez ochranných prostředků dýcha-
cích cest (nos, ústa), k ochraně je možné využít respi-
rátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, 
které brání šíření kapénkové infekce. V Olomouckém 
kraji, kde je zcela uzavřeno jedenadvacet obcí, platí 
toto nařízení již od středy 18. března. Seniorům nad 
65 let, držitelům průkazů ZTP/P nad 50 let, jejich do-
provodu a pracovníkům pečovatelských služeb vláda 
doporučila, aby z domovů vůbec nevycházeli.

Od pátku 20. března jsou prodejny potravin a dro-
gerie vyhrazeny v  době od  sedmi do  devíti hodin 
pouze pro nákupy seniorů. Lékáren se omezení netý-

ká, lidé by ale podle doporučení Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv neměli zbytečně hromadit léky s obsa-
hem paracetamolu.

Potřebná opatření přijímá i  krizový štáb města 
Šumperka, který zasedá dvakrát denně. Bližší infor-
mace najdete v tomto vydání zpravodaje. Uvnitř listu 
je zveřejněn i manuál s informacemi určenými nejen 
seniorům. 

Vzhledem k  uzávěrce čísla, která byla 20. března, 
je možné, že některé uvedené skutečnosti již v  době 
vydání platit nebudou, neboť situace se vyvíjí kaž-
dým dnem. Doporučujeme proto sledovat informace 
na Facebooku a na webových stránkách města www.
sumperk.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/ a  https://
www.krajpomaha.cz/. Zároveň doporučujeme regist-
raci pro zasílání aktualit na webových stránkách města.

Z  objektivních důvodů není součástí tohoto čísla 
zpravodaje příloha Šumperk - Živá brána Jeseníků, 
jež měla obsahovat nabídku kulturních, sportovních 
a společenských akcí na měsíc duben. -kv-

Výjimka ze zákazu volného pohybu lidí počítá s nákupy základních potřeb. V době od sedmi do devíti hodin jsou 
prodejny potravin a drogerie vyhrazeny pouze pro nákupy seniorů.  Foto: M. Kvapil

Šumperk se v posledních dnech, stejně jako ostatní města a obce v republice, doslova vylidnil. Od 12. břez-
na platí v Česku na třicet dnů z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav. Zavřené jsou školy, školky, restaurace 
a většina obchodů a služeb. Zakázána jsou veškerá shromáždění a veřejné akce. Až na výjimky lidé respektují 
restriktivní opatření vlády a kraje, která mají zamezit šíření nového typu koronaviru.

  

      Vážení spoluobčané,
Vláda ČR svým usnesením č. 98/2020 Sb., o při-
jetí krizového opatření, DOPORUČILA osobám 
starším sedmdesáti let nevycházet po  dobu trvá-
ní nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou 
návštěvy zdravotnických zařízení. Taková návštěva 
by měla proběhnout pouze v neodkladných přípa-
dech, pokud to půjde a záležitost snese odklad, vy-
řizujte vše telefonicky.
S ohledem na uvedené usnesení vlády se obracím 
na všechny občany, ale především na naše seniory. 
Prosím, zdržujte se v maximální míře ve svých by-
tech a omezte na nezbytné minimum styk s oko-
lím. Počty nakažených v České republice bohužel 
stále narůstají a  senioři jsou tou nejohroženější 
skupinou.
Krizový štáb města a  ORP zřídil telefonické lin-
ky a e-mailové adresy, na nichž shromažďuje po-
žadavky osob, které se nemohou o sebe postarat, 
aby jim v případě potřeby zajistil přísun potravin, 
nezbytných léků a  hygienických potřeb. Proto-
že není v  našich silách obsloužit všechny osoby 
starší sedmdesáti let ve městě, žádám a spoléhám 
se na  vaše rodinné příslušníky, přátele, sousedy 
a  prověřené a  důvěryhodné pomocníky, že nám 
pomohou postarat se o seniory, aby tito mohli zů-
stat v bezpečí svých obydlí a zbytečně se nevysta-
vovali nákaze.
Všechny občany pak žádám o maximální ohledu-
plnost. Ta byla velmi důležitá ve  všech místech, 
kde se již s nákazou dokázali vypořádat. Proto se 
vyvarujte jakéhokoliv srocení většího počtu osob, 
noste roušky, případně jiné ochranné pomůcky, 
jako jsou šála, nákrčník, šátek a podobně, jež vel-
mi eliminují šíření nákazy navenek. Pokud je to 
možné, minimalizujte styk s jinými osobami nebo 
udržujte potřebný aspoň dvoumetrový odstup. 
 Děkuji vám.
 Tomáš Spurný, starosta města

 Foto: S. Singerová



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

„Každý den se v  sedm ráno schází náš krizový 
tým, který pravidelně vyhodnocuje vzniklé situace. 
Ve všech našich budovách je zákaz návštěv, uzavřena 
je i hlavní budova v ulici 17. listopadu. Sociální pra-
covníci nevyjíždějí na sociální šetření do domácností 
zájemců, upřednostňujeme telefonický nebo e-mailo- 
vý kontakt,“ popsala současná opatření největšího 
poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji 
Bohdana Březinová, zástupkyně ředitele obecně pro-
spěšné společnosti Pontis. 

Ve složité situaci táhnou všichni zaměstnanci Pon-
tisu za jeden provaz tak, aby senioři byli ve všech so-
ciálních službách v  klidu a  bezpečí. „Velký dík patří  
zaměstnancům za jejich nasazení v této nelehké situa-
ci a také všem, kteří se zapojili do šití roušek a jež nám 

nabídli nezištně pomoc,“ uvedl ředitel společnosti Mi-
roslav Adámek. -red-

Přehled fungujících služeb Pontisu: Pečovatelská 
služba (poskytování úkonů omezeno pouze na zajiště-
ní základních životních potřeb - dovoz oběda, nákupy 
potravin a léků, podání jídla a pití, pomoc s osobní hy-
gienou), Odlehčovací služba (provoz zajištěn, je zákaz 
návštěv a  zákaz klientů vycházet z  budovy, pro nové 
klienty je STOP stav), K-cetrum (omezen provoz, 
vstup klientům umožněn pouze jednotlivě za účelem 
poskytnutí zdravotních úkonů, výměnného programu 
a hygienického servisu), Centrum Therasuit (omezen 
provoz), poradenství (pouze telefonicky nebo e-mai-
lem), půjčovna kompenzačních pomůcek (provoz 
zachován), Taxík Maxík (provoz zachován)

V současné době se lidé mohou registrovat na htt-
ps://sumperk.mobilnirozhlas.cz/registrace. Na  uve-
dené mobilní číslo a  e-mail budou zaregistrovaným 
uživatelům chodit aktuální zprávy. Lidé budou mít 
větší přehled, pokud si zdarma stáhnou prostřednictví 
Google play nebo Appstore aplikaci Mobilní rozhlas. 

Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou 
klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům 
mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS 
zpráv, hlasových zpráv a  e-mailů, čímž umožňuje 
přímou komunikaci mezi obecním úřadem a obča-
ny.  -ger-

Lidé přijíždějící do  nemocnice mohou využívat 
centrální parkoviště nemocnice. To je nově přístupné 
jen ze Zábřežské ulice, a  to jak při vjezdu, tak i  vý- 
jezdu. Výjimku tvoří Transfúzní služba a.s., kdy je 
v  rámci zachování jejího chodu k  dispozici vstup 
do areálu pouze z ulice B. Němcové. 

„Při vstupu do  areálu nemocnice vedeme záznam 
o tom, kdo do nemocnice vstupuje a za jakým účelem. 
Omezujeme počet osob, do  nemocnice bude vpuš-
těna maximálně jedna doprovázející osoba,“ uvedla 
tisková mluvčí šumperské nemocnice Hana Hanke. 
Vzápětí dodala, že po  příchodu na  centrální příjem 
personál nemocnice každému pacientovi měří teplotu 
a zjišťuje cestovatelskou anamnézu, rizikové kontakty 
a případné příznaky infekčního onemocnění. „Pouze 
v případě negativního screeningu obdrží pacient kar-
tičku, kterou odevzdá v  příslušné ambulanci. Pokud 
má teplotu, dochází k jeho okamžité izolaci,“ podotkla 
tisková mluvčí a zdůraznila, že lidé by v žádném pří-
padě neměli vstupovat do nemocnice, pokud mají po-
dezření na infekci koronaviru.

Nemocnice již dříve zakázala návštěvy na  všech 
odděleních. Pacienti nemohou vycházet mimo od-
dělení a  nemocnice také zakázala kouření v  celém 
areálu tak, aby se lidé u míst vyhrazených pro kou-
ření nemohli shlukovat. Od  minulého čtvrtku pak 
z  preventivních důvodů a  v  rámci přijatých karan-
ténních opatření zakázala přítomnost otců u  po-
rodů. O  všech mimořádných opatřeních informuje 

pacienty na svém webu www.nemocnicesumperk.cz 
a na sociálních sítích.

Nemocnice již v polovině února, vzhledem k vývoji 
situace v Číně, nakoupila do zásoby nejen respirátory, 
ale i roušky, rukavice a další ochranné pomůcky. „Díky 
tomu můžeme náš personál chránit a nadále poskytovat 
nezbytnou akutní péči,“ uvedl předseda představenstva 
Nemocnice Šumperk Martin Polach. V současnosti se 
podle něj nemocnice postupně připravuje na případ-
nou hospitalizaci pacientů s  COVID-19. Restruktu-
ralizuje lůžka a přesouvá plánované operace. „Máme 
rovněž připraveny záložní lékařské týmy pro případ, 
že by některý ze zdravotníků onemocněl koronavirem, 
a  máme připraveny scénáře v  několika úrovních pro 
různé počty pacientů nakažených koronavirem, včetně 
lůžek pro pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci,“ 
zdůraznil Martin Polach. -red-

Obecně prospěšná společnost Pontis Šumperk ve  dnech, kdy se situace spojená s  onemocněním CO-
VID-19 neustále vyhodnocuje a mění, dbá na důslednou prevenci a vyhodnocování rizik. Budovy všech 
služeb jsou uzavřeny, v objektu v ulici Gen. Svobody se denně schází krizový tým.

Město Šumperk začalo od středy 18. března využívat mobilní rozhlas. Jde o další kanál, jehož prostřed-
nictvím lze co nejrychleji informovat obyvatele. Dosud město pro informovanost využívalo Facebook, 
webové stránky a Šumperský zpravodaj.

Nemocnice Šumperk zavedla v souvislosti s vývojem epidemiologické situace koronavirové infekce CO-
VID-19 další mimořádná opatření. Do areálu nemocnice mohou vjíždět pouze auta, která mají speciální 
povolení, a vozidla integrovaného záchranného systému. Od minulé středy je pak až do odvolání zakázána 
přítomnost otců u porodů a od tohoto pondělí je uzavřena i lékárna v areálu nemocnice.

Pontis má svůj krizový tým, schází se denně

Šumperk využívá mobilní rozhlas

Nemocnice přijala další opatření, na boj s koronavirem je připravena

  

      Akce kampaně 
Modrý duben jsou zrušeny

Měsíc duben se několik let nese ve znamení mezi-
národní kampaně „Light it up blue“, jejímž cílem je 
upozorňovat veřejnost na nutnost okamžité a stálé 
podpory lidí s  autismem. V Šumperku si mohou 
lidé kampaň a především autismus spojit s obecně 
prospěšnou společností Dětský klíč, jejíž činnost 
se zaměřuje právě na  podporu lidí s  autismem 
a jejich rodin. U příležitosti „modrého dubna“ na-
plánoval Dětský klíč hned několik akcí - počína-
je společným focením v  modrém na  tzv. Točáku 
přes prodej na farmářských trzích až po slavnostní 
večer k oslavám 20. výročí Dětského klíče spoje-
ný s představením Dejvického divadla Zimní po-
hádka. Vzhledem k celostátní situaci však musely 
být zrušeny. Dětský klíč proto jedná o náhradním 
termínu, v němž by se představení odehrálo. Prosí 
proto všechny, kteří si vstupenky zakoupili, aby je 
zatím nevraceli. Bližší informace zveřejní Dětský 
klíč na svých webových stránkách www.detskyklic.
cz a na Facebooku. -red-

     Domov u „sanatorky“ 
funguje v uzavřeném režimu

Domov důchodců v  ulici U  sanatoria, který spa-
dá pod příspěvkovou organizaci Sociální služby 
pro seniory Šumperk p.o. a  jehož zřizovatelem je 
Olomoucký kraj, funguje v  souvislosti se šířením 
koronavirové infekce COVID-19 v režimu uzavře-
ní. Až do odvolání jsou tak nejen zakázány veškeré 
návštěvy, ale organizace ani nepřijímá nové klien-
ty. Ti současní nemohou během trvání stavu nouze 
vycházet ven mimo areál. 
„Máme zpracovaný krizový plán a  pravidelně se 
schází krizový tým, který spolupracuje s krizovým 
štábem města. Naši zaměstnanci dostali pokyn, 
aby nevycházeli ven s výjimkou cesty do svých do-
movů,“ uvedl Jiří Gonda, ředitel Sociálních služeb 
pro seniory Šumperk, p.o. Nařízeno je podle něj 
samozřejmě používání roušek. Těch byl ale ještě 
minulý týden velký nedostatek. Každý ze sto čty-
řiašedesáti zaměstnanců a také necelých tří stovek 
klientů by přitom měl mít k dispozici tři až čtyři. 
„Rád bych velmi poděkoval všem Šumperanům, 
kteří nám nosí ušité roušky. Hodně nám v tomto 
směru pomohli místní skauti, šumperská viet-
namská komunita a celá řada dalších lidí. Proje-
vila se mimořádná soudržnost obyvatel Šumperka 
a patří jim za to velký dík. Vyčlenili jsme rovněž 
dvě naše zaměstnankyně prádelny, jež roušky šijí 
a  kterým pomáhají i  dvě naše klientky. Problé-
mem jsou samozřejmě respirátory, kterých by-
chom měli mít víc,“ podotkl ředitel a  dodal, že 
dezinfekčních prostředků má zatím organizace 
dostatek. 
Terénní pečovatelská služba funguje podle Jiřího 
Gondy v omezeném bazálním režimu, stejně jako 
rozvoz obědů sociálně potřebným klientům. „Na-
štěstí máme vlastní vývařovnu a  jídlo zajišťujeme 
dovozem i  klientům mimo domov důchodců. 
Týká se to těch, o  něž se není schopná postarat 
rodina. Obědy částečně i  nakupujeme v  šumper-
ské nemocnici a ve firmě METO. Nové klienty ale 
z  pochopitelných důvodů v  současnosti přijmout 
nemůžeme,“ uzavřel ředitel Sociálních služeb pro 
seniory Šumperk. -zk-

Pacienti před ošetřením musejí projít krátkou zdra-
votní prohlídkou.  Foto: Nemocnice Šumperk
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První pracovní jednání se uskutečnilo v  pátek  
13. března od 8 do 10 hodin. Zúčastnili se ho pou-
ze vybraní členové pracovní skupiny krizového štá-
bu a  bezpečnostní rady ORP Šumperk. Od  soboty  
14. března zasedá krizový štáb ORP Šumperk pravi-
delně každý den, s ohledem na neustálý vývoj situace 
a generování nových problémů, které je třeba okamži-
tě řešit. 

V pondělí 16. března proběhlo plánované jednání 
Bezpečnostní rady ORP Šumperk, jehož program byl 
operativně upraven na potřeby řešení nastalé situace, 
která byla řešena s  přítomnými členy bezpečnostní 
rady z řad zástupců složek integrovaného záchranné-
ho systému. 

Krizový štáb se zabývá všemi požadavky krizových 
složek, zdravotnictví, sociálních organizací, zřídil in-
formační linky pro seniory, pro veřejnost i pro obce. 
Zajišťuje maximální informovanost a  děkuje všem, 
kteří pomáhají. Z  probíhajících jednání krizové-
ho štábu ORP Šumperk vzešla do  pátku 20. března 
mimo jiné tato zásadní opatření: Uzavření informač-
ního centra v  budově divadla. Jeho pracovnice jsou 
v pracovní dny k dispozici na  telefonu 583 214 000 
a e-mailu: ic@sumperk.cz. * Zrušení zasedání měst-
ského zastupitelstva, rady a  komisí. Případné bez-
odkladné záležitosti budou řešeny korespondenčně. 
* Zrušení slavnostního večera spojeného s předává-
ním Cen města za rok 2019, plánovaného na čtvrtek  
26. března, a dalších společenských záležitostí. * Uza-
vření obou sběrných dvorů v ulicích Příčné a Anglic-
ké. * Uzavření městského úřadu od úterý 17. března. 
Úředníky lze kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, 
pro občany byl zveřejněn manuál, jak postupovat, nebo 

se vše dozví na informačních linkách. * Cílená pomoc 
seniorům (nákupy, zajištění obědů, dovoz léků,…). * 
Uzavření mateřských škol od středy 18. března do od-
volání. Výjimkou je pouze „mateřinka“ Veselá školka 
v  Prievidzské ulici, která v  době karantény zajišťuje 
péči o děti ve věku od 3 do 6 let, jejichž rodiče pracují 
ve zdravotnických a bezpečnostních profesích, v so-
ciálních službách a  dalších strategických profesích. 
O  děti od  7 do  12 let pečují v  základní škole v  Šu-
mavské ulici. Všechny děti zde mají zdarma stravo-
vání a pitný režim, provozní doba obou zařízení je od  
6 do 16.30 hodin. * Do středy 1. dubna včetně je zdar-
ma parkování na  všech stanovištích placeného par-
kování v Šumperku. * Do odvolání se neplatí jízdné 
v autobusech městské hromadné dopravy, do kterých 
lze nastupovat pouze zadními dveřmi. * Do odvolání 
platí v Nerudově ulici zákaz zastavení dle dopravního 
značení z důvodu mimořádných opatření v Nemoc-
nici Šumperk. -ger-

Mezi prvními reagovalo na  nedostatek roušek 
místní divadlo. Desítky látkových ústenek, které naši-
ly krejčové, přinesl minulé úterý ředitel divadla Matěj 
Kašík krizovému štábu. Ten tak mohl vybavit alespoň 
minimální ochranou pracovníky v  bezpečnostních 
složkách a  další rizikové profese. Patří mezi ně na-
příklad členové městské policie, pracovníci veřejné 
služby, Charity, zaměstnanci komunálních služeb či 

úředníci, kteří i  přes zavřenou radnici zařizují kon-
takt s občany.

Roušky šijí i  zaměstnanci Charity, Pontisu, „Do-
risky“, městského úřadu, klienti Pomněnky, skauti, 
místní vietnamská komunita a  mnozí další. „I  přes 
nelehkou situaci, která spočívá hlavně v personálním 
oslabení, jsme se svépomocně zapojili do šití roušek. 
Pro poskytování našich služeb jsou nezbytné,“ uved-
la zástupkyně ředitele společnosti Pontis Bohdana 
Březinová a dodala, že prioritou je, aby byli rouškou 
chráněni jak pracovníci Pontisu, tak i  jeho klien-
ti. „Moc si vážíme i  nabídnuté pomoci pracovníků 
Střední školy železniční, technické a služeb, kteří nám 
přislíbili našít větší množství potřebných roušek. Také  
nás velmi potěšila nabídka pomoci ze strany studentů 
šumperských středních škol. Veškeré pomoci si moc 
ceníme a děkujeme za ni,“ doplnil ředitel společnosti 
Pontis Miroslav Adámek.

V souvislosti s nedostatkem roušek se město obra-
cí na  další dobrovolníky z  řad občanů, kteří by byli 
ochotní roušky šít. Poptává rovněž volný materiál 
k výrobě a ochotné ruce k šití. Roušky budou násled-
ně distribuovány potřebným. Více informací lze zís-
kat na tel. č. 583 388 402 nebo na e-mailu magdalena.
pazderova@sumperk.cz. -kv-

S  ohledem na  nepříznivý vývoj situace kolem šíření a  výskytu koronaviru na  území České republiky 
a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ve čtvrtek 12. března svolal starosta Šumperka, předseda krizového 
štábu obce s rozšířenou působností (dále ORP) Šumperk, pracovní jednání k řešení aktuálních záležitostí.

Nedostatek ochranných prostředků, jako jsou roušky a respirátory, které v prvním sledu potřebují přede-
vším zdravotníci, rozjel minulý týden vlnu solidarity. Lidé začali doma šít látkové ústenky nejen pro sebe, 
ale nabízejí je i  organizacím ve  městě. Také jejich zaměstnanci, kteří pracují z  domova či ošetřují členy 
rodiny, se pustili do výroby roušek.

Krizový štáb Šumperka je v pohotovosti každý den

Do šití roušek se pustili dobrovolníci i organizace

Krizový štáb ORP Šumperk zasedá pravidelně každý 
den.  Foto: S. Singerová

Krejčové z  místního divadla se pustily do  šití látko-
vých roušek mezi prvními.  Foto: M. Kašík

  

      Zápis do základních 
škol se přesouvá 
na 22. dubna

Termín zápisu do  1. ročníku a  přípravné třídy 
základních škol zřizovaných městem Šumper-
kem pro školní rok 2020/2021 se přesouvá na   
22. dubna. Elektronické podávání žádostí, kte-
ré bylo spuštěno 16. března, je prodlouženo do   
5. dubna. Elektronické podání žádosti umožní ro-
dičům získat větší jistotu výběru školy ještě před 
samotným zápisem a zároveň se tím eliminují 
fronty při zápisu v jednotlivých školách. -ger-

      Město informuje 
na TV Morava

Krizový štáb se rozhodl informovat obyvatele také 
prostřednictvím TV Morava. V pořadu Šumperk - 
Živá brána Jeseníků, který má premiéru ve středu 
25. března, se obyvatelé dozvědí veškeré dostupné 
aktuální informace. Pořad bude TV Morava v ná-
sledujícím týdnu pravidelně opakovat. 
Vysílání TV Morava považuje město za  jeden 
z  komunikačních kanálů, díky nimž se dostávají 
informace k co největšímu počtu obyvatel. Mezi ty 
hlavní patří webové a facebookové stránky, občany 
město informuje i prostřednictvím mobilního roz-
hlasu a varovného informačního systému. -ger-

      Lidé si mohou 
objednat obědy ve školní 
vývařovně v Šumavské 

Vývařovna pro veřejnost funguje při základní ško-
le v  Šumavské ulici. Zájemci si mohou objednat 
obědy od pondělí do pátku vždy den předem do   
11 hodin dopoledne. Chlazené a  zatavené jíd-
lo si vyzvednou osobně u  okénka. Objednávky 
se přijímají na  telefonních číslech 583  213  806 
a 739 430 018. -kv-

      Farmářské trhy 
v dubnu neproběhnou
Letošní první farmářské trhy, které v Šumperku již 
deset let pořádá místní Okresní agrární komora 
ve  spolupráci s  městem a  Olomouckým krajem, 
v  pátek 3. dubna neproběhnou. Další jsou zatím 
naplánované na pátek 8. května. -red-

      Svoz odpadu funguje 
beze změn, sběrné 
dvory jsou uzavřené

Směsný komunální odpad se v současnosti vyváží 
beze změn. Svoz hnědých dvou set čtyřicetilitro-
vých nádob určených pro ukládání tzv. bioodpadu, 
které jsou vybaveny čipem, letos probíhá v  jiných 
svozových dnech než v minulosti, svozové dny jsou 
shodné pro příslušné lokality ve městě se směsným 
komunálním odpadem. Rozmisťovány jsou i  spe- 
ciální velkoobjemové kontejnery označené nápi-
sem „Bioodpad“. Pravidelný jarní svoz objemného 
komunálního odpadu pak končí v pondělí 30. břez-
na. Až do odvolání jsou uzavřeny oba sběrné dvory 
v ulicích Příčné a Anglické. -kv-



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. Zdarma. Náklad 14  000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk,  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, 
tel. č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek 
v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Informace městských kulturních organizací

Městská knihovna T. G. M. prodloužila již 13. břez- 
na všechny výpůjčky o  třicet dnů. Čtenáři je tedy 
po tuto dobu nemusejí vracet a mohou si je bez jaké-
koliv sankce nechat doma. Své konto si mohou zkon-
trolovat on-line na www.katalogspk.cz, stačí jen zadat 
příjmení a heslo, jímž je číslo čtenářského průkazu. 

„Na  konci března prodloužíme výpůjčky znovu 
o  třicet dnů. Pokud lidé chtějí přečtené knihy vrátit, 
mohou je vložit do biblioboxů, které najdou před kni-
hovnou v ulici 28. října a před střediskem Sever v ulici 
Temenické,“ říká ředitelka knihovny Kamila Šeligová 
a dodává, že správce knihovny biblioboxy pravidelně 
vybírá. „Než knihy vrátíme do  regálů, necháváme je 
volně vyskládané a poté je otřeme dezinfekcí,“ popi-
suje postup ředitelka. Kromě ní, zástupkyně a správce 
objektu je v knihovně přítomný i  IT pracovník, jenž 
komunikuje s  knihovnami okolních obcí, pro které 
zajišťuje regionální funkci.

Během uzavření se Knihovna TGM snaží komuni-
kovat s veřejností prostřednictvím facebookových strá-
nek. Na  nich zájemci najdou odkazy na  stránky, kde 
si například mohou zdarma stáhnout knihy. „Spousta 
knih je dostupná on-line a lidé je mohou číst ve svých 
zařízeních, ani nemusejí mít čtečku,“ podotýká Kamila 
Šeligová a  jako příklad uvádí adresu http://bit.ly/Kni-
hy_do_karantény#knihovnyprotiviru. „Také rozhla-
sová stanice Vltava nabízí na svém webu www.vltava.
rozhlas.cz v sekci Hry a četba možnost pustit si nejrůz-
nější povídky a  hry. Studenti a  pedagogové vysokých 
škol navíc mohou na adrese http://kramerius5.nkp.cz/ 
využívat dočasný on-line přístup k  fondům Národní 
knihovny a  veřejných vysokých škol,“ vyjmenovává 
další možnosti ředitelka knihovny, jež chystá i virtuální 
prohlídku výstavy Martiny Trchové nazvanou Bezbře-
ze, která byla v  knihovně otevřena 5. března. „Vzhle-
dem k  tomu, že veřejnost nemůže výstavu navštívit, 
rozhodli jsme se ji zprostředkovat alespoň virtuálně. 
Video umístíme na náš Facebook,“ uzavírá Šeligová.

V nelehké situaci se ocitl šumperský dům kultury. 
Některé z  plánovaných akcí již přeložil s  tím, že za-
koupené vstupenky zůstávají v platnosti, některé akce 
musel zrušit a o dalších ještě jedná. Zrušena tak byla 
březnová taneční soutěž O  pohár města Šumperka 
a  na  ni navazující ples (peníze za  vstupenky na  ples 
se vracejí) a  dubnové Šumperské Pomněnky (pení-
ze za  vstupenky se vracejí). Zrušeny musely být bez 
náhrady pohádky Zlatovláska a O princezně mlsalce 
v neděli 22. března a 5. dubna a také pondělní pohád-
ky pro školy 23. března a 6. dubna.

Březnový koncert Pokáče je přeložený na 5. května 
a vystoupení Backwards - Beatles Revival na 12. října, 

koncert kapely Katapult by se měl odehrát 13. června 
a Supi se slétají tour kapely Citron 29. října. Zakoupe-
né lístky zůstávají v platnosti. Nové termíny pak hleda-
jí organizátoři pro poslední koncert Preludia, na němž 
měla vystoupit Klára Gibišová s místní „ZUŠkou“, pro 
akci Blues Aperitiv a také pro pořad Valerie Zawadské, 
která měla do Šumperka zavítat 1. dubna. „V případě, 
že návštěvníkům nebudou náhradní termíny vyho-
vovat kvůli nemoci, plánované dovolené nebo jiným 
závažným důvodům, bude jim vráceno vstupné,“ říká 
jednatelka domu kultury Hana Písková a dodává, že až 
do odvolání jsou pozastaveny všechny kurzy a taneční. 
Uzavřena je rovněž Galerie Jiřího Jílka.

Pro veřejnost se na základě nařízení krizového štábu 
města až do odvolání uzavřely hlavní vchod do domu 
kultury a také pokladna. „Budovu domu kultury nelze 
zcela uzavřít, neboť tu mají kanceláře firmy živnostní-
ků. Penzion G pak podléhá zákazu ubytovacích služeb. 
Provozní zaměstnanci se tak střídají ve  zkrácených 
směnách a  provádějí sanitární práce, úklid, opravy 
a činnosti, na něž není za běžného provozu příliš času,“ 
vysvětluje jednatelka. Zaměstnanci ekonomického úse-
ku a produkce podle ní pracují z domova. „Produkce už 
začala s přípravou roku 2021, současně řeší průběžně 
překládání nebo rušení akcí a pustila se do kulturního 
programu Vánočního Šumperka 2020. K tomu zpraco-
vává statistiky do výroční zprávy,“ nastiňuje náplň prá-
ce produkčních Písková. Všichni zaměstnanci uvedení 
na www.dksumperk.cz jsou přitom k dispozici na mo-
bilních číslech a e-mailech denně od 9 do 17 hodin. 

Šumperské divadlo „jede“ v  nouzovém režimu, 
do  odvolání tak neproběhnou plánovaná představe-
ní a akce. Poslední premiéra sezony, norská komedie 
Elling a  Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství, jež se 
měla odehrát 21. března, bude uvedena v nejbližším 
možném termínu. 

Členové hereckého souboru se v současnosti věnují 
samostudiu rolí, z domova pracují i zaměstnanci umě-
leckého provozu, včetně krejčových, které šijí potřeb-
né roušky. Až do  odvolání jsou uzavřeny obchodní 
oddělení a pokladna, peníze za neuskutečněná před-
stavení si tak budou moci lidé vyzvednout ve chvíli, 
až se situace zlepší. Nebo si je ponechat a  vyčkávat 
na informace, kdy pro ně divadlo naplánuje náhrad-
ní termín. „V  budově zůstali pouze ti, kteří zajišťují 
nezbytný chod divadla. S  případnými dotazy se lze 
obracet na  vedoucí obchodního oddělení Pavlínu 
Vyskočilovou, jež je k  dispozici na  telefonním čísle 
736 627 692,“ říká ředitel divadla Matěj Kašík a dodá-
vá, že do odvolání je rovněž uzavřen parčík Divadelní-
ček v sousedství divadla.

Divadlo v současnosti připravuje nové termíny ne-
odehraných představení a dokončuje brožuru s před-
platným na  příští sezonu. „Původně jsme ji chtěli 
vydat začátkem dubna. Vzhledem k současné situaci 

ale její distribuci odložíme. Nicméně pevně věříme, 
že v připravované sezoně nám zůstanou diváci věrní 
a do divadla nepřestanou chodit,“ uzavírá Kašík.

Od 11. března až do odvolání nepromítá šumperské 
kino Oko. Jakmile se situace zklidní a budou známy 
termíny premiér, nabídne filmy v náhradním termínu. 

„V okamžiku, kdy budeme znát nové termíny promí-
tání, začneme vyměňovat zakoupené vstupenky. Storno 
lístků v pokladně není momentálně možné, dle naříze-
ní je kino zcela uzavřené,“ říká ředitel kina Kamil Na-
vrátil. V  kině se podle něj zatím pilně uklízí. „Velkou 
očistou prošly sedačky a  uklízí se i  v  místech, kam se 
při pravidelném úklidu běžně nedostaneme,“ doplňu-
je Navrátil. V  současnosti podle něj probíhají jednání 
o  zpřístupnění filmového obsahu on-line. „Nešlo by 
o  klasickou platformu VOD, ale ve  hře je jedna velká  
celorepubliková „jednosálovka“ s  pravidelnými časy 
promítání a  s  obsahem, který by pomohl s  přípravou 
i  maturitním ročníkům. Zda se to zdařilo, se diváci 
dozvědí při vyjití článku na webu kina. Celý projekt je 
náročný hlavně z právního hlediska, ale zatím má pod-
poru kin či filmových producentů,“ podotýká ředitel 
a dodává, že on-line lze zakoupené vstupenky stornovat 
zasláním žádosti na e-mail pokladna@kinosumperk.cz.

Osiřelé jsou v těchto dnech prostory na tzv. Komíně 
a ve vile Doris, v nichž místní SVČ Doris organizuje 
kroužky, dílny a  další akce určené především dětem 
a mládeži. Až do odvolání jsou totiž obě budovy uza-
vřené. Pedagogové i „nepedagogové“ ale nelenili a ve-
dle šití roušek, k němuž se někteří připojili, „rozjeli“ 
minulý týden pro všechny zájemce facebookovou ak-
tivitu nazvanou „Dodávka Oblíbených Rošťáren In-
spirací Soutěží“ - ve zkratce DORIS.

„Jsme pedagogové volného času, a tak jsme po uza-
vření Dorisky přemýšleli, čím bychom nejen účastní-
ky našich kroužků potěšili. A napadlo nás sdílet s nimi 
prostřednictvím Facebooku to, co se dá dělat doma 
ve volném čase a s minimem pomůcek,“ říká ředitel-
ka SVČ Doris Petra Müllerová. Od minulé středy tak 
podle ní každý den vyhlašují ve  13.30 hodin novou 
„výzvu“, kterou mohou zájemci doma plnit. „Jde o nej-
různější aktivity - výtvarné, rukodělné, sportovní, ku-
chařské, badatelské i taneční a mnohé jiné. Vymýšlejí 
je naši pedagogové v  rámci práce z domova,“ podo-
týká Petra Müllerová, podle níž nezahálí ani zpěváčci 
jednotlivých oddělení Šumperského dětského sboru. 
„Sbormistryně Helena Stojaníková rozesílá každý 
den, kdy by normálně probíhala zkouška, dětem noty, 
texty a nahrávky, aby si mohly repertoár procvičovat,“ 
dodává ředitelka „Dorisky“. Zpracovala Z. Kvapilová

Kvůli mimořádné epidemiologické situaci v souvislosti s novým koronavirem se pro veřejnost uzavřely Městská knihovna T. G. Masaryka, divadlo, dům kultury, 
kino Oko a Středisko volného času Doris. Většina jejich zaměstnanců pracuje z domova, do práce docházejí jen ředitelé organizací a pracovníci zajišťující nezbytný 
provoz zařízení. Plánované akce jsou až do odvolání zrušeny, organizace se snaží komunikovat s veřejností prostřednictvím Facebooku.

Koronavirus uzavřel knihovnu, divadlo, „kulturák“, kino i „Dorisku“

Knihovna prodlužuje výpůjčky 
a nabízí tipy na on-line knihy 

Dům kultury ruší 
a překládá akce

Kino do odvolání nepromítá, jedná se 
o zpřístupnění filmového obsahu on-line

„Doriska“ dodává dětem oblíbené
 rošťárny, inspirace a soutěžeDivadlo ruší představení, šije roušky 

a připravuje se na příští sezonu
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Příjem přihlášek pro akademický rok 2020/2021 

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

INTERNET@SPK.CZHL. TŘÍDA, ŠUMPERK 583 221 200

CLOUD
PROSTOR

10 GB prostoru
pro vaše data

E-MAILOVÁ
SCHRÁNKA

e-mailový účet
na doméně spk.cz 

WEB
PROSTOR

až 5 GB prostoru
pro váš web

WIFI
HOTSPOTY

připojení na desítky 
Wi-Fi hotspots

zdarma

SUPER
RYCHLOST

vysokokapacitní
připojení až 1 Gbit/s

zdarmazdarmazdarma

zpravodaj_032020_cb.indd   1 19.03.20   21:49
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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

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

individuálním potřebám 
každého klienta

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. Pro 

naše klienty poptáváme byty 
a rod.domy v  Šumperku, 

Zábřehu a okolí. 

Petrov nad Desnou           1.050 Kč / m2

Šumperk                   6.400 000 Kč

Šumperk        700 Kč / m2

Polská, Šumperk      2.400.000 Kč

Vernířovice u Sobotína      540 Kč / m2

• stavební pozemek
• parc. určena k výstavbě RD, CP 966 m2

• veškeré IS na hranici pozemku
• slunné místo, 8 km od Šumperka
 Volejte: 733 734 435

• rod. dům 5+kk s dvojgaráží
• patrový, celopodsklepený RD, CP 794m2

• 2x koup. s WC, vytápění plyn. kotel+krb
• slunná terasa, zastř. bazén 6 x 3,5 m
 Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek s rybníkem
• celk. vým. 3.951 m2 (pevná plocha 
   2.082 m2), veškeré IS na hran. poz.
• bydlení v přírodě a přitom městu 
  na dosah Volejte: 733 734 435

• byt 4+1, terasa, cihla, OV, 84 m2, 
   1. patro, terasa, sklep, vytápění krbová   
   kamna, možn. plyn. nebo elektrokotel
• původ. stav, nízké náklady, revitalizace 
   byt. domu 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

Revoluční, Šumperk     2.280.000 Kč
• cihlový byt 2+kk se zahradou OV,
   80m2, 2.patro, rekonstrukce, 
   možnost rozšíření na 3+kk
• ve dvoře zahrada k užívání 
   a garáž. stání Volejte: 733 734 435

602 531 103 733 734 435

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?

*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

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

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA
(smrk, borovice)

v délkách 1 m, 2 m 
nebo 3 m

za výhodnou cenu
možnost dovozu

Volejte  602 251 783
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AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01  ŠUMPERK

Jaro s Agritecem
za výhodné ceny

SKLENÍK
Nově prodej jablek z Veleboře

www.agritec.cz • facebook.com/agritec
sklenik@agritec.cz • 583 382 500 | krmiva@agritec.cz • 583 382 141

· substráty, hnojiva a další přípravky pro 
úspěšné pěstování pokojových a zahrad ních 
rostlin

· krmiva pro domácí a hospodářská zvířata

· přísady zeleniny
salát, celer, pórek, kapusta, kedluben

· bylinky a léčivé rostliny
rozmarýn, pažit ka, angínovník, rýmovník a další

· balkónové rostliny
muškáty, primule, macešky, bramboříky, narcisy, 
hyacinty, a další

· jahodníky

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Čtyři žákyně oboru kadeřník ze Střední školy že-
lezniční, technické a  služeb, Šumperk se začátkem 
února zúčastnily mistrovství střední Evropy Koruna 
kreativity.

Tato soutěž, jejímž smyslem je podpora mladých 
talentovaných mistrů kadeřníků, vizážistů a  kos-
metiků, se konala v  Bratislavě za  účasti špičkových 
evropských  odborníků, kteří tvořili nejen porotu, 
ale v nesoutěžní části nadšeně předávali svým násle-
dovníkům vlastní bohaté zkušenosti. Naše soutěžící 
dvojice a jejich modelky se na Korunu kreativity pro-
pracovaly díky úspěchům na  mistrovství republiky 
v Sušici. Kreativita a řemeslná zručnost našich žákyň 

vedly k vytvoření nejobdivovanějších výtvorů na bra-
tislavském mistrovství. Barbora Možná představila 
svou modelku v duchu tématu Science fiction. Bářina 
spolužačka se stala elfkou. Trup oblečený do  latexu, 
končetiny modré - děvčata popustila uzdu své fanta-
zii. Účes naopak musel být vytvořen bez jakýchkoliv 
umělých doplňků, vyhrát si soutěžící mohli pouze 
s  barvou. V  obrovské konkurenci vybojovala Bára 
Možná umístění v  první desítce a  úspěšně navázala 
na  své vystoupení v Sušici, kde přetvořila svou mo-
delku v zadání Black and white do obrazu vězeňkyně. 
Nikola Franková, druhá soutěžící,  „foukala strom“ 
a  obsadila v  kategorii foukaná a  ondulace skvělé  
2. místo  ve střední Evropě stejně jako na mistrovství 
republiky.

Za  roztodivnými výtvory jsou desítky hodin prá-
ce, zkoušení, modelování, trápení i  nadšení. Paní 
učitelce odborného výcviku Gahaiové se podařilo 
dát dohromady kolektiv mladých lidí, kteří nehledí 
na  čas, na  hodiny strávené při práci a  jsou už dnes 
své profesi naprosto oddáni, ví, že základem jejich 
úspěchu je skvěle zvládnuté řemeslo, z  kterého mo-
hou vyletět ke  svým kreativním hrám. Soutěživost, 
touha přestavit svou práci, snaha sdílet zkušenosti 
s dalšími kadeřníky - umělci, je u žáků podporována 
právě paní učitelkou Gahaiovou. Ona a  její svěřenci 
strhli ke spolupráci i učitele a žáky dalších oborů, tak-
že, ač je to k nevíře, na jejich mezinárodním úspěchu 
se podíleli přípravou materiálu, technickými radami, 
kritikou naši zámečníci či zedníci. 

„Famózní, nic takového jsem tady ještě neviděl. 

Perfektně zvládnuté řemeslo spojené s  ohromnou 
fantazií“, takto ocenil výkon našeho týmu generální 
ředitel mistrovství Evropy v kadeřnických dovednos-
tech. Náš tým získal cenu ředitele za nejkreativnější 
družstvo soutěže  Koruna kreativity.

Kadeřnice v  Bratislavě obstály v  nejvyšší soutěži, 
které se naši středoškoláci mohou zúčastnit. Spo-
lupráce mezi žáky, vzájemná podpora učitelů růz-
ných oborů, to je cesta k  úspěchu. Výkony našich 
žáků všech oborů, jejich prezentace školy na praxích  
v Maďarsku, Německu, na Slovensku, na přehlídkách 
v  Šumperku i  v  Praze, spokojenost zákazníků a  za-
městnavatelů s jejich přístupem k práci, to je nejen vi-
zitka Střední školy železniční, technické a služeb, ale je 
to i další kámen do pestré mozaiky s názvem Kvalitní 
odborné vzdělávání pro budoucnost. Irena Jonová

Patříme mezi nejlepší v Evropě

Možnosti stravování ve městě 
v době nouzového stavu

Pokusili jsme se dát dohromady seznam restauračních zaříze-
ní, která byla ke dni uzávěrky zpravodaje (19. března) v provo-
zu a  fungovala buď jako výdejní okno, nebo rozvozová služba. 
Údaje se mohou samozřejmě kdykoli měnit, seznam rovněž 
nemusí obsahovat všechna zařízení. Pokud máte informace 
k doplnění, prosím pište na e-mail ic@sumperk.cz nebo volejte 
na telefon 583 214 000. Upozorňujeme, že je třeba ověřit si pod-
mínky, za nichž je možné obědy odebírat.

Výdejní okno: Základní škola Šumavská Šumperk* tel. 
583  388  601, Restaurace - Hotel Koruna*** tel. 777  223  074,  
Restaurace Schiller*** tel. 733 418 235, Restaurace Gronych*** 
tel. 604 349 882, Salátovník.cz** tel. 720 222 982, Grekos - greek 
grill* tel. 731 270 150, 

Rozvoz: Pizzeria Istria*** tel. 608  161  229, H-club** tel. 
585  415  555, Benátky Šumperk* tel. 608  124  414, SPEED  
PIZZA*** tel. 735 020 300, Curry Guys* tel. 702 215 119

Výdejní okno i rozvoz: Restaurace a pizzerie Dům kultury*** 
tel. 583  222  777, Rozvoz - jídelna Korzo*** tel. 778  888  710,  
Catering-Šumperk** tel. 608 604 887, PizzaGO* tel. 774 774 119,  
Pizzerie Palermo* tel. 777  020  322, Mr. India**** tel. 
777 178 063, Sushi Bar Pasáž*** tel. 606 786 436

Vysvětlivky: *hotovost; **hotovost, stravenky; ***platební karta, 
hotovost, stravenky, ****platební karta, hotovost
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Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

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

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

od 8 do 16.30 hod

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

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

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

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

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ 
VLÁDY ČR SE OD 10. 3. 2020 

DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ
VEŠKERÉ KULTURNÍ AKCE 

V DIVADLE ŠUMPERK

OD 16. 3. 2020 
JE DO ODVOLÁNÍ

UZAVŘENA POKLADNA 
DIVADLA

OD 16. 3. 2020 JE DO ODVOLÁNÍ 
UZAVŘENA POKLADNA DIVADLA

O TERMÍNU VRÁCENÍ VSTUPNÉHO ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ 
VÁS BUDEME INFORMOVAT

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR
SE OD 10. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ

Ing. Pavlína Vyskočilová   +420 736 627 692

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY

VEŠKERÉ KULTURNÍ AKCE V DIVADLE ŠUMPERK 

KONTAKT
KONTAKT
Ing. Pavlína 
Vyskočilová 
+420 736 627 692

O TERMÍNU VRÁCENÍ VSTUPNÉHO 
ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ
VÁS BUDEME INFORMOVAT

• 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


