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Příští rok by mohly 
vzniknout nové cíle pro 
volnočasové výlety

Hledá se sprejer, 
který řádí 
ve městě3 4, 5 5

Místní sociální 
organizace zatím 
své služby neomezují

V záplavě kartonu: 
co s použitými 
krabicemi 6

Nemocnice opět rozšířila počet covidových 
lůžek, žádá veřejnost o respektování opatření

Dočasné infekční oddělení pro pa-
cienty s  koronavirem otevřela nemoc-
nice na konci září. Od té doby musela 
jeho kapacitu ztrojnásobit. Pracoviště  
s původně dvaceti lůžky jich má od mi-
nulého týdne šedesát. „Aktuálně se 
v nemocnici staráme o třiapadesát pa- 
cientů s  koronavirem, z  nichž čtyřicet 
šest je hospitalizováno na  infekčním 
oddělení. Další pacienti leží na  ARO. 
Počty se ale rychle mění a  počítáme 
i s tím, že se kapacita infekčního oddě-
lení bude dál rychle zaplňovat,“ sdělila 
koncem minulého týdne náměstkyně 
pro nelékařskou zdravotnickou péči Ne-
mocnice Šumperk Monika Žaitliková. 

Epidemiologická situace v Šumperku 
a  jeho širokém okolí je podle předsedy 
představenstva šumperské nemocni-
ce Martina Polacha opravdu závažná. 
„Jsme nuceni významně omezovat 
neakutní péči a  vytvářet nejenom do-
statečné lůžkové kapacity a  přístrojové  
vybavení, ale zejména zajišťovat potřebný 
personál tak, abychom situaci spojenou 
s  vysokým nárůstem hospitalizovaných 
pacientů s  onemocněním covid-19 
zvládli, a  současně při tom zabezpečili 
veškerou ostatní potřebnou akutní péči, 
nesouvisející s  epidemií. V  této situaci 
nám může pomoci i samotná veřejnost,“ 
zdůraznil předseda představenstva. Do-

dal, že aby se počty pacientů v šumper-
ském regionu už nezvyšovaly, je nutné, 
aby všichni dodržovali doporučená 
hygienická opatření a  vládní nařízení. 
„V  této situaci mají jednoznačně smysl 
a objektivně pomáhají. Nechráníme tím 
jenom sebe, ale i  ostatní. Buďme pro-
to maximálně ohleduplní a  upozaďme 
vlastní pohodlí ve  prospěch nás všech. 
Pomozte nám svým přístupem a  re-
spektováním všech určených pravidel. 
Tato pomoc je velmi významná,“ vy-
zval na Facebooku nemocnice veřejnost 
Martin Polach a  poděkoval všem zdra-
votníkům za  jejich obětavost a  vysoké 
nasazení.    Pokr. na str. 2

Odběrové místo se nachází na novém parkovišti za centrálním příjmem u heliportu při Zábřežské ulici. K odběrům mohou přijít 
jen lidé na základě doporučení hygieniků nebo praktického lékaře a po předchozí rezervaci.  Foto: P. Kvapil

Budoucí zdravotníci pomáhají šum-
perské nemocnici.    Strana 2

Vedení města uctilo minulé úterý pa-
mátku hrdinů.    Strana 3

Červenohorské sedlo lemují dopravní 
značky s kostlivci.    Strana 8 Nemocnice Šumperk opět rozšířila kapacitu dočasného infekčního oddělení o dalších dvacet lůžek. Aktuálně tak dis-

ponuje celkem šedesáti standardními lůžky, dalších deset má na oddělení ARO, kde jsou hospitalizováni pacienti s těž-
kým průběhem onemocnění. Nemocnice rovněž rozšířila provozní dobu svého odběrového střediska, nově odebírá vzorky 
na covid-19 také o víkendu. Současně veřejnost vyzývá k dodržování nutných opatření.
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Novela ostravského autora, který se vedle svých 
odborných publikací, týkajících se řízení a manažerských 
dovedností, věnuje rovněž krásné literatuře, má všechny 
znaky zdařilého a současně velmi potřebného díla. 
Zajícův tragický a zároveň heroický příběh již více než 
půlstoletí stále vzbuzuje zájem a emoce široké veřejnosti. 
Jeho osud se ale jen ojediněle odráží v dílech, která by 
měla spíše umělecký než odborný či publicistický charak-
ter. Tuto mezeru se pokusil zaplnit Oldřich Šuleř svou 
novelou, v níž na jednu stranu využil maximum dos-
tupných zdrojů, aby jeho ztvárnění Zajícova příběhu plně 
odpovídalo realitě, na stranu druhou pak do něj svým 
literárním pojetím vnesl zcela nový rozměr.
Tím, že se Šuleř nijak neodkláněl od doložených faktů, je 
jeho práce poutavě beletrizovaným, ale současně velmi 
přesným podáním událostí, které Zajícově činu předchá-
zely, které s ním souvisely – a také těmi, které následo-
valy. Líčí jej s věcnou přesností a zároveň i s patřičnou 
pietou a úctou. Novela čerpá velkou měrou z vyprávění 
Zajícova kamaráda a průvodce při jeho uskutečnění jeho 
zoufalého činu – Jana Nykla. Právě paralelní dějová linie 
zaměřená na Jana Nykla, jež se s linií Jana Zajíce neustále 
protíná, dodává dílu na plastičnosti. 
Oldřich Šuleř díky svému literárnímu uchopení tématu 
přináší nejen zcela nový úhel pohledu na okolnosti 
Zajícova činu, ale také formou vyprávění podloženého 
historickými fakty veřejnosti připomíná, že lhostejnost, 
pokrytectví a konformismus mají ve výsledku za následek 
beznaděj a zklamání.

Mgr. Branislav Dorko, Ph.D., 
autor monografie Jan Zajíc (Matice slezská, 2012)
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Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou Živá brána, jejíž vydání 
bylo vzhledem k opatřením, která „zastavila“ po-
řádání kulturních, společenských i sportovních 
akcí, posunuto z 21. října na začátek listopadu 
v naději, že se kultuře a sportu již začne „blýskat 
na lepší časy“. Bohužel se tak nestalo a vládní 
nařízení v souvislosti s vývojem pandemie co-
vid-19 se ještě více zpřísnila. Obsah tohoto čísla 
je tak od předchozích vydání odlišný, neboť 
je téměř stoprocentně jisté, že v listopadu se 
žádné kulturní či sportovní akce nebudou moci 
uskutečnit. Koncem října, v době uzávěrky této 
přílohy, byly knihovna, divadlo, „kulturák“, kino, 
muzeum, „Doriska“ a další instituce stále uza-
vřené a sportovní soutěže zastaveny. Na násle-
dujících stranách tedy nenajdete pozvánky či 
kalendář listopadových akcí, začíst se ale mimo 
jiné můžete například do rozhovoru s novým dra-
maturgem divadla Michaelem Sodomkou nebo 
do ukázek z nové knihy Oldřicha Šuleře, která 
popisuje tragický a zároveň hrdinský příběh 
studenta šumperské průmyslovky Jana Zajíce. 
A „sáhli“ jsme i do archivu měsíčníku Kulturní 
život Šumperka, předchůdce Živé brány. Přeji 
hezké čtení a pozitivní mysl v této složité době.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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 vyjde novela Oldřicha Šuleře  

„V očích měli plameny“, která 
popisuje tragický příběh Jana Zajíce. 

Ilustrace: L. Šuleřová

Blues Alive zhatila koronavirová pandemie  ........................  2
Stalo se v listopadu  ...................................................................................................  2
Koronavirus opět uzavřel kulturní organizace  ................  2
Uzavřená knihovna nabízí nejen videa  
ze čtení Malého prince  .......................................................................................  3
Katarína Líšková vystavuje v knihovně Íránský seznam   3
Dárci se složili na novou knihu o Janu Zajícovi  ............  4
Strom splněných přání udělá radost i letos  ..........................  5
Temenice je možná starší než Šumperk  ....................................  5
Informační centrum je pro veřejnost uzavřeno  .............  5
Výročí osobností Šumperka  ........................................................................  5
Šumperk je šance dělat divadlo na plný úvazek,  
říká nový dramaturg  ....................................................................................... 6, 7
Před dvaceti lety se po požáru otevřelo divadlo  ............  7
Novou výstavu si lze prohlédnout  
na stránkách Jílkovy galerie  ........................................................................  8
Knihovna prodloužila výpůjčky  ...........................................................  8
Knižní tipy pro čtenáře  ......................................................................................  8

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

Téměř pět desítek budoucích zdravotních sester a bratrů pomáhá od října na odděleních šumperské ne-
mocnice. Reagovali tak na výzvu hejtmana, týkající se studentské výpomoci v boji s covidem-19.

Budoucí zdravotníci pomáhají šumperské nemocnici

Nemocnice opět rozšířila počet covidových 
lůžek, žádá veřejnost o respektování opatření

  

 Úřadovny jsou pro veřejnost 
otevřeny v pondělí a ve středu

Vzhledem k  současné epidemiologické situaci 
a prodlouženému nouzovému stavu jsou až do od-
volání změněny úřední hodiny ve všech budovách 
Městského úřadu v Šumperku. Pro veřejnost jsou 
úřadovny otevřeny v pondělí a ve středu vždy od  
8 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. Dle telefonické 
domluvy s daným úředníkem si lze dohodnout in-
dividuální schůzku. 
Ve stejné provozní době jsou otevřeny také veřej-
né toalety v historické budově radnice. Informační 
centrum na Hlavní třídě je až do odvolání uzavře-
no. V případě potřeby se lze s pracovnicemi info-
centra spojit telefonicky na čísle 583 214 000 nebo 
e-mailem (ic@sumperk.cz), a to každý všední den 
v čase od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15.30 hodin.
Místní radnice současně prosí návštěvníky, aby 
přicházeli do  všech vnitřních prostor s  rouškou, 
dezinfikovali si ruce a  dodržovali dvoumetrové 
rozestupy. -red-

 Sběrné dvory budou 
v neděli zavřené

Z důvodu vládního opatření v době nouzového sta-
vu budou do odvolání o nedělích uzavřeny sběrné 
dvory. Současné provozní hodiny sběrných dvorů 
jsou: sběrný dvůr Anglická 1, tel. č. 583 214 319, 
otevřeno: Po - Pá  8 - 12 a 13 - 17, So  8 - 12, sběr-
ný dvůr Příčná 23, tel. č. 724  804  869, otevřeno:  
Po - Pá  8 - 11 a 12 - 17, So 8 - 12. Při odevzdávání 
odpadu je nutné mít na obličeji roušku a dodržo-
vat od  ostatních přítomných předepsaný odstup. 
 -red-

 Město získalo 
stříbrný lajk

Město Šumperk bodovalo v  soutěži Zlatý lajk 
roku 2020, který uspořádala společnost KVALI-
KOM, z. s. Facebookové stránky s logem obsadily 
v Olomouckém kraji druhé místo a mezi více než 
stovkou soutěžících skončily na osmnáctém místě 
v republice.
„Stránka patří mezi celorepublikovou TOP 10 
v kvalitě statických prvků. Stačilo přitom relativně 
málo - vše je postaveno na jednoduchosti, eleganci 
a čistotě designu. Logo samo o sobě je skvělé, ale 
teprve nápad využít na  profilovou fotografii sa-
motný grafický prvek bez textu je ten správný po-
stup,“ píše se v hodnocení poroty. Ta dále ocenila, 
že správci stránky výborně interagují a odpovídají 
i na negativní komentáře, i to, že město je ke svým 
obyvatelům na  sociálních sítích velice vstřícné, 
odpovědi jsou profesionální, milé a  informačně 
nabité, což není v jiných městech a obcích automa-
tické. Plusové body získal městský Facebook rov-
něž za  kvalitu fotografií a  aktivní přístup během 
pandemie koronaviru.
Facebookové stránky začalo město používat 
od  loňského srpna. Za  tuto dobu si získaly tři ti-
síce dvě stě fanoušků. Přinášejí aktuální informace 
nejen z  dění na  radnici, ale sledují také události 
z okolí, jež se mohou dotknout i  života místních 
obyvatel. Od letošního září má město rovněž svůj 
Instagram. -ger- Studenti čtvrtého ročníku místní zdravotnické školy pomáhají od října ve dvanáctihodinovém třísměnném pro-

vozu na odděleních šumperské nemocnice.  Foto: E. Čmakalová

„Obdrželi jsme od Olomouckého kraje povolávací 
dokument, aby naše studentky a  studenti nastoupili 
na  výpomoc do  šumperské nemocnice. Podmínkou 
byla jejich zletilost,“ říká Zuzana Gondová, ředitel-
ka Střední zdravotnické školy Šumperk. Část z jede- 
napadesáti letošních maturantů se přitom k pomoci 
v  těžké situaci dobrovolně přihlásila již dříve. Až 
na  několik málo výjimek v  současnosti docházejí 
na  všechna oddělení nemocnice, kde pod vedením 
zdravotních sester pracují ve dvanáctihodinovém tří-
směnném provozu, včetně víkendů a svátků. 

„Protože ještě nejsou kvalifikované sestry a  zdra-
votničtí asistenti, nemohou provádět odborné výko-
ny, jako jsou například aplikace injekcí či infuzí nebo 
odběry krve. To mohou dělat pouze v rámci odborné 
školní praxe pod dohledem vyučujícího. Pomáha-

jí tak například pacientům s  jídlem, myjí je, stelou 
jim postele, měří tlak a  podobně,“ vysvětluje ředi-
telka. Vzhledem k  náročnému „směnování“ mohou 
dojíždějící studenti využívat školní internát, který je 
od minulého týdne otevřený i o víkendech a svátcích. 
„V současnosti je zde ubytováno kolem šesti děvčat,“ 
podotýká Zuzana Gondová. Prioritou je podle ní po-
moc místní nemocnici. „Pouze tři studentky čtvrté-
ho ročníku vypomáhají v nemocnici v Jeseníku a tři 
v zábřežském Alzheimercentru,“ upřesňuje ředitelka 
a dodává, že rovněž nižší ročníky se snaží maximálně 
pomoci. „Prváci“ a „druháci“ se na jaře i nyní zapojili 
do šití roušek, „třeťáci“ dojíždějí do domova pro se-
niory ve Štítech - Jedlí a někteří od minulého týdne 
docházejí do Domu pro osamělé rodiče s dětmi, který 
provozuje v Gagarinově ulici společnost Pontis.  -zk-

 Pokr. ze str. 1
Nemocnice minulý týden také rozšířila provozní 

dobu odběrového střediska. Nově odebírá vzorky 
na covid-19 i o víkendu, středisko je v sobotu a v ne-
děli otevřené od 7 do 15 hodin. Nadále však platí, že 
k odběrům mohou přijít jen lidé na základě doporu-
čení hygieniků nebo praktického lékaře. K odběrům 
se musejí přihlásit přes rezervační systém, aby mohli 
lidé chodit na  konkrétní čas a  nedocházelo k  jejich 
zbytečnému shlukování.

Stále aktuální je s ohledem na  rostoucí počet na-
kažených pacientů rovněž výzva směrem k  dárcům 
plazmy, kteří nedávno prodělali koronavirus. „Při 
koronavirové infekci se v  těle nemocného vytvářejí 
specifické protilátky proti novému koronaviru, jenž 
je původcem covid-19. Tyto protilátky v krvi vyléče-
ného zůstávají ještě dlouho po jeho uzdravení. Léčba 
aktuálně nakažených a  hospitalizovaných pacientů 
plazmou od těch vyléčených je proto velmi účinná,“ 
vysvětlila primářka hematologicko-transfúzního od-
dělení Marie Urbánková. 

Obecnými předpoklady pro dárcovství plazmy je 
věk od osmnácti do šedesáti let a celkově dobrý zdra-
votní stav. „Podmínkou také je, že dárce v minulosti 
nepřijal krev či plazmu jiného dárce formou transfu-
ze. U žen není možné odebírat plazmu s protilátka-
mi v  případě, že již prodělaly graviditu,“ upřesnila 
primářka. Další podmínkou je, že z infekce covid-19 
musí být dárce zcela uzdraven. -hh, zk-

Nemocnice samozřejmě musí zabezpečit veškerou 
ostatní potřebnou akutní péči, nesouvisející s epide-
mií. Stále proto hledá zdravotnické posily do běžného 
provozu.  Foto: M. Dvořáček
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Lesopark Cihelna, tůně a lesní hřiště v Čarovném lese - všechny tyto akce mají 
šanci na dokončení během nejbližších dvou let. Na tůně a  lesní hřiště již byly 
schváleny dotace, na revitalizaci lesoparku Cihelna byla podána žádost o dotaci 
v srpnu, schválena by mohla být na začátku příštího roku. Obyvatelé a návštěv-
níci Šumperka se tak mohou těšit na nové možnosti, jak strávit volný čas.

V  projektu na  lesní hřiště, jež vznik-
ne u cesty směrem na Tulinku, se počí-
tá s  lanovými překážkami na  stromech, 
herními prvky i  lavičkami. Celý záměr 
v hodnotě tři čtvrtě milionu korun zrea- 
lizuje město se stoprocentní dotací 
od Státního zemědělského intervenčního 
fondu z Programu rozvoje venkova ČR.

„Tři tůňky by měly vzniknout 
v  mokřadu v  areálu bývalého sanato-
ria u cesty před singl traily. Vznikne tu 
odpočinková zóna s dřevěným molem 
a  s  lavičkami, kterou by mohly uvítat 
hlavně maminky s  dětmi, jež tuto lo-
kalitu hojně navštěvují,“ popsal projekt 
místostarosta Jakub Jirgl. Na  investici 

se městu podařilo získat dotaci z Ope-
račního programu životní prostředí.

Na  přidělení dotace zatím čeká le-
sopark Cihelna, jehož studii zpracoval 
Atelier König z  Uherského Hradiště. 
„Naší snahou je zachovat přirozený ráz 
této lokality. Cílem je, aby lesopark žil 
po  mnoho generací a  sloužil dlouho 
jak obyvatelům města, tak živočichům, 
kteří v  něm přebývají. V  konečné fázi 
by měl vzniknout lesopark s  důrazem 
na  ochranu životního prostředí a  en-
vironmentální výchovu,“ uvedl Jakub 
Jirgl.

V  lesoparku bude umístěna nauč-
ná stezka, jež hravou formou seznámí 

Příští rok by mohly vzniknout tři nové cíle pro volnočasové výlety

Hrdiny 13. pluku z místní posádky v Šumperku, kteří padli za 2. světové války u Moravské Chrastové, a zakladatele Československa Tomáše Garrigue Masaryka uctilo ve-
dení města. Kvůli současné epidemiologické situaci se pietních aktů nemohla účastnit veřejnost. Starostu Tomáše Spurného a místostarosty Martu Novotnou a Jakuba Jirgla 
doprovodil senátor Miroslav Adámek.
Nejprve proběhlo setkání u pamětní desky pěšího pluku 13 na náměstí Jana Zajíce. Zde přítomní uctili památku obětí bitvy u Moravské Chrastové, jež se odehrála v roce 1938. 
Poté představitelé města položili květiny u busty Tomáše Garrigue Masaryka v ulici 28. října, a připomněli si tak sté druhé výročí založení Československé republiky.  
 Text a foto: S. Singerová

Místostarosta Jakub Jirgl spolu se zástupkyní Atelieru König popisuje záměr ekolo-
gickým aktivistům.  Foto: S. Singerová

Reportáž o budoucím lesoparku Cihelna natáčel s místostarostou Jakubem Jirglem 
Český rozhlas.  Foto: S. Singerová

návštěvníky s  okolní faunou a  flórou 
a provede živou přírodou. Revitalizace 
lesoparku bude nastavena tak, aby ne-
vhodnými zásahy nedocházelo k ochu-
zování biologické rozmanitosti místa. 
Naopak by mělo dojít k rozšíření roz-
manitosti jednotlivých druhů, tedy 
zvýšení biodiverzity celé lokality. 

Mobiliář bude přírodního charakte-
ru z masivního dřeva, půjde například 
o mobilní lavice, naučné prvky, budou 
zde umístěny dřevěné plastiky či bludi-
ště. Vše by mělo být vyrobeno z vytěže-
ných kmenů v parku.

„Celkové náklady na revitalizaci prv-
ní etapy jsou odhadovány na  zhruba 
sedm milionů. Město bude žádat o do-
taci z  Operačního programu Životní 

prostředí, která by mohla činit asi pět 
a půl milionu korun,“ doplnil místosta-
rosta.

Vedle těchto aktivit v  příměstských 
lokalitách vznikají zelená a  rozkvetlá 
zákoutí přímo ve městě. Během posled-
ního roku a díky firmě Vykrut, která se 
ve městě stará o zeleň, přibyly na něko-
lika místech letničkové a  trvalkové zá-
hony, v parcích vznikly rozkvetlé louky, 
stožáry veřejného osvětlení ozdobily 
květiny nejrůznějších barev. „Město zís-
kalo nejen na kráse, ale díky záhonům 
a kvetoucím loukám se mu daří zadržet 
více vláhy, což je v souladu se současný-
mi trendy. Reagujeme tak na klimatické 
změny, jež se týkají i  veřejných pro-
stranství,“ uvedl Jakub Jirgl. -ger-
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Sociální služby v době epidemie

Domov pro seniory a  domov se zvláštním reži-
mem v ulici U sanatoria, který spadá pod příspěvko-
vou organizaci Sociální služby pro seniory Šumperk 
p. o. a jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, funguje 
od  poloviny října vzhledem k  nepříznivému vývoji 
epidemiologické situace v režimu uzavření. Až do od-
volání jsou až na výjimky zakázány veškeré návštěvy 
a  senioři nemohou opouštět areál. S  blízkými jsou 
v kontaktu díky technice, kromě telefonů mohou vy-
užívat i tablety, které organizaci již během první vlny 
pandemie darovali sponzoři. 

„Díky zavedeným opatřením zatím nemáme mezi 
klienty žádný případ koronaviru. Říkám to ale s vel-
kou pokorou, protože situace může být každým dnem 
jiná,“ uvedl minulý pátek Jiří Gonda, ředitel Sociál-
ních služeb pro seniory Šumperk, p.  o. Organizace 
má zpracovaný krizový plán a zaměstnanci důsledně 
používají ochranné pomůcky, kdy veškerý kontakt  
s klienty probíhá se štítem, respirátorem a v rukavi-
cích. „Zatím naštěstí jen hrstka zaměstnanců byla 
nebo je covid pozitivní, případně byla v  kontaktu 
s někým rizikovým. Většina z nich už ale opět nastou-
pila do práce,“ podotkl Gonda a dodal, že tento týden 
pravděpodobně čeká všechny zaměstnance domova 
plošné testování na koronavirus, schválené vládou.

Na  situaci, že by se v  domově nákaza objevila, je 
organizace připravena. V  prostorách vyčlenila tři 
izolované buňky s  celkem šesti „kovidovými“ ka-
ranténními lůžky, do nichž je možné umístit seniory 
s podezřením na covid-19, v karanténě či s  lehkými 
příznaky. „Tato lůžka neobsazujeme a  v  současnosti 
je využíváme jen při návratu klientů z  nemocnice,“ 
upřesnil ředitel domova, podle něhož je největším 
problémem stesk seniorů po rodině a blízkých. „Vel-
mi nás mrzí, že návštěvy nejsou až do odvolání povo-
leny, neboť u seniorů vzbuzují klid a bezpečí. Blízkým 
našich uživatelů alespoň nabízíme možnost videoho-
vorů přes Skype a další aplikace prostřednictvím ta-
bletů, které máme v pracovnách každého oddělení,“ 
zdůraznil Jiří Gonda. Doplnil, že v  případě zájmu 
se lze obrátit na pracovny jednotlivých oddělení do-
mova pro seniory a  domova se zvláštním režimem 
v čase od 13 do 15 hodin, telefon 583 215 518 nebo 
603 588 994.

Šumperská Charita poskytuje pečovatelskou službu 
v domácnostech lidem, kteří již nejsou plně soběstač-
ní.  Foto: Charita Šumperk

V denním stacionáři mohou senioři trávit dny při ak-
tivitách, které je baví a přinášejí jim radost. 
 Foto: M. Dvořáček

Obecně prospěšná společnost Pontis, která je 
největším poskytovatelem sociálních služeb v  Olo-
mouckém kraji, nabízené služby v současnosti nijak  
neomezuje. Vzhledem ke  zhoršující se epidemiolo-
gické situaci pouze dočasně zrušila aktivity v  rámci 
Univerzity volného času a zavřela Kavárničku Lalala 
na „Severce“. „V poslední době svádíme boj o to, aby-
chom měli dostatek lidí, aby byli zastupitelní a mohli 
naše služby stále nabízet ve  vysoké kvalitě,“ uvedl 
ředitel společnosti Pontis Miroslav Adámek. Toho 
velmi potěšilo, že na  výzvu společnosti, jejímž pro-
střednictvím hledala dobrovolníky ochotné pomoci 
při zajišťování služeb seniorům, reagovaly desítky lidí 
nejen ze Šumperka.

„Jsem z toho úplně dojatá. Jen co se výzva objevila 
na sociálních sítích, začaly přicházet nabídky nezištné 
pomoci od spousty lidí. Většinou šlo o lidi, kteří mají 
svou práci, často i na směny, a přesto pro nás chtějí 
pracovat i ve svém volném čase,“ zdůraznila vedou-
cí denního stacionáře pro seniory Petra Pospíšilová. 
Dodala, že zájem pomáhat projevili lidé různého 
věku, maminky na  mateřské dovolené i  studenti. 
„V našem denním stacionáři nebo odlehčovací služ-
bě teď pomáhají i s programem tak, aby naši senioři 
mohli trávit dny v  klidu, při aktivitách, jež je baví 
a  přinášejí jim radost. Vydávají se s  nimi i  na  pro-
cházky a povídají si s nimi. To je velká pomoc a my 
si jí moc vážíme,“ zdůraznila. Velké poděkování patří 
podle Miroslava Adámka rovněž studentům, kteří na-
bízejí svou pomoc v době, jež pro ně není vůbec jed-
noduchá. „Vysokoškoláci, kteří teď studují distanční 
formou a jsou na ně kladeny opravdu vysoké nároky, 
mají můj veliký obdiv,“ zdůraznil ředitel Pontisu. Do-
plnil, že otevřený je také nízkoprahový klub pro děti 
a  mládež Rachot, jeho pracovníci v  současné době 
pomáhají školákům při distanční výuce a s úkoly za-
danými v rámci vyučování. 

Prakticky od  jarní vlny pandemie rovněž pravi-
delně zasedá krizový tým společnosti. „V návaznosti 
na  vládní nařízení jsme v  rámci odlehčovací služby 
vyčlenili jeden ‚covidový‘ pokoj pro případ, že by se 
do  našeho zařízení dostala nákaza,“ podotkl Adá-
mek. Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů koupil 

Zhoršující se epidemiologická situace v souvislosti se šířením koronavirové epidemie zatím činnost organizací, jež v Šumperku poskytují služby převážně v oblastech 
sociální, zdravotní a práce se seniory, zásadně neohrozila. Jejich ředitelé se ale shodují na tom, že největším problémem by byl covid-19 v řadách zaměstnanců.

Místní sociální organizace své služby zatím neomezují

Pontis nedávno také mobilní nanočističky vzduchu, 
jež vyvinula liberecká univerzita a  které jako jediné 
pomocí speciální technologie likvidují viry. Samo-
zřejmostí pak je maximální používání ochranných 
pomůcek a důkladná dezinfekce prostor. „Už po prv-
ní vlně jsme se předzásobili ochrannými pomůckami 
na  tři měsíce dopředu a pravidelně je dokupujeme,“ 
poznamenal ředitel a dodal, že tam, kde je to potřeba, 
především při návštěvách klientů pozitivních na koro-
navirus, používají pracovnice ochranné obleky a brý-
le. „Obezřetně přistupujeme i ke klientům, kteří měli 
rizikový kontakt nebo prodělávají virózu či respirační 
onemocnění. V  této souvislosti si naši lidé zaslouží 
obdiv a poděkování, protože práce v terénu je daleko 
složitější než v uzavřených prostorách,“ řekl Adámek.

Velmi vytížený je v  těchto dnech podle ředitele 
Pontisu Taxík Maxík, sloužící seniorům nad pěta-
šedesát let a  lidem s  hendikepem. Zatímco během 
jarního nouzového stavu zajišťoval zejména rozvoz 
nákupů, nyní jezdí v  běžném režimu. „Velký zájem 
je především o dopravu k lékaři a za sociálními služ-
bami. Denně absolvuje průměrně dvanáct až pat-
náct jízd,“ prozradil Adámek a  připomněl, že tato 
služba funguje v pracovní dny od pondělí do pátku 
od 7 do 15 hodin. Odvoz je třeba si zamluvit nejmé-
ně čtyřiadvacet hodin před jízdou, nejdříve však tři 
dny před plánovanou cestou. Objednávky telefonicky 
přijímá dispečink v pracovní dny od 8 do 13 hodin 
na telefonním čísle 774 424 239 a cena jízdného je tři-
cet korun na osobu, doprovod má jízdu zdarma.

„Nabídku služeb jsme zatím žádným způsobem 
omezit nemuseli, přestože nám někteří zaměstnanci 
chybějí z  důvodu ošetřovného nebo nemoci. To je 
však běžné i za normální situace. Jedeme tedy na plný 
výkon,“ uvedla Jana Bieliková, ředitelka šumperské 
Charity. Ta poskytuje nejen sociální služby, včet-
ně rozvozu obědů, ale také služby zdravotní i  péči  
paliativní a hospicovou. „Snažíme se poskytovat ma-
ximální péči, kterou zvládáme, a to i u covid pozitiv-
ních pacientů. Samozřejmě s použitím předepsaných 
ochranných prostředků, jichž máme zatím dostatek,“ 
podotkla ředitelka.

Organizace jen nepatrně omezila méně důležitou 
nabídku, například velké úklidy u  klientů. „V  plné 
míře zajišťujeme rozvoz obědů, pomoc s  podáváním 
jídla a hygienou a další životně důležité služby,“ vyjme-
novala Bieliková. Dodala, že nové zájemce o nabízené 
služby Charita v současnosti neodmítá, závisí to ovšem 
na  kapacitě. „Situace se mění každým dnem, je tedy 
možné, že v určitou chvíli může být kapacita některé 
služby naplněna,“ připustila ředitelka Charity.

Důležité podle ní je, aby lidé, kteří žádají o sociál-
ní nebo zdravotní službu, uvedli pravdivě svůj zdra-
votní stav a informovali o jakémkoliv riziku. „Pokud 
by například z jakýchkoli pohnutek zamlčeli, že jsou 
třeba v  karanténě nebo se setkali s  někým pozitiv-
ním, ohrozí tím nejen sebe a náš personál, ale veškeré  
klienty Charity, z nichž většina je z řad seniorů. Jsme 
schopni poskytnout péči úplně každému, ale musí-
me znát jeho zdravotní stav, abychom se podle toho 
mohli zařídit,“ zdůraznila závěrem Jana Bieliková. 

Pontis služby neomezuje, 
pomáhají mu dobrovolníci

Nové zájemce o služby 
zatím Charita neodmítá

Domov u „sanatorky“ funguje 
v uzavřeném režimu, senioři komunikují 

s blízkými díky tabletu či mobilu
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Sociální služby v době epidemie/Informace

Terénní pečovatelská služba funguje podle Jiřího 
Gondy v současnosti v omezeném režimu. Pečovatel-
ky se tak zaměřují především na nutné úkony a čin-
nosti, jako jsou rozvozy obědů, pomoc při osobní 
hygieně nebo nutné pochůzky. „Pracovnice v terénu 
jsou samozřejmě vybaveny respirátorem, štítem, ru-
kavicemi a jednorázovými plášti či obleky a důsledně 
dbají na to, aby i klienti používali roušky. Minimali-
zují tak riziko nákazy nejen sebe, ale i ostatních uži-
vatelů služeb,“ uzavřel ředitel Sociálních služeb pro 
seniory Šumperk.

Řadu služeb, zaměřených především na  osoby 
v nepříznivé sociální situaci či bez přístřeší, poskytuje 
ve městě pobočka Armády spásy. Počínaje azylovým 
domem přes noclehárnu a  domov se zvláštním re-
žimem - Domov Přístav, které se nacházejí v  areálu 
na Lužích, až po nízkoprahové denní centrum v Jese-
nické ulici nedaleko nádraží. Všechny dosud fungují 
bez omezení. 

„V současnosti máme plné kapacity. Přijímání no-
vých lidí do azylového domu či do noclehárny se řídí 
podle podaných žádostí zájemců o tyto služby,“ uved-
la ředitelka šumperské pobočky Armády spásy Ale-
na Krejčí. Noclehárnu podle ní nyní mohou klienti, 
kteří si místo rezervují, nově využívat čtyřiadvacet 
hodin denně, podobně jako azylový dům. „Musejí 
samozřejmě respektovat určitá režimová opatření, 
například jednou denně mohou opustit areál a  vrá-
tit se zpět do určité hodiny. Pokud by to nedodrželi, 
nemusejí už být přijati,“ vysvětlila ředitelka pobočky 
a  zdůraznila, že do  zařízení samozřejmě nemohou 
přijímat klienty, kteří jsou covid pozitivní. „Zdravotní 
stav pravidelných uživatelů našich služeb, například 
azylového domu, jsme schopni odhadnout. Pokud 
by ale u  kohokoli nastal nějaký zdravotní problém, 
máme nastavená pravidla a  opatření, jak dál postu-
povat,“ ujistila Alena Krejčí. Připomněla, že klienti 
domova se zvláštním režimem Přístav, jenž poskytuje 
i zdravotní služby, nemohou z nařízení státu vycházet 
ven a zásadně omezeny jsou zde i návštěvy. 

Bez větších omezení je otevřené nízkoprahové den-
ní centrum nedaleko viaduktu. „Prostory nejsou pří-
liš velké, takže v jednu chvíli zde může být jen určitý 
počet osob. Opatření jsou nastavena tak, že zájemci 
se střídají, abychom minimalizovali možné riziko 
přenosu nákazy,“ popsala situaci ředitelka a  dodala, 
že pro zachování poskytování všech služeb jsou sa-
mozřejmě nezbytné ochranné pomůcky, jimiž se díky 
dotačnímu titulu Armáda spásy předzásobila. „Máme 
navíc objednaný speciální přístroj na vyšetření ze slin 
pro testování zaměstnanců, případně uživatelů našich 
služeb. Využijeme ho i v budoucnu, abychom předešli 
šíření možné další nákazy v našich službách,“ uzavře-
la Alena Krejčí. Zpracovala Z. Kvapilová

Po vandalovi, jenž nechává své podpisy na různých 
místech v  Šumperku, pátrají policisté v  součinnosti 
s  místními strážníky. V  období několika posledních 
týdnů posprejoval různé objekty zejména v  centru 
města a  jeho přilehlém okolí. Obrazce připomínají 
hákový kříž. 

Naposledy sprejer poškodil kašnu v sadech 1. máje, 
která pochází z  počátku 20. století. Jeho výtvory se 
objevily například na zdi u zdravotnické školy i na ná-
stěnkách v ulici 17. listopadu. „Veškeré informace, jež 
by mohly přispět k odhalení vandala, přijmeme na bez-
platné lince 158,“ uvedla tisková mluvčí policie Olo-
mouckého kraje Jiřina Vybíhalová. Lidé, kteří si všimli 
někoho podezřelého a mohli by svou výpovědí podat 
jakékoliv informace o možném pachateli, mohou také 
kontaktovat šumperskou městskou policii, a  to buď 
osobně, nebo telefonicky na čísle 583 213 000.  -ger-

Rekonstrukce frekventované spojnice odstartova-
la 17. srpna. „Součástí oprav, které si vyžádaly té-
měř osmnáct milionů korun bez DPH, byla výměna 
povrchu silnice v úseku 1,5 kilometru, stavbaři vy-
čistili příkopy, zpevnili krajnice, obnovili dopravní 
značení a také opravili plochy autobusových zálivů. 
Řidičům i  místním občanům děkujeme za  trpěli-
vost,“ uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miro-
slav Mazal.

Silnice vedoucí Bludovem patří k těm nejfrekven-
tovanějším v  regionu. V  centru obce se sbíhají dvě 

důležité dopravní tepny. Pod místním zámkem se na-
pojuje komunikace I/44 na páteřní spojnici I/11, jež 
vede z Hradce Králové přes Bludov, Opavu, Ostravu 
až ke slovenským hranicím. Celkem tři sta šestnáct 
kilometrů souvislého asfaltu tvoří nejdelší silnici 
první třídy v České republice využívanou tranzitem 
ze západu země na východ. 

Podle posledního sčítání dopravy před čtyřmi 
lety Bludovem průměrně projede 14 300 aut denně, 
z  nichž dva tisíce byla těžká nákladní vozidla. Tato 
čísla jsou v současné době mnohem vyšší.  -red-

Hledá se sprejer, který řádí ve městě

Silnice z Bludova do Zábřehu je opět průjezdná

V domově důchodců se jeho obyvatelé mohou s rodi-
nou vidět alespoň na tabletu.                         Foto: -red-

Cesta mezi Šumperkem a Zábřehem je od pátku 30. října opět bez komplikací. Rozsáhlá rekonstrukce 
průtahu Bludovem v tento den skončila.

  
  

 Lékárníci radí, 
jak si v krizi 
zajistit léky

Jak si mám zajistit léky, když nemohu vycházet 
ven? Co dělat, když nemám nikoho, kdo by mi je 
donesl? Na koho se mám obrátit? Právě tyto otázky 
pomáhá zodpovědět návod, který vytvořila Česká 
lékárnická komora. Najdete ho v tomto čísle zpra-
vodaje na straně 6. -red-

 Lidé mohou zasílat 
nominace na ceny města 
za rok 2020

V  letošním roce schválilo zastupitelstvo města 
Šumperka novou koncepci způsobu hlasování 
a  udílení Cen města Šumperka. Počiny a  osob-
nosti z různých oblastí života města mohou lidé 
nominovat do  30. listopadu prostřednictvím 
elektronického formuláře na  webu města www.
sumperk.cz. Zde také najdou veškeré informace 
a pravidla hlasování. Všechny nominace projed-
ná tzv. akademie, složená ze zástupců politických 
stran a uskupení v  zastupitelstvu, a stanoví jednu 
třetinu, z  níž bude veřejnost vybírat svého kan-
didáta na udělení ceny. Pět kandidátů s největším 
počtem obdržených hlasů od  veřejnosti bude 
navrženo k  udělení Ceny města Šumperka za   
rok 2020, které na  svém zasedání zastupitelé 
potvrdí. Novinkou je absence přesně specifiko-
vaných kategorií, vítězové tak obdrží ocenění 
za konkrétní počin.  -ger-

Armáda spásy funguje 
bez omezení, noclehárna je v provozu 

čtyřiadvacet hodin denně.

Bez větších omezení je otevřené nízkoprahové denní 
centrum nedaleko viaduktu.  Foto: -pk-

Obrazce na  posprejovaných objektech připomínají 
hákový kříž.  Foto: -ger-
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Odpady/Informace

Koronavirová krize rapidně zvýšila internetové 
prodeje. S  tím roste i  spotřeba obalových materiálů, 
především papírových krabic. Ty se následně hromadí 
v modrých kontejnerech a bohužel často i kolem nich.

A v čem je problém? Jak je patrné z obrázku vlevo 
dole, krabice nejsou rozložené. Pokud vhazujete ne-
rozložené krabice, kontejner se velmi brzy naplní, ale 
v podstatě v něm skoro nic není.

Pro co nejlepší využití objemu kontejneru je důleži-
té důsledné zmenšování objemu vhazovaných krabic, 
ať už jejich rozložením, rozřezáním nebo sešlapáním.

Pokud máte velké krabice nebo větší množství kra-
bic, rozložte je a odvezte přímo do některého ze sběr-
ných dvorů. Pečlivé třídění pomůže nám všem!

 Děkujeme, že třídíte.
P. Matušů, odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

V záplavě kartonu - co s použitými krabicemi

Pro co nejlepší využití objemu kontejneru je důležité důsledné zmenšování objemu vhazovaných krabic. Foto: -pm-

+

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištění léčivých přípravků během karantény
Při současné krizové situaci, kdy někteří lidé nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická 
komora s doporučeným postupem, jak si mohou obstarat svoje léky v období karantény.

Lékárny jsou pro zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo zcela nepostradatelné. 
Lékárníci zůstávají v lékárnách pro své pacienty, aby byla tato zdravotní péče zachována v maximální možné míře.

Dochází vám dlouhodobě užívané léky? 
Nebo máte předepsané nové léky?
Obraťte se nejprve na zdravého rodinného příslušníka nebo blízkou osobu, aby vám je 
vyzvedl v lékárně, kde léky obvykle vyzvedáváte nebo nejbližší lékárně v okolí.

Nemůže vám léky vyzvednout někdo blízký? 
Obraťte se telefonicky/e-mailem na svoji lékárnu, nejbližší lékárnu v okolí nebo 
organizaci poskytující charitativní donáškové služby ve vašem městě. Domluvíte se 
na donášce potřebných léků domů.

Při rozhovoru vám mohou být pokládány následující dotazy: 
Potřebujete své léky okamžitě nebo máte ještě nějakou zásobu?
Užíváte léky dlouhodobě, nebo je máte předepsány nově?
Neužíváte nějaké další léky, či doplňky stravy?
Nemáte nějaké nové obtíže?
Nezměnil se váš zdravotní stav?
Může lékárník zaměnit váš lék, pokud v lékárně nebude dostupný, od jiného výrobce se stejnou 
účinnou látkou (využít tzv. generické substituce)?

Následně se s konkrétní lékárnou nebo organizací domluvíte na způsobu předání lékařského předpisu.

1

2

Léky vám budou doručeny domů dle konkrétní domluvy.
Prosíme o trpělivost. Lékárníci mohou být vytíženi.

V okamžiku, kdy vám budou léky doručovány, mějte prosím na ústech roušku nebo 
jakkoliv zakrytá ústa a nos na ochranu sebe i druhých.

3

  

 Šumperk zabodoval 
v Odpadovém Oskarovi, ve své 
kategorii třídí nejlépe v kraji
Soutěž Odpadový Oskar vyhodnocuje množství 
směsných odpadů, které vyprodukují občané jed-
notlivých obcí. Krajský primát v  kategorii obcí 
nad pět tisíc obyvatel získal Šumperk. Jeho občané 
dokážou vytřídit osmatřicet procent odpadů, roč-
ně jde průměrně o  143,8 kilogramu na  každého 
z nich. V porovnání s vítěznými městy ostatních 
krajů skončil Šumperk třetí za Ostrovem z Karlo-
varského kraje (148,3 kg/ob/rok) a Planou z Plzeň-
ského kraje (145,7 kg/ob/rok).
Soutěž pro všechny obce v České republice upo-
zorňuje na zodpovědné nakládání s odpady a mo-
tivuje k lepšímu třídění a ke snižování směsného 
komunálního odpadu. Letos ji spolek Arnika 
vyhlásil už pošesté. „Lidé z oceněných měst jsou 
velmi zodpovědní k životnímu prostředí a za svou 
svědomitost ve třídění si zaslouží velké poděková-
ní. Toho by však nedosáhli bez vynikajících pod-
mínek třídění a  motivace 
lidí ze strany vedení 
města,“ shrnul od-
borník na  odpado-
vé hospodářství 
Milan Havel 
z Arniky. -kv-

Problémem u přeplněných kontejnerů na papír je, že 
lidé krabice nerozloží.  Foto: -pm-
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Informace

Chodíte do práce a nestíháte vařit? 
Netušíte, která restaurace je otevře-
ná, která má výdejní okénko nebo 
jídlo rozváží a  zda lze platit kartou? 

Pracovnice Informačního centra 
Šumperk vytvořily seznam, který 
vám na  všechny tyto otázky odpo-
ví. Pokud některá restaurace v  se-

znamu schází, telefonujte na  číslo 
583 214 000, pište na e-mail: ic@sum-
perk.cz. Seznam budou v infocentru 
aktualizovat.

Kam pro oběd či večeři? Pracovnice infocentra vytvořily seznam

platební karta hotovost stravenky

Benátky Šumperk 608 124 414 Lidická 83 ano ano ano od 10.30 do 20.30 hodin jen u okna ano ne

Pizzeria Istria 608 161 229 Hlavní třída 11/7 ano ano ano
PO-SO okno od 10.00 do 20.00,
PO-SO rozvoz od 10.00 do 22.00 ano ano ano

Pizzeria MaRo' 720 584 475 Gen. Svobody 47/20 ano ano ano
ÚT-PÁ od 11.00 do 21.00,
SO, NE od 16.00 do 21.00 ano ano ne

SPEED PIZZA 735 020 300 jen rozvoz ano ne ano

PO-ČT od 10.00 do 23.00,
PÁ, SO od 10.00 do 24.00,
NE od 10.00 do 23.00 ano ano ano

PizzaGO 774 774 119 nám. Míru 22 ano ano ano

PO-PÁ od 11.00 do 14.30,
od 17.00 od 20.00,
NE od 17.00 do 20.00 ne ano ano

JVS Pizza 602 744 692 jen rozvoz ano ne ano
PO-PÁ od 10.00 do 23.00, 
PÁ, SO od 10.00 do 24.00 ano ano ano

Pizzerie Palermo 777 020 322 Lidická 2092/39 ano ano ano
ÚT-ČT od 11.00 do 20.00, 
PÁ, SO, NE od  11.00 do 20.30 jen u okna ano ne

Restaurace a pizzerie Dům 
kultury 583 222 777 Fialova 3 ano ano ano

telefonická domluva předem,  
PO-PÁ od 10.30 od 18.00 ano ano ano

Hotel Koruna - restaurace 777 223 074 Langrova 35 ano ano ne PO-PÁ od 10.00 do 14.00 ano ano ano

Mr. India 777 178 063 Bulharská 214/2 ano ano ano od 11.00 do 19.45 ano ano ne

H-club 585 415 555 Rooseveltova 3317/19 ano ano ano
PO-PÁ okno 10.00 do 13.00,
rozvoz dle objednávek ano ano ano

Curry Guys 702 215 119 Temenická 103 ano ano ano PO-PÁ od 10.00 do 19.00 ne ano ne

Grekos - greek grill 731 270 150 Hlavní třída 13/3 ano ano ano
rozvoz jídel       
PO-PÁ od 10.30 do 18.00 ano ano ano

Salátovník.cz 720 222 982 jen rozvoz ano ne ano
objednávka den předem do půlnoci, 
www.salatovnik.cz ne ano ano

Catering-Šumperk 608 604 887 Polská 80/3 ano ano ano
objednávky do 10.00, výdej na 
adrese Radniční 230/2 ne ano ano

Restaurace Gronych 604 349 882 Zábřežská 583/14 ano ano ne info na www.gronych.wbs.cz ano ano ano

Sushi Bar Pasáž 606 786 436 Gen. Svobody 5 ano ano ano

PO-ČT od 10.00 do 20.00, PÁ od 
10.00 do 22:00, SO od 11.00 do 
22.00, NE od 11.00 do 21.00 ano ano ano

Divá hlíva 703 125 003 Gen. Svobody 2866/1A ano ano ano PO-PÁ od 11.15 do 14.00 ano ano ano

Cakir's Burger 775 100 935
nám. Míru 22, vchod 
z ul. Úzká ano ano ano

PO-ČT od 11.00 do 20.00
PÁ, SO od 11.00 do 22.00 ne ano ano

Můj sendvič 725 667 040 Langrova 2772/3A ano ano ano v provozu od 9.00 do 16.00 ne ano ne

Pikola 776 111 493 Polská 3 ano ano
ÚT-PÁ od 8.00 do 17.00,
SO, NE od 9.00 do 17.00 ano ano ne

J&J Bistro 603 477 638
Gen. Svobody 
244/9 ano ano ano

okno od 8.00 do 20.00,
rozvoz od 11.00 do vyprodání zásob ano ano ano

Restaurace Opera 583 223 311 Komenského 3 ano ano ano
okno PO-PÁ od 10.30 do 14.00,
rozvoz PO-PÁ od 10.30 do 14.00 jen u okna ano ano

Restaurace Arte 581 112 125 Husitská 2 ano ano ne
polední menu PO až PÁ telefonicky 
8.00–11.00, osobně od 11.00 ano ano ano

Úzká 2 – kavárna & creperie 703 326 872 Úzká 323/2 ano ano ne okno PO–PÁ od 11.00 do 14.00 ano ano ne

ROZVOZ JÍDEL H&H , tel. 
objednávka na týden dopředu 777 790 177

Čsl. armády 641/40 
(bývalý Jesan) ano ne ano

polední menu PO-PÁ od 9.00 do 
12.00, platba následující měsíc vždy najednou za 
odebrané obědy v předchozím měsíci      ne ano ano

Restaurační zařízení a rozvozy v Šumperku

název telefon adresa vaří 
výdejní 
okno rozvoz poznámka

možnosti platby
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Informace/Personální inzerce

Tísňové volání (jednotné evropské číslo) 112
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba první pomoci 155

Lékařská pohotovostní služba 583 333 444 děti a dorost, 
583 333 445 dospělí

Zubní pohotovost 585 544 444 
Veterinární pohotovost 
a transportní služba Olomouc 603 876 875

Hasičský záchranný sbor 150
Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Šumperka 583 250 111

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

774 424 239, objednání je 
možné Po - Pá od 7 do 13 hod., 
odvoz je třeba zamluvit 
nejméně 24 hodin před jízdou 

Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

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

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

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

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném znění 
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění * znalost zák. č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, v platném znění * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * zkušenosti ve státní 
správě a v řídící funkci vítány * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní 
stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby 
MěÚ Šumperk * agenda stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 12. 2020 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději 
do 13. 11. 2020. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

Reflexní tabule vysoko nad zemí 
upozorňují na  nebezpečný úsek, kde 
dochází k častým těžkým nehodám. Va-
rovné nápisy v několika cizích jazycích 
doprovázejí symboly kostlivce s kosou, 
tabule pak doplňují takzvané dopravní 
knoflíky u středové dělicí čáry. 

Problémy s  motorkáři se na  Červe-
nohorském sedle ve  velkém objevují 
od  roku 2017, kdy byla opravena sil-
nice na  jeho jižní straně. Když je pěk-
né počasí, sjíždějí se sem jezdci nejen 
z  celé republiky, ale i  z  okolních zemí, 
především z  Polska. Bezpečnost všech 
účastníků silničního provozu na osmi-
kilometrovém úseku silnice z  Koutů 
nad Desnou na  Červenohorské sedlo 
opakovaně řešili zástupci policie, ředi-
telství silnic a dálnic a krajského odboru 
dopravy. „Vodorovné značení uprostřed 
komunikace se bude aplikovat i na další 
úseky této silnice I/44. Rozšíření pre-

ventivních opatření se uskuteční příští 
rok na  jaře,“ sdělil mluvčí ředitelství 
silnic a dálnic Miroslav Mazal.  -ger-

Od čtvrtka 22. října byl upraven pro-
voz vlaků linky Ex 2 Valašský expres 
Praha - Olomouc - Vsetín - Horní Li-
deč (- Púchov - Žilina). Vlaky Ex 120 - 
129, 520 a 523 nepojedou v úseku Pra-
ha hl. n. - Olomouc hl. n. a zpět. Vlak 
R 900 Bouzov (Šumperk - Olomouc 
- Brno) jede pouze v  pátek a  rovněž 
v  pondělí 16. listopadu. Vlaky R 917 
Bouzov (Brno - Olomouc) a  Sp 1437 
(Olomouc - Šumperk) v současné době 
nejezdí.

České dráhy ujišťují, že i přes omezení 
bude nadále na  všech linkách zajiště-
na dostatečná nabídka vlaků. Cestující  
najdou veškeré informace na  webu 
www.cd.cz/omezeniprovozu.

„Cestující žádáme, aby dodržovali 
ochranná opatření ministerstva zdra-
votnictví, zejména povinnost nosit 
roušku. Zároveň je prosíme, aby k ná-

kupu jízdenek využívali přednostně 
on-line prodejní kanály e-shop nebo 
aplikaci Můj vlak a  v  případě náku-
pu jízdenek u  pokladen ve  stanicích 
upřednostňovali bezhotovostní plat-
by,“ vyzývají na svých stránkách České 
dráhy. -ger-

Značky se smrtkou a texty v češtině, angličtině a polštině instalovali nedávno 
správci silnic na spojnici vedoucí přes Červenohorské sedlo. Mají pomoci zkro-
tit neukázněné motorkáře a předejít dalším vážným nehodám, kterými horský 
úsek silnice v posledních letech proslul.

Vzhledem k  aktuálním vládním opatřením v  souvislosti s  epidemickou si- 
tuací upravily České dráhy do odvolání nabídku dálkových vlaků mimo doprav-
ní špičku a v okrajových časech. V našem regionu jsou omezeny spoje na trati 
Praha - Olomouc.

Červenohorské sedlo lemují 
dopravní značky s kostlivci

České dráhy omezily některé spoje na Šumpersku

Varovné nápisy doprovázejí na značce 
symboly kostlivce s kosou.  Foto: ŘSD

 Ilustrační foto: archiv
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TDK Electronics s.r.o.

800 777 000

Aktuálně obsazujeme
tyto pozice:

Šumperk



• SEŘIZOVAČ

• OPERÁTOR

Neváhejte a dejte nám o sobě vědět!

www.pracevtdk.cz
Nebo volejte zdarma

Čeká vás příležitost ve stabilní společnosti

s celou řadou zaměstnaneckých výhod

a náborový příspěvek 20.000 Kč
pro seřizovače.

Více informací na:

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!      

• PROGRAMÁTOR/ÚDRŽBA SVAŘOVACÍHO ROBOTA
SŠ strojírenského nebo technického zaměření, zkušenosti s obsluhou CNC strojů výhodou

• REFERENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
ÚSO vzdělání, znalost NJ, znalost programů Office, výhodou zkušenosti s účetním 
programem Pohoda 

BENCOPO s.r.o., Rudé armády 340, 788 15 Velké Losiny
Mgr. Tomáš Potěšil – tel.: 777 852 355, Ing. Luď ka Horáčková  – tel.: 775 598 497

NABÍZÍME ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY, 
PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE bencopo@bencopo.cz

- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

SADBOVÝ
ČESNEK
RŮZNÉ ODRŮDY

POMOCNÝ ROSTLINNÝ ŘÍPRAVEK
S FUNGICIDNÍMI ÚČINKY

• GLIOREX

SLUNEČNICE
JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE

•KRMIVA prodomácíahospodářskázvířata
•PŘÍPRAVKYNAHUBENÍHLODAVCŮ
• SUBSTRÁTYAHNOJIVApro pěstování pokojových
a zahradních rostlin

• PŘÍPRAVKYNAOCHRANUROSTLIN
• ALGINIT – přírodníminerální ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 | 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz | info@agritec.cz

facebook.com/agritec • krmiva@agritec.cz • 583 382 141
Otevřeno i po dobu rekonstrukce skleníku!

+
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více o internetovém připojení a službách k němu zde

SELECT SYSTEM, S.R.O. | GEN. SVOBODY 17/2, ŠUMPERK | WWW.SELECTSYSTEM.CZ

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 

a celou řadu dalších       ...

NA OPTICE NEBO BEZDRÁTOVĚ
ZÍSKÁTE KROMĚ TELEVIZE A TELEFONU SPOUSTU VÝHOD

WEB
PROSTOR

až 5 GB 
prostoru

pro váš web

WIFI
HOTSPOTY

zdarma

SUPER
RYCHLOST

vysokokapacitní
připojení až 1 Gbit/s  

ping již 3 ms 

S PŘÍPOJKOU INTERNETU 
OD SELECT SYSTEM

zdarmazdarmazdarma

JIŽ 27 
HOTSPOTŮ

připojení k síti wifi hotspotů 
 stačí jen zaregistrovat 
 MAC adresu

zpravodaj_112020_orange.indd   1zpravodaj_112020_orange.indd   1 29.10.2020   21:3029.10.2020   21:30

  

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru strojní mechanik) výroba Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů Stavebnictví

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Mechanik plynových zařízení
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Další informace: Mgr. Ludmila Divišová – výchovná poradkyně
tel. č. 583 213 349, 588 110 348, e-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz

www.oa-sumperk.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky,
Šumperk, Hlavní třída 31

nabízí ve školním roce 2021/2022 vzdělávání v oborech

· 63-41-M/02 Obchodní akademie 
denní forma vzdělávání

· 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
denní forma vzdělávání

Studium v obou oborech je určeno žákům 9. tříd základních škol.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 12. 2020 
od 10.00 do 16.00 hodin

*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

AKCE
1+1BRÝLE PRO PRÁCI 

S POČÍTAČEM 
A NA BLÍZKO NYNÍ 
V AKCI 1+1 ZDARMA

Jsme tady pro Vás
OPTIKA V PROVOZU

optomedic_03 2020 cb.indd   1optomedic_03 2020 cb.indd   1 28.10.2020   19:46:1728.10.2020   19:46:17

KONTAKT:

PERSPEKTIVNÍ OBOR PRO 21. STOLETÍ 
Staň se provozním ekologem, lesníkem, hydrologem, pracovníkem ve státní 

správě, inspektorem ochrany ovzduší, meteorologem, technikem BOZP.
STAŇ SE SOUČ ÁSTÍ NAŠEHO T ÝMU.

CO POTŘEBUJEME K ŽIVOTU?

Čistou 
vodu

Čistý 
vzduch

Kvalitní 
potraviny

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SE Z AMĚŘENÍM NA PODNIKOVOU 

EKOLOGII (16-01-M/01)
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Ahoj zimo. Těšíme se!
Zimní servis Volkswagen

Váš servisní partner

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, Tel. +420 583 301 515, asistentka.autosalon@fortex-ags.cz, www.fortex-ags.cz

Servisní prohlídka 
vozu 299 Kč

Zdravíme Tě, zimo. Počítáme s Tebou, a proto jsme pro naše zákazníky připravili pestrou nabídku zimních pneumatik s bezplatnou PneuGarancí, 
výhodné servisní úkony s Originálními díly Volkswagen®, široký sortiment Originálního příslušenství Volkswagen® a zimní servisní prohlídku vozu 
v našem autorizovaném servisu. Nabídka platí do 31. 12. 2020. Tak ahoj, zimo. Jsme připraveni a těšíme se!

Nabízí Lékárna AGEL v Lékařském domě na ul. M. R. Štefánika
v Šumperku a e-shop www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky

JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

OD ČESKÉHO VÝROBCE

RESPIRÁTOR FFP 2 ROUŠKA

» čtyřvrstvý
» těsně přiléhá k obličeji
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 5 ks

» třívrstvá
» účinnost záchytu ≥ 99 %
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 50 ks

399 Kč
za 50 ks

180 Kč
za 5 ks

• 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

RYTECTVÍ

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

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz


