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Středisko volného času Doris připravilo ve spolupráci s místní radnicí jarní výzdobu tzv. Točáku s edukativními prvky, která by 
měla zpříjemnit procházku centrem města nejen dětem, ale i dospělým. Nejde jen o výzdobu, zájemci se mohou rovněž zapojit 
do Ptačí pátrací hry na Točáku. A nechybí tu ani velikonoční fotokoutek.  Foto: P. Kvapil

Město opět investuje do svého majet-
ku v nemocnici, dvě budovy letos pro-
dá.    Strana 2

Překvapila mne velkorysost velkého sá- 
lu, říká architekt Petr Hájek.    Strana 3

Nový přístroj rTMS v  šumperském 
Centru duševního zdraví pomáhá ne-
jen s léčbou depresí.    Strana 4
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Vážení a milí čtenáři,
musím se přiznat, že psaní úvodníků této pří-
lohy je pro mě po více než roce trvající koronavi-
rové pandemie čím dál obtížnější. Každý měsíc 
doufám, že vás budu moci potěšit pozváním 
alespoň na několik málo akcí, splnilo se mi to 
však jen v pěti číslech z dvanácti. Když píšu tyto 
řádky, je téměř stoprocentně jisté, že kulturní, 
sportovní a další akce budou mít i v dubnu 
červenou. Za zavřenými dveřmi šumperských 
organizací ale vznikají zajímavé projekty, na-
dále v tomto podivném mezičase pracují v on-
-line prostoru a připravují akce plánované na 
dobu, kdy budou moci otevřít. V divadle tak bez 
diváků odehrají novou českou premiéru insce-
nace Okno do dvora, knihovna natáčí knižní vi-
deotipy a „kulturák“ podcasty Nadějné vyhlídky, 
muzeum i Jílkova galerie zprostředkovávají své 
výstavy alespoň on-line, organizátoři festivalu 
Klášterní hudební slavnosti plánují na léto pat-
náct koncertů, „Doriska“ vysílá živě na Face-
booku a vydala se opět „Cestou světla“, nově 
ovšem ve virtuálním prostoru… Nejen o tom se 
dočtete na následujících stranách. Přeji hezké 
čtení a krásné první dny astronomického jara.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Informace/Investice

Jak by se měl Šumperk rozvíjet v dlouhodobém horizontu? Na tuto otázku by 
měl odpovědět nový Strategický plán rozvoje města, na kterém se nyní začíná 
pracovat. Vzhledem k tomu, že tento důležitý dokument vzniká především pro-
to, aby se lidem v Šumperku žilo lépe, žádá město občany, aby se do jeho tvorby 
aktivně zapojili.

Několik milionů korun investuje letos šumperská radnice do svého majetku v areálu místní nemocnice. 
Dodržuje tak smlouvu, kterou uzavřela před šestnácti lety s provozovatelem tohoto zařízení, společností 
Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., dnešní společností Nemocnice Šumperk a.s. Podle ní se dvaadevadesát 
procent z ročního nájemného vrací zpět do oprav a investic v rámci majetku města. Tou největší je letos 
rekonstrukce zákrokových sálů, jež se nacházejí u ambulancí v přízemí urgentního příjmu v pavilonu C.

Město opět investuje do svého majetku v nemocnici, některé budovy již prodalo

Dejte radnici vědět, jaký chcete mít Šumperk - vyplňte dotazník

V letošním roce chce město prodat i stávající ředitel-
ství s prosekturou.                                              Foto: -pk-

www.surveymonkey.com/r/sumperk

„V letošním roce je ve fondu investic celkem 7,558 mi- 
lionu korun, z  nichž 1,78 milionu představuje ne-
proinvestovanou částku z roku loňského. V plánu je  
realizace většího počtu menších akcí,“ uvedla ve-
doucí oddělení správy majetku šumperské radnice 
Lenka Salcburgerová. Upozornila, že na velké inves-
tiční akce a  opravy, které městský majetek v  areálu 
nemocnice zhodnocují, nejde celých dvaadevadesát 
procent z vybraného nájemného, ale pouze sedmde-
sát procent z této částky. Zbývajících třicet procent je 
využíváno na menší průběžné opravy.

Loňskou největší investicí, jež přišla na 8,628 mi- 
lionu korun, byla rekonstrukce chirurgického lůžkové-
ho oddělení v pátém nadzemním podlaží pavilonu B. 
Odstartovala již v  polovině prosince roku předcho-
zího a  dokončena byla v  březnu. Kromě stavebních 
úprav hygienického zázemí u  pokojů pacientů byly 
součástí rekonstrukce také rozvody elektřiny a  in-
stalace nového systému vzduchotechniky, vše pak 
završila výmalba. „Šlo o poslední patro v  tomto pa-
vilonu, které ještě neprošlo rekonstrukcí. V  součas-
né době zde tak má každý pokoj své sociální zázemí 
s kvalitním odvětráním,“ podotkla vedoucí oddělení 
a připomněla, že před čtyřmi lety město celý pavilon 
B zateplilo. Na  investici ve  výši 19,6 milionu korun 
tehdy získalo dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí ve výši 4,73 milionu. 

V letošním roce by měly projít stavebními úprava-
mi zákrokové sály, jež se nacházejí u ambulancí v pří-
zemí urgentního příjmu v  chirurgickém pavilonu. 

Po  letech užívání jsou již zastaralé, modernizace by 
tak měla přinést především větší komfort pro lékaře 
i  pacienty. V  přízemí chirurgického pavilonu by se 
pak v části centrálního příjmu měla rovněž vyměnit 
opotřebená vinylová podlaha na chodbách.

Také další investice směřují do oprav v pavilonu C. 
Na  jeho střeše se nad chladiče vzduchotechniky na-
instalují protisluneční zábrany, jež zamezí přehřívání 
konstrukce a  následným výpadkům systému, kom-
presory centrálního chlazení, které pocházejí z doby 
výstavby pavilonu v roce 1996 a dnes jsou na hranici 
životnosti, nahradí nové a na oddělení rehabilitace se 
vymění původní zařízení dávkování chemikálií v re-
habilitačním bazénu a  nainstaluje se zde UV lampa 
na ošetření bazénové vody.

Opravy se dotknou i  prostoru před centrálními 
operačními sály. Na  chodbách se položí nová pod-
lahová krytina, rekonstrukcí projdou původní šatny 
s  hygienickým filtrem pro zaměstnance, tedy míst-
nosti před vstupem do tzv. čisté zóny, a jeden prostor 
s filtrem pro pacienty, přístup do operačního sálu č. 5 
pak usnadní nové posuvné automatické dveře. 

Část peněz z vybraného nájemného by letos měla 
jít na úpravu hlavního vjezdu do areálu. „Nemocni-
ce tu chce vybudovat samostatný jízdní pruh, jenž 
bude sloužit výhradně pro vjezd sanitek s pacienty do  
areálu. Stávající vjezd se tak rozšíří směrem do zele-
ného pásu u parkoviště,“ sdělila Lenka Salcburgerová 
a dodala, že nemocnice v budoucnu zvažuje rovněž 
instalaci závorového systému.

Nemovitosti, které město v  nemocničním areálu 
vlastní, jsou zčásti jeho historickým majetkem, zčásti 
je pak v minulosti získalo převodem od Olomoucké-
ho kraje. Některé z „historických“ objektů již prodalo 
soukromému provozovateli nemocnice. První prodej 
přitom schválili zastupitelé v roce 2017. Někdejší chi-
rurgii, ORL a kapli řádu Karla Boromejského, jež byla 
odsvědcena v  padesátých letech a  poté zde vzniklo 
rentgenové pracoviště, koupil majitel Nemocnice 
Šumperk a.s., včetně pozemků pod nimi, za cenu dle 

„Strategický plán je společnou před-
stavou města, jeho obyvatel a  ekono-
mických subjektů, jak se má Šumperk do  
budoucna rozvíjet. Dokument vytváří 
základ pro rozhodování o tom, do čeho 
je žádoucí investovat nebo ve  kterých 
oblastech je nutné řešit problémy,“ vy-
světluje vedoucí oddělení strategického 
rozvoje města Lenka Krobotová.  

Záměrem města je do  tvorby nové 
strategie zapojit nejen různé skupiny 
odborníků a významné osobnosti, ale 
především širokou veřejnost. Ta může 
pomoci tvůrcům strategického plánu 
tím, že se zapojí do dotazníkového še-
tření.

Dotazník mohou zájemci vypl-
nit elektronicky prostřednictvím QR 

znaleckého posudku ve  výši 7,1 milionu korun. Šlo 
přitom o budovy, které se řadu let nevyužívaly a po-
stupně chátraly. Objekt bývalé chirurgie nechalo ve-
dení nemocnice kompletně zrekonstruovat a loni zde 
otevřelo oddělení následné intenzivní ošetřovatelské 
péče s  třiadevadesáti lůžky, v  tomto pavilonu P se 
v současnosti nově nachází i očkovací centrum.

Loni v  červnu dali zastupitelé „zelenou“ prode-
ji dalších objektů - původní interny v  pavilonu E, 
v  němž se nacházejí neurologie a  plicní oddělení, 
někdejší gynekologie v pavilonu F, ve kterém je dnes 
kožní oddělení, dále budovy garáží s dílnami a  stá-
vajícího ředitelství s  prosekturou. „Součástí tohoto 
usnesení bylo i  schválení záměru prodeje dalšího 
nemovitého majetku města, jako jsou bytové domy 
v  ulicích Balbínově a  17. listopadu a  dva nebytové 
prostory na Hlavní třídě,“ uvedla vedoucí právního 
oddělení šumperské radnice Romana Drásalová. 

Prodej pavilonu E a  garáží s  dílnami, včetně po-
zemků pod nimi, schválili zastupitelé loni v prosinci, 
společnost Nemocnice Šumperk za  budovy zaplatila 
devět milionů korun, což je cena stanovená znaleckým 
posudkem. „Původně jsme zamýšleli prodat všechny 
budovy najednou. Ukázalo se ale, že dotčené stavební 
parcely nekopírují přesně budovy ředitelství a pavilo-
nu F, ale zasahují do okolního prostranství i do nedale-
ké zelené plochy. Nyní se tedy zpracovává geometrický 
plán na  rozdělení pozemků, abychom mohli zveřej-
nit prodej, jenž proběhne za stejných podmínek jako 
loni,“ vysvětlila Romana Drásalová a dodala, že kupní 
smlouva by mohla být uzavřena do poloviny roku.

Po  letošním prodeji tak městu v  nemocničním  
areálu zůstanou chirurgický komplex s  operačními 
sály, centrálním příjmem, ambulancemi a  rehabi-
litací, lůžkový pavilon B, trafostanice, objekt bývalé 
lékárny a budova transfuzní stanice. -zk-

Část svého majetku v nemocnici 
již město prodalo

Úpravou by měl letos projít hlavní vjezd do  areálu, 
nemocnice tu chce vybudovat samostatný jízdní pruh 
sloužící výhradně pro sanitky.  Foto: -pk-

kódu. „Aktivní účast v  rámci tohoto 
šetření nám velmi pomůže k vytvoření 
strategie, jejíž výslednou podobu tak 
můžete svým názorem ovlivnit. Bude-
me rovněž rádi za další podněty, myš-
lenky a vize, které nám v rámci tohoto 
průzkumu sdělíte,“ apeluje na Šumpe-
rany Lenka Krobotová.

Pokud to situace a vývoj spojený se 
současnou pandemií koronaviru dovo-
lí, bude možné tento dotazník vyplnit 
v papírové podobě na městském úřadě, 
v informačním centru na Hlavní třídě 
a  na  dalších místech, jež budou ještě 
upřesněna.  -ger-
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Rekonstrukce domu kultury

„V  tuto chvíli připravujeme s  odborem rozvoje 
města, územního plánování a  investic soutěž na ad-
ministrátora, tedy zadavatele, soutěže na projektanta 
rekonstrukce domu kultury. Jakmile bude znám za-
davatel, bude následovat vypsání soutěže na projek-
tanta. Následně by měly odstartovat projektové práce, 
odhadujeme, že budou trvat dva roky. Pak by teprve 
mohla začít rekonstrukce,“ uvedl místostarosta Jakub 
Jirgl. Podle jeho odhadu by samotná rekonstrukce 
mohla začít nejdříve v roce 2024, trvat by pak měla 
minimálně dva roky. 

A  jaký by měl být šumperský kulturní stánek? 
Podle ověřovací studie, již vypracoval renomovaný 
architekt Petr Hájek, bude zachováno vše hodnotné 
z  minulosti, zároveň budou doplněny technologie 
v souladu s dnešními požadavky a životním prostře-
dím. „V přípravách na rekonstrukci je kladen důraz 
jak na funkčnost, tak i na ekonomiku. Rozhodně ne-
chceme budovat nejdražší dům kultury v  republice 
a zároveň nechceme v našem kulturním stánku rea-
lizovat jen drobné opravy a kosmetické změny. Jsme 
si vědomi, že objekt má svou hodnotu, a to z hlediska 
svého rozvržení i  funkčnosti. Nicméně se potýká se 
záležitostmi, které již současnému provozu nevyho-
vují, samozřejmě se také musíme připravit na  bu-
doucnost,“ uvedla místostarostka Marta Novotná.

Mezi největší změny, jež návštěvníci rekonstruo-
vaného domu kultury pocítí, bude variabilita prosto-

Proč je ověřovací studie důležitý krok při přípra-
vě rekonstrukce? Co je vlastně cílem tohoto doku-
mentu?

Ověřovací studie má pomoci investorovi odhalit 
potenciál budovy dříve, než se začne pořizovat ná-
kladnější technická dokumentace. Definuje architek-
tonickou, provozní i  technologickou podobu stavby 
a náklady na její pořízení. V rámci ověřovací studie se 
porovnává několik variant, z nichž je poté vybrána ta 
nejvýhodnější. Investor má pak pod větší kontrolou 
čas zpracování a konečné náklady. Studie je využita 
jako zásadní podklad pro zpracování technické pro-
jektové dokumentace. 

Mnoho lidí v  Šumperku má budovu domu kul-
tury spojenou s dobou socialismu a nejraději by ji 
srovnali se zemí. Proč má podle vás smysl ji zrekon-
struovat?

Po zbourání nebo zásadní přestavbě by bylo ztrace-
no mnoho kvalitního umění a uměleckořemeslných 
detailů. Za dobu svého vzniku budova nemůže. Vidět 
v tom nedostatek je stejné, jako hodnotit člověka po-
dle doby, do které se narodil. V umění není pokrok 
a existuje mimo čas. Nedává smysl se ptát, zda je sva-
tovítská katedrála na Pražském hradě lepší nebo horší 
než Sagrada Família v Barceloně nebo kaple v Ron-

champ od Le Corbusiera. V domě kultury jsou hod-
noty, jež je důležité zachovat dalším generacím.  A to 
jsme v našem návrhu zohlednili. 

Jaká úskalí bude mít podle vás rekonstrukce? 
S jakými problémy je třeba počítat?

Myslím si, že žádná nepřekonatelná úskalí po tech-
nické stránce mít rekonstrukce nebude. Neřešitelné 
problémy jsou většinou ty, které si lidé způsobí sami. 
Třeba jen tím, že nevěří odborníkům a  hledají pro-
stor pro své vlastní nápady nebo politické cíle. S tímto 
jsem se však v Šumperku nesetkal a  jsem tedy opti-
mista. Konzultace v  pracovní skupině připravující 
rekonstrukci byly vedeny věcně, s jasnými požadavky 
směrem k nám a s důrazem na finanční odpovědnost 
k celému záměru.

Můžete stručně popsat váš přístup k  budově 
domu kultury v Šumperku? 

Zachovali jsme vše hodnotné z  minulosti a  do-
plnili o  dnešní vrstvu architektury. Tento celek byl 
poté vybaven současnými scénickými technologiemi, 
moderním zázemím a  gastronomickým provozem. 
K  nejvýraznějšímu zásahu došlo v  exteriéru. Budo-
va bude zahalena do nového průsvitného pláště. Ten 
umocní výtvarné vyznění stavby jako solitéru zasaze-

Moderní kulturní dům vybavený novými technologiemi, jehož součástí je i elevace ve velkém sále, plný 
komfort pro diváky, restaurace se vstupem z parku a zelená střecha - takový by měl být dům kultury v Šum-
perku. Pokud vše půjde podle plánu, tato vize by se mohla stát realitou zhruba v roce 2026.

Šumperk už má jasnou vizi, jak by mohl po rekonstrukci vypadat dům kultury. Společnost Petr Hájek 
ARCHITEKTI odevzdala před nedávnem vedení města ověřovací studii, která je důležitým podkladem pro 
další přípravné práce na rekonstrukci objektu. Renomovaný pražský architekt Petr Hájek a jeho tým vidí 
do budoucna dům kultury jako reprezentativní pavilon obklopený krásným parkem. Počítá se s větší mul-
tifunkčností velkého sálu, novým sálem pro klubové akce, zelenými střechami i zajímavou fasádou. Nejen 
o tom hovořila s Petrem Hájkem ředitelka domu kultury Hana Písková.

Město míří k rekonstrukci domu kultury, hotova je ověřovací studie

Architekt Petr Hájek: Překvapila mne velkorysost velkého sálu

V hlavním sále se počítá s využitím elevace, zajíždějící 
pod podlahu. Díky tomu se vytvoří unikátní hlediště 
odpovídající konkrétní akci. 
 Vizualizace: Petr Hájek ARCHITEKTI

Budova bude zahalena do nového průsvitného pláště. 
Ten umocní její výtvarné vyznění jako solitéru zasaze-
ného do krásného parku. 
 Vizualizace: Petr Hájek ARCHITEKTI

Autoři studie vidí do  budoucna dům kultury jako 
reprezentativní pavilon obklopený krásným parkem. 
 Vizualizace: Petr Hájek ARCHITEKTI

ru, různé typy sálů pro pořady od klubových setkání 
po velké koncerty. V hlavním sále se počítá s využitím 
elevace, která bude zajíždět pod podlahu. Díky tomu 
se vytvoří unikátní hlediště odpovídající konkrétní 
akci, což bude vysoce komfortní pro návštěvníky. 
Součástí projektu je rovněž změna dispozice gastro-
provozu, restaurace i kavárna by měly být situovány 
do parku.

„Z  mého pohledu je důležité i  to, že budeme vy- 
užívat moderní technologie, jež jsou vstřícné k život-

ného do krásného parku. Zelené střechy mají zabránit 
přehřívání samotného domu i jeho okolí. 

Je něco, co vás při seznamování s budovou pře-
kvapilo?

V  domě kultury jsem byl již dříve, v  době před 
mnoha lety, kdy jsem netušil, že budeme navrhovat 
jeho rekonstrukci. Přesto mě, stejně jako tenkrát, pře-
kvapila velkorysost hlavního sálu, kvalita dochova-
ných interiérů a sklářského řemesla. 

 Děkuji za rozhovor. H. Písková

nímu prostředí. Projekt počítá například se zelenými 
střechami, které zajistí ochlazení budovy v  horkých 
dnech. V interiéru jsou navržena i taková řešení, jež 
budou umocňovat zážitek z kulturní akce poslechově 
i vizuálně,“ doplnil místostarosta.

Podle něj by po  dokončení rekonstrukce domu 
kultury měla následovat obnova sadů 1. máje, které 
objekt obklopují. V tuto chvíli řeší vedení města re-
konstrukci domu kultury s tím, že na ni chce navázat 
revitalizací samotného parku. Ale to je projekt číslo 
dvě. Aby se tak mohlo stát, město podniká již nyní 
přípravné kroky, například řešení autorských práv. 
 -ger-
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Město Šumperk se zapojuje do akce 
Ukliďme Česko. „V  současné době 
kvůli epidemické situaci není možné 
pořádat žádné hromadné akce. Bu-
deme tedy rádi za  každého individu-
álního sběrače, který si z  procházky 
v  katastru města Šumperka s  sebou 
odnese alespoň jeden pytel odpadků,“ 
říká místostarosta Jakub Jirgl, v  jehož 
gesci je i životní prostředí.

Akce Ukliďme Česko oficiálně star-
tuje v sobotu 27. března, uklízet je však 

možné kdykoliv, například i  během 
velikonočních svátků, kdy nás čeká pě-
tidenní volno. „Pokud se nedostanete 
do přírody, k očistě svého okolí můžete 
přispět třeba i tím, že posbíráte odpad-
ky na cestě do práce nebo do obchodu,“ 
vyzývá občany starosta města Tomáš 
Spurný, jenž je pravidelným sběračem 
odpadků na svých pochůzkách po měs-
tě i  během výletů do  přírody. „Je mi 
smutno, když vidím, kolik PET lahví 
se válí například kolem bratrušovské  

cyklostezky nebo v  lesích kolem měs-
ta,“ tipuje Tomáš Spurný místa, která 
očistu potřebují.  

Šumperané mohou ze svých výprav 
za  sběrem odpadků posílat fotografie. 
Nejoriginálnější snímky vedení města 
odmění a  zveřejní na  facebookových 
stránkách. Fotografie mohou lidé posí-
lat do soboty 10. dubna na e-mail: sona.
singerova@sumperk.cz nebo na  me-
ssenger tiskové mluvčí Soni Singerové.

 -ger-

„Každá psychiatrická choroba ovliv-
ňuje jinou část mozku, která pracuje 
lépe nebo hůře. Nový přístroj nám 
umožňuje vykonávat repetitivní trans- 
kraniální magnetickou stimulaci, tak-
zvanou rTMS, což znamená, že mozek 
je stimulovaný elektromagnetickým po-
lem. Magnetické impulzy přitom půso-
bí na tu část mozku, jejíž funkci chceme 
ovlivnit za účelem zlepšení její funkce,“ 
vysvětluje psychiatr Miroslav Novot-
ný, primář Centra duševního zdraví 
Jeseník a  Šumperk. V  praxi to podle 
něj vypadá tak, že se k hlavě v zhruba 
centimetrové vzdálenosti přiloží malá 
cívka, která generuje elektromagnetické 
impulzy. V místě přiložení poté dochází 
ke  stimulaci oblastí předem diagnosti-
kovaných na EEG přístroji a zároveň se 
aktivuje mozek. 

„Prostřednictvím počítačové naviga-
ce, jež je pro každou indikaci specifická, 
stimulujeme vybrané oblasti centrální 
nervové soustavy do  tzv. motorického 
prahu. Do hlavy ale ‚nepouštíme‘ žád-
ný elektrický proud, pacient ani nemusí 
držet v ruce elektrody,“ popisuje Novot-
ný. Zdůrazňuje, že terapie není bolesti-
vá, se zvyšující se intenzitou a frekvencí 
stimulace ale může být pro některé pa-
cienty nepříjemná, neboť cítí brnění 
ve stimulované oblasti. Tyto pocity způ-
sobuje stažení hlavových svalů nebo ak-
tivace nervů v místech působení. „Pro 
vyvolání náležitého účinku je důležitá 
především frekvence. Vysoká se napří-
klad nastavuje při léčbě deprese, nízká 
naopak pomáhá léčit třeba obsedantně 
kompulzivní poruchu,“ podotýká pri-
mář. Výhodou rTMS podle něj je, že při 
ní není nutné podávat narkózu, nemá 
nepříznivý vliv na  paměť a  pacient 
může hned po zákroku odejít domů. 

Přístroj se využívá při léčbě řady 
poruch a  obtíží. Prokazatelně pomáhá 
v  případě depresí a  chronického cen-
trálního tinnitu. „Toto onemocnění 
zhoršuje kvalitu pacientova života, pro-
to není radno jej podceňovat. Postiže-
ní mohou trpět depresemi, poruchou 
spánku, bolestmi hlavy a  podobně,“ 
říká Novotný. Dodává, že účinný je 
rTMS u  úzkostných stavů, jako jsou 
posttraumatický stres nebo obsedant-
ně kompulzivní porucha, kdy se člo-
věk zabývá nepříjemnými myšlenkami 
a kvůli nim trpí silnou úzkostí, napětím 
či nepohodou, dále u  ADHD - tedy 
poruchy pozornosti spojené s  hyper-
aktivitou u dospělých i dětí, u syndro-
mu vyhoření nebo při léčbě pracovní 
paměti u  seniorů. „Účinný je při léčbě 
motorických i nemotorických příznaků 
Parkinsonovy nemoci a  také při neu-
rorehabilitaci po  cévních mozkových 
příhodách u  pacientů, kteří nejsou 

ochrnutí, ale nemluví, nebo mluví špat-
ně, trpí takzvanou expresivní afázií,“ 
doplňuje výčet indikací lékař. Repeti-
tivní transkraniální magnetická stimu-
lace se podle něj může v indikovaných 
případech použít rovněž při poruchách 
příjmu potravy, chronickém únavovém 
syndromu, při léčbě závislostí, ale může 
pomoci i v případě psychóz či v počát-
cích Alzheimerovy demence.

„Určitou komplikací je, že při léčbě 
musí pacient docházet na  rTMS tři-
krát denně alespoň pět dnů v  týdnu, 
aby měla stimulace udržitelný efekt. 
V případě depresí a  tinnitu je pak do-
poručeno celkem třicet sezení. Je to ale 
alternativní přístup k  braní antidepre-
siv či podstupování elektrošoků nebo, 
v  případě tinnitu, neurochirurgické-
ho zákroku,“ soudí Miroslav Novotný 
a  dodává, že prokazatelný efekt léčby, 
kterou částečně hradí zdravotní pojiš-
ťovny, trvá zhruba dvanáct měsíců. -zk-

Nový rTMS přístroj vyzkoušel jako první primář Centra duševního zdraví Jeseník 
a Šumperk Miroslav Novotný.  Foto: P. Kvapil

Není to nic složitého, stačí si vzít na procházku rukavice a pytle na odpad a naplnit je odpadky. Ty pak lze dát do nej-
bližšího černého kontejneru na směsný odpad. I jeden zaplněný pytel vylepší životní prostředí a pomůže, aby naše město 
a okolní příroda byly čistší a krásnější.

V  Centru duševního zdraví, které sídlí v  budově internátu místní Střední odborné školy v  Zemědělské ulici, mají 
od konce února nový rTMS přístroj, umožňující tzv. repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci. Dokáže „přeladit“ 
správnou funkci mozku a pacienta zatěžuje méně než standardní, například psychofarmakologická, léčba. Poměrně nová 
metoda je vhodná především pro lidi postižené těžší depresí či chronickým tinnitem neboli pískáním v uchu, ale například 
i u stresových poruch, neurovývojových onemocnění nebo jako rehabilitace po cévních mozkových příhodách. V rámci re-
publiky je šumperské centrum teprve třetí zařízení, jež moderní přístroj v hodnotě půldruhého milionu při léčbě využívá.

Šumperk se připojuje k akci Ukliďme Česko

Nový přístroj rTMS pomáhá nejen s léčbou depresí

  

 Hřiště v Šumperku 
jsou bezpečná

Všech dvacet sedm hřišť ve  měs-
tě prošlo nedávno očistnou kúrou. 
Místní radnice se totiž rozhodla, že 
dětská hřiště neuzavře, přestože ten-
to krok doporučila vláda. I z tohoto 
důvodu přikročilo vedení města k je-
jich dezinfekci. Město věří, že rodi-
če zajistí, aby jejich děti dodržovaly 
aktuální nařízení týkající se omezení 
volného pohybu a  další preventivní 
opatření, jako jsou nošení roušek 
a dodržování rozestupů. -ger-

 Uplynulo dvacet let 
od úmrtí Ctirada Medlíka

V sobotu 20. března uplynulo dvacet 
let od úmrtí Ctirada Medlíka, dlou-
holetého pedagoga na  šumperském 
gymnáziu, bývalého starosty města 
Šumperka a pracovníka v oblasti kul-
tury. 
Ctirad Medlík se narodil 26. květ-
na 1928 v  Hanušovicích. Studoval 
na Filozofické fakultě UP v Olomou-
ci. Od  roku 1963 působil jako uči-
tel a  později jako zástupce ředitele 
na gymnáziu v Šumperku, učil český 
a  ruský jazyk. Studenti jeho hodi-
ny češtiny milovali, vedl je k  poezii 
i k divadlu.
Jeho žačkou byla rovněž skvělá he-
rečka a dabérka Valérie Zawadská. Ta 
v  jednom z  rozhovorů řekla: „Měla 
jsem štěstí na kantory jak na základní 
škole, tak na gymnáziu v Šumperku. 
Mezi ně patřil i Ctirad Medlík…“
V  roce 1990 se stal prvním demo-
kraticky zvoleným starostou města 
po  sametové revoluci. Funkci zastá-
val do  roku 1994. Čestné občanství 
města Šumperka in memoriam mu 
bylo uděleno 14. dubna 2001. Kdo 
jste jej znali a  měli ho rádi, věnujte 
mu vzpomínku. -ger-

Ctirad Medlík byl prvním demo-
kraticky zvoleným starostou města 
po sametové revoluci. 
 Foto: archiv rodiny
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Nemocnice aktuálně průběžně očkuje všemi do-
stupnými vakcínami, tedy jak vakcínami vyvinutý-
mi firmou BioNTech a Pfizer, tak Modernou i Astra 
Zenecou. „V nemocnici očkujeme podle tzv. prioriti-
začního systému ministerstva zdravotnictví. Kromě 
lékařů, zdravotníků a  dalších zaměstnanců nemoc-
nice tak aktuálně aplikujeme vakcínu také klientům  
sociálních zařízení,  seniorům nad sedmdesát let 
a pedagogům. Seniorů nad osmdesát let se nám do-
sud podařilo naočkovat 2851, těch nad sedmdesát 
bylo 1362 a  pedagogů 439,“ popsala minulý týden 
situaci náměstkyně pro nelékařskou zdravotnickou 
péči Monika Žaitliková. Dodala, že mobilní tým ne-
mocnice navíc vyjíždí očkovat seniory do  domovů 
a sociálních zařízení v celém šumperském a jesenic-
kém regionu.

Vakcínu dostala již téměř polovina zaměstnan-
ců nemocnice. „Zatím se nechalo naočkovat pět set 
dvacet lidí. Mnozí lékaři, sestry i pomocný personál 
v  uplynulých týdnech či měsících již onemocnění 
covid prodělali, a  zatím tak mají vysokou hladinu 
protilátek. O  očkování ale zájem mají,“ zdůraznila 
náměstkyně.

Nemocnice podle ní denně čelí dotazům ze strany 
seniorů, kdy se budou moci nechat očkovat. V  po-
řadníku jich aktuálně čeká několik stovek „Rádi by-
chom všem vyšli vstříc a naočkovali co nejvíce lidí, 
v co nejkratším možném čase,“ podotkla Žaitliková 
s tím, že vše ale závisí na dodávkách vakcín. „Aktuál-
ně máme příslib, že v následujících dvou týdnech by 
mohlo dojít k navýšení dodávek. Jsme na to připrave-
ni, posílíme očkovací týmy a prodloužíme provozní 
dobu očkovacího centra. Záležet ale bude opravdu 
na tom, kolik vakcín nám nakonec skutečně dorazí,“ 
upozornila náměstkyně. 

Připomněla, že stále platí, že jediný možný způsob, 

jak se k očkování registrovat, je přes rezervační sys-
tém ministerstva zdravotnictví. „Víme, že registrace 
k očkování nemusí být pro seniory úplně jednodu-
chá. Řada z nich ani nevlastní počítač, stále jim pro-
to nabízíme pomoc v našich lékárnách v nemocnici 
a ve Fialově ulici,“ doplnila Žaitliková.

Za poslední dva týdny se počet pacientů s korona-
virem v nemocnici zdvojnásobil. Zatímco na začátku 
března se personál v nemocnici staral o pětadvacet 
pacientů, minulý týden bylo v  péči lékařů celkem 
padesát pět lidí s covidem-19. Téměř plnou kapacitu 
hlásí také oddělení ARIP, na němž je hospitalizová-
no deset pacientů. Ostatní lůžka JIP jsou obsazená 
pacienty po  akutních zákrocích. Prostor pro další 
navyšování lůžkového fondu v intenzivní péči bude 
nemocnice hledat jen velmi obtížně, limitována je 
také z hlediska odborného personálu. -zk, hh-

„Elektronická registrace dětí k  předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhá pouze 
v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město. 
Jedná se o tři mateřské školy - MŠ Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,  
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1. V  ostat-
ních mateřských školách se uskuteční zápisy klasic-
kou formou bez předchozí registrace,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury a  vnějších vztahů Olga 
Hajduková. Podotkla, že elektronický registrační 
systém je k dispozici na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci Potřebuji vyřídit - Školství -  
Aktuálně a také na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol. 

Zákonní zástupci své dítě zaregistrují do elektro-
nického systému zápisu, kde následně vyplní žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ve dnech 
zápisu, tedy 4. a 5. května, s sebou přinesou vytisknu-

té požadované dokumenty, občanský průkaz, rodný 
list dítěte a potvrzení lékaře o zdravotním stavu dí-
těte.  

V  případě, že zákonní zástupci nemají možnost 
přístupu k internetu nebo k tiskárně, měli by se o dal-
ším postupu informovat u mateřské školy, do níž své 
dítě přihlašují. 

O tom, jakým způsobem proběhne samotný zápis 
dětí v úterý 5. a ve středu 6. května, rozhodnou pro-
tiepidemická opatření. Bližší informace budou zve-
řejněny na jednotlivých stránkách mateřských škol. 

V  době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nebylo 
rovněž stále jasné, zda proběhne fyzický zápis dětí 
do 1. tříd, který je plánován na 7. a 8. dubna. Jakmile 
budou k dispozici relevantní informace, budou zve-
řejněny v aktualitách na webu města a na oficiálním 
městském Facebooku, objeví se také na  stránkách 
jednotlivých škol. -red-

V nemocnici denně naočkují tři stovky lidí, 
připraveni jsou na mnohem vyšší počty

Od dubna se spustí registrace dětí do mateřinek

Již 7 342 dávek vakcín proti koronaviru aplikovali od začátku roku zdravotníci šumperské nemocnice. 
Alespoň jednou dávkou se do poloviny minulého týdne podařilo naočkovat celkem 4 213 seniorů a 439 pe- 
dagogů. Denně tu v současnosti vakcinují zhruba tři stovky lidí. A jejich počet chce nemocnice zvýšit. S pří-
slibem navýšení dodávek vakcín v  následujících týdnech plánuje posílit očkovací týmy i  provozní dobu 
očkovacího centra. To se nachází v nově zrekonstruovaném pavilonu P, je snadno přístupné a bezbariérové.

Od čtvrtka 1. dubna mohou rodiče přihlásit své děti do mateřských škol v Šumperku. Přihlášení bude 
probíhat, stejně jako v předchozích letech, formou elektronické registrace k zápisu. Samotný zápis se usku-
teční v úterý 4. a ve středu 5. května.

  
  

  Testování úředníků 
neodhalilo ani jeden případ
Všichni úředníci a  pracovníci Městského úřadu 
v  Šumperku jsou negativní na  covid -19. Potvr-
dilo to celoplošné testování, kterým prošly zhru-
ba dvě stovky úředníků a  zaměstnanců úřadu 
v pondělí 15. března. Povinné testování pro státní 
zaměstnance platí od 10. března, opakovat se dle 
nařízení vlády bude každý týden.  -ger-

  Zastupitelé v březnu 
nezasedli

Vedení města zrušilo veřejné zasedání městské-
ho zastupitelstva, které se mělo konat ve čtvrtek  
18. března. Do 21. března byl v České republice 
vyhlášen stav nouze a  dle metodiky by se měla 
konat zastupitelstva, pouze pokud hrozí ne-
bezpečí z  prodlení. Nejbližší zasedání šumper-
ských zastupitelů by mělo proběhnout ve čtvrtek  
22. dubna.  -ger-

  V ulicích města odstartoval 
jarní úklid komunikací

V pondělí 22. března odstartoval pravidelný jar-
ní úklid, tedy čištění komunikací, parkovacích 
ploch a chodníků, jež jsou ve správě města. Podle 
harmonogramu potrvá do 20. dubna. Poté vyra-
zí technika na očistu parkovišť. Ta je v plánu od 
26. dubna do 3. června.
Na úklid komunikací upozorňují dopravní značky 
se zákazem stání s vyznačením termínu a hodiny 
provádění prací. Řidičům, kteří toto přenosné do-
pravní značení nebudou respektovat, hrozí postih 
v  podobě pokuty od  městské policie. „Prosíme 
obyvatele, aby sledovali, zda v  ulici, kde parkují, 
nejsou značky, které na úklid upozorňují. Značení 
bude instalováno vždy týden před termínem úkli-
du,“ upozornila vedoucí oddělení komunálních 
služeb Eva Nádeníčková. Pokud řidiči tyto značky 
neuposlechnou, čeká je odtažení vozidla a pokuta. 
Loni na své vlastní kůži pocítily tyto sankce zhru-
ba dvě stovky majitelů aut.
Rozpis úklidu komunikací je zveřejněn na strán-
kách města www.sumperk.cz v aktualitách a také 
v  sekci Potřebuji vyřídit, odkazech Komunální 
služby a Komunikace.  -red-

V šumperské nemocnici se nechalo naočkovat už pět 
set dvacet zaměstnanců.  Foto: Nemocnice Šumperk

Jako testovací místnost pro zaměstnance úřadu 
posloužila obřadní síň v historické budově radni-
ce.                                                                   Foto: -ger-
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 Havlova lavička prošla 
„generálkou“

Lavička Václava Havla před budovou šumperské 
Knihovny T. G. Masaryka prošla v polovině března 
důkladnou „revitalizací“. Díky novému laku jsou 
její dřevěné části opět jako nové.
„Lavička, která je dílem výtvarníka, architekta, de-
signéra a přítele Václava Havla Bořka Šípka, stojí 
před knihovnou už víc než dva a  půl roku a  bě-
hem letošní zimy, bohaté na sníh, její dřevěné části 
docela trpěly. Náš pan správce je proto přebrousil 
a  poté znovu nalakoval,“ říká ředitelka knihov-
ny Kamila Šeligová. Připomíná, že vzpomínkové  
místo na  disidenta, dramatika a  posledního čes-
koslovenského prezidenta Václava Havla vzniklo 
krátce po  otevření knihovny ve  zrekonstruova-
né někdejší Masarykově škole. Lavičku, jež sym-
bolizuje demokratický dialog, který byl Václavu  
Havlovi bytostně vlastní, darovala této městské or-
ganizaci místní firma SHM. Šumperk se tehdy stal 
sedmadvacátým místem na  světě, jehož veřejný 
prostor ozdobila.  -zk-

 Dokument o Komenském 
z „dílny“ šumperské společnosti 
uvede televize 30. března

Celovečerní dokumentární drama nazvané „Jako 
letní sníh“ natočila loni šumperská společnost  
Vistafilm manželů Ivy a  Lubomíra Hlavsových 
v  koprodukci s  Českou televizí. Snímek, který 
přibližuje život českého učence, pedagoga a  du-
chovního Jana Amose Komenského, uvedla Česká  
televize v premiéře začátkem ledna. Kromě hrané-
ho filmu však vznikl v  šumperském studiu i kla-
sický televizní dokument „J. A. Komenský - život 
a dílo“. Česká televize ho odvysílá v úterý 30. břez-
na ve 21 hodin na programu ČT2.
„Po delším zvažování jsme se rozhodli vyrobit dva 
filmy. Komenský jako jedna z  mála našich osob-
ností světového významu si podle nás zaslouží jak 
film hraný, který je více o emocích, tak i klasický 
dokumentární film, jenž je spíš o  faktech. Každý 
formát má svůj okruh diváků a my bychom rádi, 
aby se maximum lidí v Česku dozvědělo víc o této 
mimořádné osobnosti,“ vysvětlil režisér Lubomír 
Hlavsa. V  dvaapadesát minut trvajícím doku- 
mentu tak diváci uslyší zasvěcený výklad celé řady 
předních komeniologů a  uvidí v  něm také ilu- 
strační záběry natočené v Polsku, Švédsku a Ang-
lii, které mají vazbu na životní osudy Komenského. 
 -zk-

Správce knihovny dřevěné části stolu a  křesílek 
obrousil a znovu nalakoval.  Foto: -kš-

„Ve snaze poznat, kam až můžeme, jsme na katastrál-
ní mapě Šumperka našli nejzazší body na severu, jihu,  
východě i západě a napadlo nás, že bychom mohli obyva-
tele města inspirovat k netradiční vycházce,“ říká Zdeň-
ka Daňková, předsedkyně šumperského Klubu českých 
turistů. Jeho členové tak na jednotlivých místech osadili 
tabulky s označením zmíněných cílů, k nimž se mohou 
zájemci vydat. „Pokud nám z dobytí cíle pošlou fotku, 
rádi ji vystavíme na našem webu a v koláži na rozhled-
ně na  Háji, jakmile tato zvláštní doba skončí,“ podo-
týká Daňková. Upřesňuje, že podobně jako v  katastru 
Šumperka jsou označeny výše zmíněné cíle i v dalších 
obcích nejen v okolí, ale i mimo region.

A jak se lze akce zúčastnit? Stačí jen najít na kata-
strální mapě (na internetu např. mapy.cz/ volba: hle-
dat - Šumperk), kde by se tyto body mohly nacházet, 
a  poté se je vydat hledat. U  nalezeného bodu stačí 
pořídit foto a zaslat jej, případně i s krátkou zprávou, 
do konce dubna na adresu klubturistu.sumperk@se-
znam.cz. Pořadatelé poté fotografie vystaví na webu 
www.kctsumperk.cz a na rozhledně na Háji.  -zk-

Zkuste je vyhledat také: SEVERNÍ PÓL: asi 170 m 
před rozcestníkem „Rejchartice dol. okr.“ na modré 

značce z Tulinky směr Rejchartice (GPS: 50 0182051 
N, 16  9216289 E) * JIŽNÍ PÓL: u  čističky odpad. 
vod na  červeném psaníčku Bludoveček - Třemešek, 
a  to v  úseku židovský hřbitov - Na  bělidle (GPS: 
49 9439875 N, 16 9606848 E) * DÁLNÝ VÝCHOD: 
asi 170 m vlevo od  silnice u  žel. přejezdu na  Lu-
žích podél plotu ke  studnám (GPS: 49  9631502 N, 
17 0018215 E) * DIVOKÝ ZÁPAD: asi 230 m od roz-
cestníku „pod Lovákem“ žluté značky směr Komňát-
ka (GPS: 50 0000039 N, 16 9216289 E) 

Jeden z  takových případů popisuje primář ARIP 
šumperské nemocnice Marián Olejník. Právě v jeho 
péči skončila sedmašedesátiletá seniorka ze Šumper-
ska, jež se rozhodla ukončit život předávkováním 
léky, které užívala. Svůj úmysl naštěstí zatelefonova-
la dceři, jež k  seniorce zavolala záchrannou službu. 
„Záchranná služba ji přivezla na  centrální příjem 
naší nemocnice, kde proběhla detoxikace. S ohledem 
na  krátkou dobu uplynutí od  požití léků a  rychlý 
výplach žaludku se seniorku podařilo zachránit,“ 
říká Marián Olejník. Důvod, proč si žena rozhodla 
vzít život, byla právě dlouhodobá sociální izolace. 
„Do  příchodu pandemie koronaviru byla seniorka 
zvyklá na denní návštěvy rodiny. Ze strachu, aby svo-
ji maminku nebo babičku nenakazily, ji děti i vnou-
čata navštěvovat přestaly a byly s ní v kontaktu pouze 
telefonicky. To ale seniorce nestačilo. Najednou ji ži-
vot přestal bavit a neviděla v něm smysl,“ vysvětluje 
důvody pokusu o sebevraždu primář Olejník. 

Když se zdravotní stav seniorky zlepšil, domluvil se 
primář na dalším postupu s rodinou. „S dcerou jsme 
se domluvili, že si navzdory současné situaci vezme 
maminku k sobě domů a budou dál bydlet společně. 
To pacientce viditelně zvýšilo chuť do života,“ popi-
suje primář příběh se šťastným koncem. Dodává, že 
jde o  typický modelový případ, se kterým se lékaři 
setkali od podzimu už několikrát. „Naštěstí se nám 
těch několik intoxikovaných seniorů vždy podařilo 
vrátit domů k běžnému životu. Pokaždé důkladně ce-
lou situaci probíráme s rodinou, aby chápala, že mo-
tivací je narušení sociálních vazeb,“ zdůrazňuje lékař. 

Lékaři se zatím s těmito případy setkali jen něko-
likrát a vždy měly naštěstí dobrý konec. Přesto je to 
pro ně nová situace, protože do příchodu pandemie 
se s tím prakticky nepotkávali. 

Lékaři a  zdravotníci nyní zažívají nelehké chví-
le. Už od  podzimu se každý den starají o  pacienty 
s  těžkými zdravotními následky nemoci covid-19. 
Právě na  ARIP končí ty nejtěžší a  nejzávažnější 
stavy. Pacientům selhávají orgány, jsou napojeni 
na  umělou plicní ventilaci a  vyžadují prakticky ne-
přetržitou péči. Situace zde teď naštěstí není tak 
dramatická jako v  jiných částech republiky. „Počty  
pacientů v resuscitační péči naší nemocnice s nákazou  
covid-19 v čase oscilují. Na vrcholu jsme měli k dis-
pozici a plně využívali až dvanáct lůžek. To bylo loni 
na  podzim. V  současné době se situace lehce zlep-
šuje,“ podotýká Marián Olejník a dodává, že drtivá 
většina současných pacientů oddělení ARIP jsou lidé 
do pětašedesáti let. -red-

Turisté lákají na vycházku za zajímavými cíli

Cítí se opuštění, lékaři zachraňují seniory po pokusu o sebevraždu

V posledních týdnech prožíváme jedno z největších omezení volného pohybu v historii naší republiky. 
Zatímco do neděle 21. března se lidé mohli procházet či sportovat jen v katastru obce, v níž bydlí, od pon-
dělí tak již mohou činit v rámci celého okresu. Pokud by se ale Šumperané chtěli vydat na procházku jen 
v rámci katastru města, mohou zamířit třeba na jeho severní a jižní pól či na daleký východ a divoký západ.

Mimořádně složitá doba je také výsledkem mimořádně zoufalých činů. Přestože se nenakazili koronavi-
rem, skončili kvůli němu na jednotce intenzivní péče. Od podzimu na jednotce intenzivní péče šumperské 
nemocnice leželo několik seniorů, kteří si kvůli dlouhodobé sociální izolaci sáhli na život.

Pro seniory je sociální izolace kvůli koronavirové náka-
ze velmi stresující.  Ilustrační foto: archiv
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Zpravodajství/Sčítání lidu

Jednou z největších investic Ředitelství silnic a dálnic ČR v Olomouckém kraji bude obchvat Bludova. Stavět se 
začne letos, obchvat by měl být dokončen v roce 2024.

O půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března začíná v České republice sčítání lidu. Do 9. dubna mohou lidé vy-
užít elektronického sčítacího formuláře, vyplnit jej mohou i ve svém telefonu v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte 
on-line, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat od 17. dubna do 11. května listinný sčítací formulář. První 
výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Už se ví, kdo bude stavět obchvat Bludova

Koncem března startuje povinné sčítání lidu  

 Kdy se v ulicích 
objeví trhovci? 
Nikdo neví
Kdy si od  trhovců budeme moci 
nakoupit přísadu, květiny či ovoce 
a  zeleninu? To zatím nelze odhad-
nout. Od  1. března nařídila vláda 
zpřísnění zejména v  oblasti volné-
ho pohybu, maloobchodu a  služeb 
a ve školství. Toto nařízení zakazu-
je i  prodej na  tržištích, v  tržnicích 
a  v  mobilních provozovnách, po-
chůzkový a podomní prodej. Zákaz 
se nevztahuje pouze na  pojízdné 
prodejny zajišťující prodej potra-
vin a  drogistického zboží v  obcích, 
v  nichž není možné toto zboží za-
koupit v jiné provozovně.
Vládní nařízení zatím platí do   
28. března, již nyní však vládní či-
nitelé predikují, že se jeho platnost 
bude prodlužovat. O  dalším postu-
pu a možnosti otevření trhů budeme 
informovat. -ger-

 Knihovna nabízí 
poslední kusy bibliofilie 
Anežky Kovalové

Několik posledních kusů bibliofilie 
Ticho těchto věcí, která je monolo-
gem výtvarnice Anežky Kovalové 
a  jejíž koncepce a  grafická úprava 
jsou dílem výtvarníka Aleše Kauera, 
má ve  svém „skladu“ Knihovna 
TGM. Knihu vydalo loni v listopadu 
nakladatelství Adolescent v  nákla-
du sto padesát kusů. Vážní zájemci 
o  koupi bibliofilie mohou kontak-
tovat ředitelku knihovny Kamilu 
Šeligovou e-mailem na  adresu seli-
gova@knihovnaspk.cz. -kv-

„V  únoru bylo vyhodnoceno výbě-
rové řízení na  zhotovitele. Doručeny 
byly tři nabídky, nejvýhodnější podalo 
sdružení firem Strabag a.s. a M - SIL-
NICE a.s. za 2 323,2 milionu korun, což 
je o  dvacet procent nižší cena, než se 
předpokládala,“ uvedl mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR Miroslav Mazal. 

Obchvat Bludova bude procházet 
katastrálním územím obcí Postřelmov, 
Bludov, Sudkov, Dolní Studénky a měs-
ta Šumperka. Dlouhý bude 5 635 met-
rů. Součástí stavby bude jedenadvacet 
mostů o celkové délce 1 219 metrů a tři 
protihlukové stěny o délce 716 metrů. 
Během zemních prací bude vykopáno 
39 140 metrů krychlových zeminy, ná-
sypy budou v objemu 1 083 616 metrů 
krychlových.

Silnice 1/44, jejíž součástí obchvat 
bude, tvoří na trase Mohelnice - Zábřeh 
- Šumperk - Jeseník - Mikulovice - Pol-
sko důležitou komunikační osu celého 
regionu ve  směru jih - sever. Je prak-
ticky jedinou vhodnou komunikací, 
umožňující spojení bývalých okresních 
měst Šumperka a  Jeseníku s  krajským 
městem Olomoucí.  -ger-

„Elektronický sčítací formulář bude 
zpřístupněn na  webových stránkách 
www.scitani.cz od 27. března do 9. dub-
na. Zájemci mohou také využít mobilní 
aplikaci, kterou naleznou v Google Play 
i App Store pod názvem Sčítání21. Kdo 
se nesečte on-line, bude muset vypl-
nit listinný sčítací formulář,“ vysvětlil 
předseda Českého statistického úřadu 
Marek Rojíček. Potvrdil, že s  elektro-
nickým formulářem je sčítání bezpeč-
né a snadné. Lze jej vyplnit odkudkoliv 
a bez kontaktu se sčítacím komisařem. 
Formulář nabízí návody k  vyplnění 
a  odeslání, kromě češtiny je dostupný 
v  sedmi dalších jazycích (angličtina, 
němčina, polština, ruština, ukrajinšti-
na, vietnamština, romština).

„Ten, kdo dá přednost papírovému 
sčítacímu archu, by si měl do kalendáře 
poznamenat termín 17. dubna. Od to-
hoto data si až do  11. května mohou 
lidé listinný sčítací formulář vyzved-
nout i s odpovědní obálkou u sčítacího 
komisaře nebo na kontaktních místech 
sčítání na vybraných pobočkách České 
pošty a  krajských správách Českého 
statistického úřadu,“ informoval Marek 
Rojíček. Podotkl, že formuláře začnou 

sčítací komisaři roznášet těm, kteří se 
nesečetli on-line, v  sobotu 17. dubna. 
Komisař se dostaví v předem oznáme-
ném termínu. Oznámení s  termínem 
návštěvy dostanou lidé do  schránky, 
případně bude vyvěšeno na  nástěnce 
nebo na  vstupních dveřích objektu. 
„Pokud nebudou lidé v avizovaný den 
doma, pokusí se je komisař zastihnout 
ještě jednou. Náhradní termín jim 
bude opět oznámen,“ ujistil Rojíček 
a dodal, že vyplněný formulář v obál-
ce je možné odevzdat na poště nebo jej 
stačí vhodit do poštovní schránky. Lze 
jej vyplnit i za další členy rodiny.

Sčítací formulář obsahuje o polovinu 
méně údajů než při minulém sčítání 
v  roce 2011. „Zjišťujeme výhradně in-
formace, které nejsou dostupné z data-
bází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným 

způsobem. Lidé budou vyplňovat údaje 
o  domě či bytě, kde bydlí, a  o  všech 
osobách, jež tam společně žijí. Ve  for-
muláři dále zjišťujeme i  první bydliště 
po narození a místo obvyklého pobytu 
rok před sčítáním, informace o nejvyš-
ším ukončeném vzdělání, zaměstnání 
a  místě pracoviště nebo školy,“ uvedl 
šéf Českého statistického úřadu.

Otázky týkající se národnosti a nábo-
ženské víry jsou dobrovolné, ve formu-
láři nejsou žádné otázky na majetkové 
poměry ani na zdravotní stav.

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních 
informací o životě v naší zemi. „Získa-
ná data mohou pomoci při plánování 
opatření, aby se v Česku žilo lépe, na-
příklad při řešení nedostatku volných 
bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde 
chybějí potřebné profese, nebo zave-
dení vlakových a  autobusových spojů. 
Pomáhají při zajištění kapacit ve zdra-
votnických zařízeních nebo školkách, 
při tvorbě protipovodňových opatření 
i hasičům při jejich zásazích,“ přiblížil 
účel sčítání Marek Rojíček. Dodal, že 
aktuální informace o přípravách a prů-
běhu Sčítání 2021 jsou na  webových 
stránkách www.scitani.cz. -red-

Prodej na tržištích v současné době 
není možný.  Foto: -pk-
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Informace/Personální inzerce

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

referenta oddělení státní památkové péče 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 stavebního zaměření, popř. 
historie, dějiny umění 
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. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na  úseku 
památkové péče vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: agenda památkové péče - výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., o památkové 
péči, v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů * agenda přestupků na úseku památkové 
péče * administrativní činnosti
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. 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. 5. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 16. dubna 
2021. Informace k pozici podá Monika Paulová, vedoucí oddělení státní památkové péče, Jesenická 31, tel. č. 583 388 204.

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

zaměstnance oddělení komunálních služeb odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené 
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném znění 
* znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění * znalost zák. č. 13/1997 Sb., o  pozemních 
komunikacích, v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a  morální 
bezúhonnost *  výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zkušenosti 
v oboru stavebnictví nebo dopravě vítány
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení 
EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Hlavní zaměření činnosti: zajišťování realizace provozu, správy a  údržby majetku města (komunikace) * 
kontrola provádění správy majetku * odpovědnost za  správnost fakturace * vyřizování stížností, podnětů, 
připomínek a  oznámení v  rozsahu působnosti technika oddělení komunálních služeb MJP * vyřizování došlé 
korespondence na oddělení komunálních služeb MJP v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, parkovacích 
automatů, světelných křižovatek, městského informačního systému a dalších oblastí správy majetku města dle 
aktuální potřeby * zajištění fyzických výběrů parkovacích automatů, včetně administrativní přípravy na předání 
vybrané hotovosti bezpečnostní agentuře včetně základního servisu parkovacích automatů (např. výměna lístků, 
odstraňování provozních závad atd.) * zabezpečení dodavatele služeb el. energie k provozování veřejného osvětlení 
a veřejných pohřebišť města a kooperace s oddělením správy majetku v rámci energetického hospodářství * v plné 
rozsahu zástup technika „komunikací“ v jeho nepřítomnosti (jarní čistota komunikací, zimní údržba komunikací, 
řešení závad na  komunikacích ve  vlastnictví města apod.) * vyhotovování objednávek dle potřeby oddělení 
komunálních služeb * zabezpečení dodavatele pitné vody do pítek na území města
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. 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. 5. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 16. dubna 
2021. Informace k pozici podá Milan Šubrt, vedoucí odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel. č. 583 388 518 nebo 
Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel. č. 583 388 510. 

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

Desítky osobních i  elektronických 
gratulací přijímal 15. března šumper-
ský starosta Tomáš Spurný. V  tento 
den totiž slavil šedesáté narozeniny. 

Přejeme Ti, aby se Šumperk stal 
městem pohody. Vítáme Tě mezi še- 
desátníky. Hodně elánu a  pevných  
nervů. Vítej v kategorii staršího dorostu, 
kamaráde. Ať máš stále optimální 
formu a  vyhýbají se Ti zranění! Přeju 
v pohodě a dobré kondici ještě jednou 
tolik…. A  spoustu dalších přání se 
hrnulo na  facebookový účet oslaven-
ce. Pozadu nezůstali ani zaměstnanci 
úřadu, kteří si pro něj připravili hned 
několik překvapení. Ještě jednou posí-
láme velkou gratulaci a návod do další 
etapy života: „Největší dobrodružství, 
které můžete zažít, je žít život svých 
snů.“ -ger-

Starosta Tomáš Spurný oslavil šedesátiny

V  polovině března oslavil šumperský 
starosta Tomáš Spurný šedesáté naroze-
niny.                                                Foto: -ger-
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I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

SELECT SYSTEM, s.r.o. | Gen. Svobody 17/2, Šumperk | www.selectsystem.cz

OD SELECT SYSTEM
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

1000 Mbit/s
303 Kč

super rychlost

cloud prostor

e-mailovou schránku

web prostor

wifi-hotspoty

televizi ve full hd

cena včetně DPH 21 %

více informací 

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk 583 221 200

VYŘEŠÍ VAŠE SPOJENÍ SE SVĚTEM A NAVÍC ZÍSKÁTE

až 1 Gbit/s, nízké pingy

10 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

až

od

IDEÁLNÍ PRO

DISTANČNÍ 

VÝUKU 

A HOMEOFFICE

JIŽ 37 
HOTSPOTŮ

zpravodaj_022021_cb_tisk.indd   1zpravodaj_022021_cb_tisk.indd   1 18.02.2021   19:5118.02.2021   19:51

Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Olomouc

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

střední Morava | 106.8 FM | R-OL | www.vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA
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POŘIĎTE SI SLUNEČNÍ DIOPTRICKÉ 
BRÝLE PRO KOMFORT VAŠICH OČÍ V AKCI

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

*  Při nákupu zahradní techniky Kärcher s označením
Battery 18 V z řady Home and Garden obdržíte sadu
baterie 2,5 Ah a rychlonabíječky v hodnotě 2 690 Kč
za jednu korunu!
Akce platná do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Více informací obdržíte od personálu prodejny nebo
naleznete na www.karcher.cz/zahrada.

v hodnotě
2 690 Kč

KÄRCHER CENTER REA, Zábřežská 596/40, Šumperk, 
       583 215 479,        739 428 845,          info@rea-cz.cz,
www.rea-karcher.cz. Otevřeno v nouzovém režimu.

AKCE
BATERIE

S RYCHLONABÍJEČKOU

ZA 1 Kč

v hodnotě
2 690 Kč

v hodnotě
2 690 Kč

Akce je platná od 1.3.-31.3.2021

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
ŘIDIČ NÁKLADNÍCH 
VOZIDEL
AUTOJEŘÁBNÍK
LAKÝRNÍK
AUTOMECHANIK

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

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

Nabízíme: Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ? 4.900.000 Kč

NESTAČÍ   VÁM?

MÁME PRO VÁS VĚTŠÍ BYDLENÍ

Celou nabídku
nemovitostí 
naleznete na

FORTEXREALITY.CZ  

tel. 733 734 435 
reality@fortex-ags.cz
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nabízí práce na výrobě nových 
pomníků ze žuly, žulových rámů, 
soklů a krycích desek, zhotovení 
základů, opravy pomníků a rámů, 
sekání nápisů a další práce 
a služby. Veškeré kamenické 
práce provádíme po celém okolí.

Kamenictví Kováč
Rodinná f rma z Hrabenova

Schůzku je možno sjednat na telefonním čísle 605 946 468. 
Stačí prozvonit a my zavoláme zpět.

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o. 
se sídlem v Šumperku 
příjme nové zaměstnance

• SVÁŘEČ TIG
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie

• VŠEOBECNÝ ZÁMEČNÍK
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie

 

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o., Zábřežská 596/40, Šumperk
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: 777 123 374, www.evttechnology.cz

 
náborový příspěvek

roční odměna, 
příplatky, 

příspěvek na stravu, 
25 dní dovolené, 

doprava na pracoviště

Inzerce EVT_Svitavy_vyska 104x140mm_sep1.indd   1 30.09.2020   12:27:33

+Benefity:

• Substráty a hnojiva pro pěstování
pokojových a zahradních rostlin

• Přípravky na ochranu rostlin
• Krmiva pro domácí a hospodářská zvířata

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

• Sadba brambor
• Jablka od pěstitele z Veleboře
• Substráty pro výsevy a pikýrování
• Jarní přísada (salát, kedlubna)
•Hrnkované jarní květiny

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

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

Po–Pá 08.00–12.00 12.30–16.00

Máme otevřeno i v době nouzového stavu

facebook.com/agritec • krmiva@agritec.cz



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2021

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč

Klientské centrum 
Šumperk, Havlíčkova 8

• 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

Masáže
www.pohlazeninadusi.eu

+420 601 355 246
masazepohlazeninadusi@email.eu

Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz


