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Poslední kapitola 
Miroslava Kubíčka 
se uzavřela

Koronavirus se podepsal 
na počtu v knihovně 
registrovaných čtenářů4 5 6

Energetici z Bratislavy 
se ptali na třídění 
gastroodpadu

Nemocnice se naplno 
vrátila k plánovaným 
operacím 7

Předávání cen města za uplynulý rok se neslo v komorním duchu

„Prožili jsme snad nejtěžší období 
v novodobých dějinách naší republiky, 
jehož dozvuky hospodářské i finanční 
nepochybně ještě pocítíme. Kovidová 
pandemie za  sebou zanechala velké 
šrámy a jizvy na duši mnoha lidí. Dnes 
jsem ale velmi šťastný, že se pomalu 
vracíme do  normálního života, že se 
můžeme takto potkat,“ řekl v  úvodu 
slavnostního podvečera šumperský 
starosta Tomáš Spurný. Dodal, že měs-
to v současnosti zpracovává strategický 
plán rozvoje pro příštích několik let 
a  jako zásadní faktor vidí ten lidský. 

„Jsou to lidé, kteří Šumperku mohou 
něco přinést, neboť město se neobejde 
bez pracovitých a  cílevědomých lidí, 
přesně takových, jaké zde dnes vidím. 
Děkuji vám za  vaše úsilí, za  vaše ná-
pady,“ obrátil se k  přítomným Tomáš 
Spurný, jehož u  mikrofonu vystřídal 
senátor Miroslav Adámek. „Když jsem 
viděl seznam oceněných, většina svou 
činností pomáhá, a  to je ten největší 
dar, který nám všem dávají,“ zdůraznil 
Adámek, jenž měl na předávání oceně-
ní doprovodit předsedu senátu Miloše 
Vystrčila. Vzácný host se ale na posled-

ní chvíli z pracovních a rodinných dů-
vodů omluvil.  

Významné osobnosti, akce, počiny, 
ale také zajímavé rekonstrukce a novo-
stavby oceňuje město již od roku 1999. 
Zatímco v  předchozích letech zasílali 
lidé nominace do předem vyhlášených 
kategorií, loni doznala koncepce udíle-
ní cen města výrazných změn. Místní 
radnice již nevyhlásila konkrétní kate-
gorie za rok 2020 a konečné „slovo“ při 
výběru oceněných měla veřejnost, jež 
mohla hlasovat o navržených nomina-
cích do 11. ledna.   Pokr. na str. 2

Držitelé městských ocenění se v závěru večera společně vyfotili: zleva S. Nováková, R. Šíma, I. Gieselová, J. Čikl, M. Žaitliková,  
T. Rosáková, P. Brauner, T. Motýl, M. Valentová, J. Procyková.  Foto: P. Kvapil

Na  autobusovém nádraží proběhne 
v úterý 29. června den otevřených dve-
ří.     Strany 4, 8

Manželé Zmeškalovi stvrdili svůj dia-
mantový manželský slib.    Strana 7 Společnost, která dvě desítky let poskytuje služby lidem s poruchou autistického spektra a  jejich rodinám, úspěšná 

mladá atletka, provozovatelé prvního bezobalového obchodu v  Šumperku, vynikající sbormistr, pedagog a  „čerstvý“ 
čestný občan města, bývalý hráč a současná „duše“ místního basketbalu, ale také letošní maturanti zdravotnické školy 
a zaměstnanci šumperské nemocnice. Ti všichni se sešli minulý čtvrtek v obřadní síni radnice, aby převzali Ceny města 
Šumperka za  rok 2020. Komorní podvečer, jímž provázela herečka šumperského divadla Lucie Šmejkalová, doplnila 
krátká videa, která oceněné představila, příjemnou atmosféru dokreslila kapela Fleksible.
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Vážení a milí čtenáři,
tropické teploty panující v minulých dnech 
napověděly, že prázdniny a doba dovolených 
se nezadržitelně blíží. Tradiční „okurková“ se-
zona ale letos v Šumperku nehrozí. Po dlouhé 
koronavirové pauze jsou pořadatelé akcí „na-
těšeni“ a chtějí lidem zpestřit letní dny. Hned 
začátkem prázdnin tak zavítá do knihovny reži-
sér, scenárista a fotograf Ivan Fíla, divadelníci 
budou hrát až do poloviny července a nabíd-
nou nejen představení v parku, ale i na leti-
šti, kde vystoupí světoznámý Cirk La Putyka. 
Novou výstavu chystá Jílkova galerie, Pavlínin 
dvůr bude hostit Šumperské Pomněnky, na 
dvorku knihovny vystoupí cimbálovka, kino 
promítne několik filmů na zahradě, muzeum 
nabídne vlastivědné vycházky i Prázdninový 
den, letní pátky zpestří večerní rozhledy z rad-
niční věže… Přeji krásné červencové dny.   

Z. Kvapilová, redaktorka
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Držitele ocenění pak schválili na  svém jednání  
28. ledna zastupitelé, kteří současně udělili i zvláštní 
ceny zastupitelstva města. Slavnostní předávání oce-
nění, původně plánované na konec března, ale zhatilo 
zpřísnění protiepidemických opatření, laureáti je tak 
převzali až o tři měsíce později.

Obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk 
poskytuje už jedenadvacet let sociální služby lidem 
s  poruchou autistického spektra a  jejich rodinám. 
Loni organizace dokončila projekt výstavby asistenč-
ního domu v hornotemenické lokalitě za „Hniličkou“. 
Cílem tohoto projektu bylo vybudovat malokapacitní 
zařízení pro osoby s  autismem, které vyžadují pod-
poru a  pomoc další dospělé osoby. Přízemní pavi-
lonový objekt, obklopený zahradou, zahrnuje dvě 
téměř identické domácnosti vždy o  dvou bytech se 
společnou kuchyní. Obě domácnosti mají samostatný 
vchod se šatnou a pokojem pro personál. Uprostřed 
mezi pavilony jsou pak umístěny jednopokojový byt, 
knihovna a relaxační místnost.

Od  letošního roku probíhají v  asistenčním domě 
kromě sociální rehabilitace také krátkodobé odlehčo-
vací pobyty dětí a mladých dospělých s autismem, a to 
bez rodičů a  za  přiměřené podpory kvalifikovaných 
osobních asistentů. Příjemný a současně funkční pro-
stor domu umožnil Dětskému klíči rozšířit a zkvalitnit 
kapacitu pobytové odlehčovací služby, rodinám peču-
jícím o své blízké s autismem pak přinesl tolik potřeb-
né ulehčení. „V dnešní době mnoho lidí přehodnocuje 
své životy a já si velmi vážím toho, že máme v Šumper-
ku takovou organizaci, jako je Dětský klíč, a že vybu-

dovala zařízení, jež ulehčí rodinám péči o jejich blízké 
s autismem,“ řekl místostarosta Jakub Jirgl, který pře-
dal ocenění Silvii Novákové z Dětského klíče.

V barvách atletického oddílu TJ Šumperk reprezen-
tuje Iva Gieselová své město úspěšně v České republi-
ce i v zahraničí. Loni zazářila nejen jako vytrvalkyně, 
ale rovněž na kratších tratích. Stala se dvojnásobnou 
mistryní republiky dorostenek, a  to na trati tři tisíce 
metrů a  dva tisíce metrů překážek. Díky svému tré-
ninkovému úsilí a  odhodlání získala v  uplynulém 
roce celkem sedm medailí z  mistrovství republiky, 
a to i v kategoriích juniorek a žen do dvaadvaceti let 
na dráze, na silnici i v běhu do vrchu. „Chci poděkovat 
hlavně rodičům za podporu a  samozřejmě trenérovi 
a  celému atletickému klubu za  skvělé zázemí,“ řekla 
při přebírání ocenění úspěšná mladá sportovkyně.

Tomáš Motýl si svou dlouholetou a systematickou 
prací s dětmi Šumperského dětského sboru vybudo-
val pověst vynikajícího sbormistra a pedagoga, který 
nadále inspiruje a  ovlivňuje práci sbormistrů v  re-
publice i v zahraničí. Dokázal vytvořit ideální prostře-
dí pro všestranný vývoj dětí od  nejnižších školních 
ročníků až do  věku maturity, v  němž sborový zpěv 
slouží jako motivační tmel. Jeho metodika dokázala, 
že lze zkombinovat hravou formu se soustředěnou 
prací, která dětem umožní naučit se pracovat samy 
na sobě. Jeho nápadité a přívětivé působení pozitivně 
ovlivnilo stovky dětí a mladých lidí. Na  tomto pod-
houbí v Šumperku vyrostlo umělecké těleso, jemuž se 
dostalo a dostává všeobecného uznání na české i me-
zinárodní sborové scéně. 

Jako výraz uznání mimořádného přínosu interpre-
tační sbormistrovské činnosti obdržel Tomáš Motýl 
v roce 2006 Cenu Františka Lýska a v roce 2010 Cenu 
Bedřicha Smetany, která je nejvyšším národním sbor-
mistrovským oceněním. Své zážitky i metodiku práce 
s dětmi poutavě popsal v knize „Zahrada“. Před čtyř-
mi lety předal sbormistrovskou taktovku Heleně Sto-
janíkové a od té doby pracuje na dalších publikacích, 
mapujících více než pět desetiletí života sboru.

„Mám nyní velkou trému, protože k Tomáši Motý-
lovi chovám velkou úctu a respekt. Vychoval genera-
ce skvělých mladých lidí, při jejichž koncertech jsem 
měl mnohokrát husí kůži a zažíval výjimečné chvíle,“ 
řekl starosta Tomáš Spurný, jenž Tomáši Motýlovi 
ocenění předával.

Nejprve začali v Praze nakupovat v bezobalových 
prodejnách. Postupně se trend Zero Waste, tedy mi-
nimum odpadu, stal jejich životním stylem. Předloni 
v  prosinci se tehdy snoubenci a  dnes manželé Mi-
chaela a  Filip Valentovi přestěhovali do  Šumperka, 
v  hlavě už přitom měli projekt Šumperské Špajzky. 
Koncem loňského května pak na Hlavní třídě otevřeli 
první bezobalový obchod potravin a drogerie ve měs-
tě. Do  přinesených nádob si zde zákazníci mohou 
nakoupit cokoliv, a to od potravin až po drogerii. Pro-
vozovatelé obchodu tak dokazují, že odpad lze mini-
malizovat, že každá věc nemusí být zabalená zvlášť 
a  že například nádoba na  olej se dá používat téměř 
do nekonečna a není nutné pokaždé kupovat novou. 

„Nominace na  cenu města do  závěrečné finálové 
desítky nás opravdu překvapila a  moc si jí vážíme. 
Je potvrzením, že jsme se vydali správným směrem. 
Mottem našeho obchodu je, že nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne, a my doufáme, že se nám ten-
to směr bude dařit v Šumperku dále rozvíjet,“ řekla 
během slavnostního podvečera Michaela Valentová.

Ceny města Šumperka 2020

Předávání cen města za uplynulý rok se neslo v komorním duchu

„Jménem paní ředitelky Věry Nedomové chci poděkovat 
všem našim podporovatelům,“ řekla Silvie Nováková, 
která převzala ocenění od místostarosty Jakuba Jirgla.

„Chci poděkovat za všechny hlasy, které způsobily, že 
tady dnes mohu stát, a současně vyjádřit uznání a úctu 
všem, kteří tu dnes stojí se mnou a ocenění města pře-
bírají. Velké poděkování patří samozřejmě stovkám 
dětí a desítkám dospělých, kteří se mnou tu sborovou 
káru celá ta léta táhly,“ zdůraznil Tomáš Motýl.

Cenu města předal Ivě Gieselové zastupitel a úspěšný 
hendikepovaný sportovec Dušan Ščambura.

Michaela Valentová převzala ocenění z rukou zastupi-
telky Ireny Jonové.

Příjemnou atmosféru slavnostního podvečera dokres-
lila vystoupení místní kapely Fleksible.

Dětský klíč Šumperk

Iva Gieselová

Tomáš Motýl

Šumperská Špajzka
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Ceny města Šumperka 2020

Radim Šíma je dnes duší šumperského mužské-
ho basketbalu. Hře pod bezedným košem propadl 
v páté třídě, od svých trenérů Jiřího Švába, Ladislava 
Barvínka a  Zdeňka Měrky dostal tu nejlepší „školu“ 
a po ukončení hráčské kariéry se pustil do trénování 
dorosteneckého týmu, s nímž brzy dosáhl vynikajících 
výsledků. Pod jeho vedením obsadil ve dvou sezonách 
první příčku skupiny B dorostenecké ligy. Věnoval se 
ale i těm nejmenším a zaměřil se na výchovu mladých 
hráčů. S některými dorostenci poté přešel do mužské 
kategorie a v „áčku“ dokázal vytvořit rodinnou atmo-
sféru, která se stala základem herních úspěchů. I díky 
jeho přístupu se tak podařilo vytvořit stabilní tým, 
který se ve  2. lize mužů drží už jedenáct let. Během 
posledních více než pětatřiceti let trávil Radim Šíma 
v  hale na  Tyršově stadionu tři až čtyři večery týdně, 
víkendů při zápasech doma i na hřištích soupeřů pak 
bylo nepočítaně. 

„Vytvořil jsem si z  družstva další rodinu, daří se 
nám nejen v basketbale, ale i ve vzájemných vztazích, 
na kluky se můžu stoprocentně spolehnout. To je zá-
klad, úspěch je jenom taková třešnička na dortu. Velké 
poděkování v  této souvislosti patří hlavně manželce, 
protože na Tyršáku jsem byl mnohdy víc než doma,“ 
přiznal s úsměvem Radim Šíma.

V novodobé historii státu zřejmě nikdo nepamatu-
je situaci, kdy by studenti zdravotnických škol museli 
ještě před maturitou opustit své třídy a lavice a rovný-
ma nohama vstoupit do „školy života“. Místo učebnic, 
které dřív mohli každé odpoledne odložit a věnovat 
se svým zálibám, navlékli ochranné oděvy, brýle, 
respirátory a nastoupili na dvanáctihodinové směny 
u lůžek pacientů. Po skončení služby měli v hlavě je-
dinou myšlenku, pořádně se vyspat před nástupem 
na  další směnu. Na  bedra jim byla naložena tíživá 

odpovědnost, protože pro nedostatek zdravotnické-
ho personálu vykonávali i práce, k nimž by se jinak 
během studia nedostali. Mimořádná doba si vyžaduje 
mimořádné činy. A oni to zvládli. Poděkoval jim za to 
senátor Miroslav Adámek, od kterého převzaly jmé-
nem svých spolužáků cenu zastupitelstva města „čer-
stvé“ maturantky Tereza Rosáková a Jana Procyková. 

Práce zdravotnického personálu nemocnice je 
náročná v  každé době. Rok 2020 však přinesl něco  
absolutně nečekaného. Nemoc, pro niž se vžil pojem 
covid-19, uzavřela brány nemocnice již na jaře a na-
ložila na bedra všech zaměstnanců bez výjimky práci, 
která nebrala konce. Na prvním místě jde samozřej-
mě vždy o bezpečí pacientů. Bylo však také nutné za-
bezpečit celý areál a všechny technické provozy, což 
si vyžádalo velké vypětí každého zaměstnance. Obava 
z přenosu nákazy byla tehdy opravdu velká. V létě se 
mohlo zdát, že nebezpečí pominulo, ale vnitřní pro-
voz nemocnice byl prozíravě připraven na další vlnu 
epidemie covidu. 

Druhá vlna udeřila s  plnou silou na  podzim a  při-
nesla enormní zátěž na  personál především na  „co-
vidových“ odděleních. Znamenalo to však i  ještě větší  
vypětí všech zaměstnanců. Bylo třeba se postarat 
o akutní pacienty, mezi něž se ale dostali i sami zdravot-
níci, což průběžně oslabovalo celý tým. Přitom pacienti 
se zlomeninami, otřesy mozku, žlučníkovými záchvaty, 
infarkty a  dalšími akutními stavy rovněž vyžadovali 
neodkladnou zdravotní péči. A covid-necovid, na svět 
přicházejí také noví občánci…

Přes určitá omezení a  odklady neakutních operací 
byla nemocnice k  dispozici pro každého, kdo pomoc 

potřeboval. Za  to patří dík lékařům, nelékařskému 
zdravotnickému personálu, dopravní službě, zaměst-
nancům kuchyně i  prádelny, úklidu, veškerému tech-
nickému personálu a  samozřejmě vedení nemocnice, 
které již více než rok neměří svůj pracovní čas. Podě-
kování míří také ke  všem, kdo přišli pomoci zvenčí. 
Studentům, vojákům, hasičům a veřejnosti, která zdra-
votníky podporovala šitím roušek, dary i prostým po-
děkováním.       

Pavilon „staré chirurgie“ je první budovou, která 
se stala součástí městské nemocnice otevřené v  roce 
1896. K původnímu objektu byly postupně přistavěny 
další části, pokoje a operační sály, aby vyhovoval roz-
voji lékařské péče a  rozsahu operačních výkonů. Svůj 
význam budova ztratila v  90. letech minulého století, 
kdy byly vybudovány nové operační sály a dva pavilony 
lůžkové péče. Přes veškerou snahu města i nemocnice 
se nepodařilo dlouhá léta nalézt soulad investičních 
a provozních financí k provozování zdravotní nebo so-
ciální péče v objektu. Teprve ve chvíli, kdy ho odkoupil 
současný majitel nemocnice Martin Polach, se podařilo 
budovu nejen zrekonstruovat v  původním architekto-
nickém stylu, ale také najít využití pro pacienty, kteří 
potřebují dlouhodobou a  intenzivní ošetřovatelskou 
péči. Díky investici přesahující dvě stě dvacet mi- 
lionů korun zde vzniklo jedno z nejmodernějších cen-
ter ošetřovatelské péče nejen v  Olomouckém kraji. 
Objekt sehrává významnou roli i v souvislosti s koro-
navirovou epidemií, v jeho přízemí zřídila nemocnice 
očkovací centrum, kterým nyní denně projde až osm 
set padesát lidí. Pavilon sice nese označení „P“, ale ještě 
dlouho mu nikdo neřekne jinak než „stará chirurgie“. 

 Zpracovala Z. Kvapilová, foto: P. Kvapil

ZVLÁŠTNÍ CENY 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

Objekt „staré chirurgie“ proměnila rekonstrukce 
k nepoznání.  Foto: Nemocnice Šumperk

Cenu zastupitelstva předal místostarosta Jakub Jirgl 
členovi představenstva Nemocnice Šumperk Pavlu 
Braunerovi a  manažerovi pro vnější vztahy Zdeňku 
Brožovi.

Studentky „zdravky“ poděkovaly celému týmu v ne-
mocnici za to, jak je přijali, svým kantorům pak za to, 
jak je připravili k maturitě, kterou všichni zvládli.

„Je krásné sledovat, jakým způsobem předáváte basket-
balové umění dalším generacím,“ řekla Radimu Šímovi 
při předání ocenění místostarostka Marta Novotná.

Cenu zastupitelstva města pro zaměstnance šumper-
ské nemocnice převzali od  radního Romana Macka 
náměstkyně pro nelékařské zdravotní profese Monika 
Žaitliková a náměstek pro léčebnou péči Josef Čikl.

Žákyně a žáci 4. ročníku Střední 
zdravotnické školy Šumperk

Zaměstnanci 
Nemocnice Šumperk, a. s.

Stavební úpravy pavilonu „P“
 v areálu nemocnice 

Radim Šíma
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  Na autobusovém nádraží 
proběhne den otevřených dveří
V  úterý 29. června proběhne od  13 hodin na   
novém autobusovém nádraží v Šumperku den ote-
vřených dveří. Až do páté odpolední se návštěv-
níci mohou těšit na bohatý program, zahrají zde 
kapely, pro děti organizátoři chystají hry a  sou-
těže. Zábavné odpoledne připravují společnost  
OSTRA Group a město Šumperk. 
Zájemci se budou moci posadit za  volant mo-
derního autobusu, vystaveny budou závodní 
technika z  Dakarské rallye i  historický autobus. 
Prezentovat se budou dodavatelé technologií au-
tobusového nádraží, jako je například společnost  
Select System. Děti se mohou těšit na hry, soutě-
že, zmrzlinu, nafukovací balonky a skákací hrad. 
Na  pódiu u  výpravní budovy budou hrát celé 
odpoledne skupiny Fleksible a  Holátka. Chybět 
nebude bohaté občerstvení. -ger-

 Farmáři nabídnou 
produkty na trzích

Již potřetí budou mít Šumperané a  lidé z  okolí 
možnost nakupovat potraviny a  další produkty 
přímo od  výrobců. V  pátek 2. července obsadí 
prodejci stánky rozeseté v  prostoru na  Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které připravuje míst-
ní Okresní agrární komora ve spolupráci s měs-
tem, si budou moci příchozí nakoupit od  osmé 
ranní do čtvrté odpolední.  -zk-

  Vítání občánků nebude, 
rodiče si mohou vyzvednout dárky

Vzhledem k  platným vládním opatřením měs-
to Šumperk nebude moci uspořádat slavnostní 
obřad vítání občánků pro děti narozené letos 
v březnu, dubnu a květnu. Město rodičům nabí-
zí alespoň možnost vyzvednout si upomínkové 
předměty na radnici.
„Rodičům dětí, kteří z  důvodu pandemie při-
šli o  obřad, chceme nabídnout alespoň možnost 
vyzvednout si do  konce července upomínkové 
předměty, jež jsou rozdávány během slavnostní-
ho obřadu,“ uvedla referentka oddělení kultury 
a  vnějších vztahů Eva Rutarová. Dodala, že upo-
mínkové předměty si lze vyzvednout v  budo-
vě radnice na náměstí Míru 1, v kanceláři č. 608 
ve druhém patře během otevíracích hodin pro ve-
řejnost, nebo po domluvě na telefonu 583 388 608.
 -red-

Zpravodajství/Informace

še pro všechny děti (1993), Hornohanácké pohádky 
a  pověsti (1997), Průzračnost (básně 1998), Lásko-
viny (básně, 2000), Vyznání městu a  krajině (esej, 
2001), Bloudivá blízkost (básně, 2002), Volba vol-
nosti (básně, 2003), Rod roku (básně, 2005), Sladké 
hořkosti, hořké sladkosti (básně, 2009), Pradědovy 
pohádky (2009), Hlučná hlína (básně, 2010), Toula-
vou touhou (básně, 2011), Ještě (básně, 2012), Přízeň 
přírody (básně, 2014).

Miroslav Kubíček odešel tiše, bylo mu osmdesát 
šest let. -ger-

Miroslav Kubíček obdržel v  roce 2014 Cenu města 
Šumperka za celoživotní přínos.  Foto: -pk-

Tobogán na Bratrušovském koupališti má svá nejlepší léta za sebou, atrakce bude letos přístupná poslední sezonu. 
 Foto: -pk-

Dny sluncí, Láskoviny, Bloudivá blízkost, Přízeň přírody… Těm, kterým je blízký svět poezie, se při  
vyřčení těchto názvů okamžitě vybaví jméno Miroslava Kubíčka, hravého básníka a poetického pohádkáře. 
Svá díla už bude tvořit na věčnosti, jeho poslední kapitola života se uzavřela v sobotu 12. června.

Brány Bratrušovského koupaliště se otevřely toto pondělí. Původně měl být areál přístupný až od 1. čer-
vence, provozovatel však vzhledem k  tropickým teplotám v minulém týdnu vyvinul maximální úsilí, aby 
mohl otevřít o deset dnů dříve. 

Poslední kapitola Miroslava Kubíčka se uzavřela

Bratrušovské koupaliště je otevřeno

Miroslav Kubíček býval označován jako básník 
Jeseníků, neboť uměl naslouchat zdejší krajině jako 
málokdo. To potvrzuje také jeho sbírka Přízeň příro-
dy, jež vyšla k jeho osmdesátým narozeninám v roce 
2013. Za tento rok mu byla udělena Cena za přínos 
městu za celoživotní literární práci, kterou zviditelnil 
celou oblast Šumperska a Jesenicka. Ve svých básních 
se často vracel i na svou rodnou Vysočinu.

Miroslav Kubíček se narodil 1. října 1934 v Dolním 
Městě u Světlé nad Sázavou. Ve své rodné obci na Vy-
sočině žil do dvanácti let, poté se s rodiči přestěhoval 
na Jesenicko. Obě krajiny Miroslava Kubíčka ovlivňo-
valy během celé jeho tvorby.

Maturoval na  jesenickém gymnáziu a poté studo-
val na Fakultě společenských věd UP Olomouc obor 
český jazyk a literatura. Od roku 1960 učil na Střední 
zemědělské technické škole v Šumperku.

V roce 1963 mu vyšel debut Dny sluncí. Přispíval 
do  časopisů Červený květ, Plamen, Host do  domu 
a dalších a kriticky se vyjadřoval k politickému dění. 
To mělo po roce 1970 za následek ztrátu zaměstnání, 
zákaz publikování a  během normalizace byl veden 
jako osoba nepřátelská komunistickému režimu.

Po  roce 1989 se opět mohl věnovat pedagogické 
činnosti a stal se ředitelem Střední zdravotnické ško-
ly v  Šumperku. V  důchodu vypomáhal jako kantor 
na Střední odborné škole v Šumperku a také na Střed-
ní škole sociální péče a služeb v Zábřehu.

Do  světa literatury se Miroslav Kubíček vrátil až 
v  roce 1992. Punc jeho jména nesla díla Jesenické 
pohádky a pověsti (1992), Pohádkové Jeseníky: Ver-

Návštěvníky koupaliště čeká hned několik novi-
nek. Rozšířily se možnosti platby za  vstupné i  sor-
timent občerstvení. „Zakoupili jsme nový terminál, 
který umožňuje přijímat platbu čipy zakoupenými 
v  místním krytém bazénu AQUAcentrum, dále je 
možné uhradit vstupné kartou nebo hotovostí,“ sdělil  
Miroslav Pospíšil, ředitel společnosti PMŠ, která 
se prostřednictvím dceřiné společnosti Šumperské 
sportovní areály o bazény stará.

Vedle klasického občerstvení si mohou návštěvníci 
areálu koupit i na něco zdravého na zub. „Dohodli 
jsme se s firmou, která tradičně na koupališti prodá-
vá cukrovou vatu, že rozšíří nabídku o zdravé potra-

viny, konkrétně o ovoce,“ doplnil Miroslav Pospíšil.
Koupaliště je do  konce června otevřeno v  pra-

covních dnech od 13 do 20 hodin a o víkendech od  
9 do 20 hodin. Od čtvrtku 1. července pak bude kaž- 
dodenní provoz od 9 do 20 hodin. Vstupné zůstává 
stejné jako minulý rok, děti zaplatí padesát, dospělí 
devadesát a senioři a studenti šedesát korun. V  areálu 
se nacházejí také hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky, lanová pyramida, skákací hrad, koše 
na discgolf a tobogán. Ten si návštěvníci mohou uží-
vat poslední rok, neboť je na hranici životnosti. Bliž-
ší informace k provozu a cenám vstupného lze najít 
na www.sumperksportuje.cz. -red-

Nové moderní autobusové nádraží se pro veřej-
nost otevřelo v lednu.  Foto: -ger-
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  Dvacetimilionová dividenda 
patří konečně obcím
Miliony korun, které ještě nedávno odplouvaly 
do Francie, zůstávají obcím na Šumpersku. Po le-
tech totiž získá tučnou dividendu společnost Vo-
dohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Jejími 
akcionáři je osmadvacet obcí a měst. Stalo se tak 
díky přechodu Šumperské provozní vodohospo-
dářské společnosti (ŠPVS) od francouzské společ-
nosti SUEZ na VHZ.
Letos jde o  zhruba třiadvacet milionů korun, 
v minulosti to bylo i  šestadvacet milionů ročně. 
Tyto peníze nyní zůstanou „doma“. Právě odvod 
dividend do  zahraničí dlouhé roky kritizovaly 
obce. Chtěly, aby se provozní společnost vrátila 
do  českých rukou. Za  ŠPVS zaplatila společnost 
VHZ Francouzům čtyřiadevadesát milionů, jež 
nyní splácí po sedmi milionech ročně. 
Podle výkonného ředitele VHZ Martina Budiše 
budou peníze nyní směřovat do  vodohospodář-
ské infrastruktury. Půjdou například na nové vrty 
posilující zdroje pitné vody pro Zábřeh, Svojanov 
a Studenou Loučku. Síť patřící společnosti VHZ 
tvoří kromě čistíren odpadních vod také devět set 
padesát kilometrů vodovodních a  kanalizačních 
rozvodů. -ger-

  Medovou stezku 
vylepšily nové panely

Bee Engaged! To bylo hlavní motto letošního roč-
níku Světového dne včel, jenž připadl na 20. květ- 
na. Včelí angažovanost spočívá v  zásadní roli, 
kterou včely a  další opylovači plní při udržování 
produkce ovoce, ořechů a semen, a tím přispívají 
k zajištění výživy v oblasti bezpečných potravin.
Cílem Střední odborné školy v  Zemědělské ulici 
je šířit tradiční znalosti související s  včelařstvím 
a s využitím včelích produktů. Vedení školy proto 
na  naučnou medovou stezku ve  svém areálu in-
stalovalo za finanční podpory Olomouckého kra-
je nové interaktivní panely. Návštěvníci stezky se 
nyní mohou na čtrnácti panelech seznámit se ži-
votem včel i jejich důležitou rolí v životě náš všech.
Vítanou příležitostí k prohlídce stezky s komento-
vaným výkladem bude letošní Festival medu, jenž 
se uskuteční 11. září v areálu školy. „Doufáme, že 
tato akce přispěje k  propagaci včelařství, protože 
v  současné době počty včel, opylovačů a  mnoha 
dalších druhů hmyzu neustále klesají. To je výzva, 
které musíme čelit,“ řekl Vít Sochora, včelař - pe-
dagog ze Střední odborné školy. -ger-

Informace/Zpravodajství

Město nyní hledá řešení, jak odkládání odpadu 
mimo sběrný dvůr zabránit, v obou areálech byl proto 
instalován kamerový systém. „Domníváme se, že pro-
vozní doby našich sběrných dvorů jsou velice vstřícné 
k  občanům, alespoň jeden z  nich je otevřen každý 
den, včetně víkendu. Přesto občané často odpad po-
hazují před areál,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl, 
v  jehož gesci je odpadové hospodářství. Připomněl, 
že odložením odpadu mimo vyhrazená místa se lidé 
dopouštějí protiprávního jednání, za  nějž může být 
uložena pokuta až do výše padesát tisíc korun.

Ve  sběrných dvorech je možné bezplatně ukládat 
objemný odpad, jako jsou například nábytek, mat-
race, koberce, dětské kočárky, ale i  drobný stavební 
odpad z  domácností v  množství dvě stě kilogramů 
na  občana měsíčně. Pracovníci přijímají rovněž vy-
sloužilé elektrospotřebiče od  mobilních telefonů až 
po  lednice nebo sporáky, nebezpečný odpad, jako 
jsou zbytky barev, ředidel, upotřebené motorové oleje 
či prostředky k  hubení škůdců. V  uzavřených plas-
tových lahvích je možné odevzdat jedlé tuky a oleje, 
dále textil, papír, plast, sklo a bioodpad.

Sběrný dvůr v  Anglické 1 (tel. č. 583  214  319) je 
otevřený od pondělí do pátku od 8 do 12 hod. a od 13 
do 17 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod., v neděli je za-
vřeno. Dvůr v Příčné ulici 23 (tel. č. 724 804 869) má 
otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 11 hod. a od 12 
do 17 hod., v sobotu a v neděli od 8 do 12 hod. Během 
státních svátků je zavřeno.

Nepořádek kolem kontejnerů na  textil je pro-
blémem v  několika lokalitách. Město musí praktic-
ky každý týden povolávat uklízecí firmu, aby okolí 
kontejnerů dala do  pořádku. „Nemůžeme si dovolit 
kontejnery odstranit. Loni do  nich občané umístili  
122 tuny textilu, které by jinak zamířily na skládku. 
Díky tomu jsme ušetřili v kapitole odpadové hospo-
dářství tři sta tisíc korun,“ vysvětlil Jakub Jirgl. 

Občané Šumperka třídí textil už od  roku 2012. 

V současné době je v ulicích města rozmístěno třia-
dvacet kontejnerů na  sběr použitého textilu společ-
nosti TEXTILECO a.s. Do  kontejnerů mohou lidé 
odkládat veškeré oděvy, jako jsou například bundy, 
kalhoty, košile, trička, spodní prádlo, bytový textil, 
spárovanou obuv, kabelky, látkové hračky a další tex-
tilní výrobky.

Textil by měl být čistý, v použitelném stavu, zabale-
ný v igelitových taškách či jiných podobných obalech, 
jež jsou zavázané nebo přelepené izolepou tak, aby 
nedocházelo k vysypání obsahu. Lidé by do nich ne-
měli vhazovat zašpiněné, roztrhané a mokré oblečení. 
Větší množství textilu lze zdarma odevzdat přímo 
ve sběrných dvorech v ulicích Anglické nebo Příčné. 

„Pytle s  textilem, prosím, nenechávejte odložené 
vedle kontejneru. Věci pak často končí rozházené 
kolem sběrného místa, a  město tak musí zbytečně 
vynakládat peníze na úklid. Pokud je kontejner plný, 
využijte některé z dalších sběrných míst, nebo textil 
odvezte do  sběrného dvora. Kontejnery se vyvážejí 
jednou týdně,“ sdělil Jirgl s tím, že pokud lidé najdou 
u sběrného místa nepořádek, měli by o tom informo-
vat městskou policii. Následně bude přes odbor život-
ního prostřední zajištěn úklid místa. -ger-

Slovenský plynárenský a  naftový svaz repre-
zentovali bývalý ministr hospodářství Slovenské 
republiky a  poradce ministra vnitra ČR Tomáš 
Malatinský a výkonný ředitel SPNZ Richard Kvaš-
novský. Do  Šumperka dorazili i  zástupci provo-
zovatele slovenské distribuční plynárenské sítě ze 
společnosti SPP - distribúcia, a.s., ze společnosti 
BIOENERGY, a.s., která provozuje čističky odpad-
ních vod pro Bratislavu, a z firmy HUTIRA Brno 

zaměřující se mimo jiné na „zelený plyn“.Nechy-
běli ani zástupci bioplynové stanice EFG Rapotín 
BPS. 

Po obědě a zodpovězených dotazech na téma, jak 
se v  Šumperku daří třídit gastroodpad a  co vedení 
města zastoupené místostarostou Jakubem Jirglem 
pro to muselo udělat, hosté zamířili do  bioplynové 
stanice EFG Rapotín BPS. Zde na vlastní oči viděli, 
jak se zbytky z kuchyně mění v bioplyn. -ger-

Sběrné dvory hlídají kamery, kontejnery na textil snižují poplatky

Energetici z Bratislavy se ptali na třídění gastroodpadu

Odpad odložený před branami sběrného dvora, vylomený kontejner na  textil a  oblečení rozházené 
po okolí. To jsou v současné době problémy, které zatěžují systém třídění odpadu.

Na to, jak občané Šumperka třídí gastroodpad a co se s touto komoditou dále děje, se přijela podívat de-
sítka zástupců energetických společností z Bratislavy a z Moravy. Zavítali i do rapotínské bioplynové stanice. 

Na  to, jak občané Šumperka třídí gastroodpad, se přijela podívat desítka zástupců energetických společností 
z Bratislavy a z Moravy.  Foto: -ger-

Systém třídění odpadu zatěžuje mimo jiné i oblečení 
rozházené po okolí kontejnerů na textil.  Foto: -ger-

Vedení školy na naučnou medovou stezku ve svém 
areálu instalovalo nové interaktivní panely. 
 Foto: -ger-



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Registrace čtenářů/Zpravodajství

Koronavirus se podepsal na počtu 
v knihovně registrovaných čtenářů

Školáci představili Příběhy našich sousedů

Základní umělecká škola v Šumperku ocenila úsilí svých absolventů, kteří i přes ne-
příznivou kovidovou situaci zdárně ukončili první nebo druhý stupeň školy. Podle 
ředitele ZUŠky Františka Havelky to žáci na cestě k absolutoriu neměli vůbec lehké, 
neboť nemohli do učeben a museli vše zvládat distančně. Absolventům přišli poblaho-
přát i starosta města Tomáš Spurný a senátor Miroslav Adámek.         Text a foto: -ger-

Slavnostní prezentace neobyčejných příběhů pamětníků se odehrála v  polovině  
června ve velkém sále Knihovny TGM.  Foto: MK Šumperk

„Pravidelně sledujeme, zda se 
do  knihovny vracejí naši uživatelé, 
zda si obnovují registrační poplat-
ky. Letos jsme mohli plně otevřít až 
v polovině dubna, což je období, kdy 
i v minulosti docházeli čtenáři v del-
ších intervalech, neboť začínají trávit 
čas venku, třeba na  svých zahrád-
kách. Tento fakt se spolu s  protiko-
ronavirovými opatřeními podepsal 
i na statice,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Ve srovnání se stej-
ným obdobím v  loňském roce tak 
zaznamenaly letos knihovnice od za-
čátku ledna do konce května zhruba 
třicetiprocentní pokles zaregistro-
vaných čtenářů. „Nejvíc se bohužel 
pokles počtu neobnovených regist-
rací a  nově registrovaných čtenářů 
projevil v  půjčovně pro děti a  mlá-
dež. Poplatek zde má oproti loňsku 
zaplaceno zatím jen asi šedesát pro-
cent dětí,“ přibližuje letošní statistiku 
Šeligová. 

Celou situaci podle ředitelky 
knihovny poznamenalo, že základ-
ní a  mateřské školy nemohly do-
cházet do  knihovny na  pravidelné 
besedy a  knihovnické lekce. „Velmi 
dobře spolupracujeme s  učitelkami 
na prvních stupních základních škol, 
které se zapojily do  projektu Popr-
vé do  školy, poprvé do  knihovny. 
V rámci této akce každoročně získá-
váme hodně nových čtenářů. Věříme 
tedy, že v září se situace vrátí k nor-
málu a návštěvnost jak půjčovny pro 
dospělé, tak pro děti a mládež bude 
obdobná jako v předchozích letech,“ 
doufá ředitelka. Vzápětí připomíná, 
že registrovat se lze nejen osobně pří-
mo v knihovně, ale zájemci se mohou 
rovněž obrátit e-mailem na  vedoucí 
oddělení služeb čtenářům Vladěnu 
Daňkovou (vdankova@knihovnaspk.
cz). V  e-mailu je třeba uvést jméno 
a  příjmení, bydliště, datum naroze-
ní a  kontaktní e-mailovou adresu. 
Na  základě těchto údajů knihovna 
zájemce zaeviduje do systému a zašle 

mu číslo bankovního účtu pro zapla-
cení čtenářského poplatku.

Od  počátku pandemie v  březnu 
loňského roku byla Knihovna TGM 
pro veřejnost zcela uzavřena celkem 
šedesát pracovních dnů. V  té době 
proběhla revize knihovních fondů, 
během níž prošly rukama knihovnic 
83  662 svazky a  2  025 CD. Knihov-
nice se rovněž věnovaly aktualizaci 
knihovního fondu, dohledávaly kni-
hy z  revize, řadily fond ve  skladech, 
abecedně a  tematicky přeřazovaly 
celou knihovnu a  také připravova-
ly metodické materiály pro kultur-
ní akce určené školám a  školkám 
na  nadcházející školní rok. Kromě 
toho nakupovaly a  katalogizovaly 
knihy a zpracovávaly roční statistiku 
devadesáti knihoven, jež Knihovna 
TGM metodicky řídí. Během uzavře-
ní rovněž proběhla dezinfekce a  ge-
nerální úklid všech prostor knihovny.

Masarykovo výdejní okénko, kte-
ré knihovna loni otevřela, fungova-
lo od  23. listopadu do  27. prosince 
a poté od 15. února do 9. dubna, mezi 
tím se knihy půjčovaly bezkontaktně. 
„Zájem o bezkontaktní výpůjčku byl 
velký, denně jsme v průměru nachys-
tali sto třicet objednávek,“ říká Ka-
mila Šeligová. 

Vybrat si knihy přímo mezi regály 
mohli čtenáři od  12. dubna, kdy se 
opět otevřely obě půjčovny, mimo 
provoz ovšem zůstaly čítárna, Lite-
rární kavárna, WC a  veřejný inter-
net. Otevřít plně tyto služby mohla 
knihovna 24. května. O  den později 
proběhlo dlouho odkládané autorské 
čtení Markéty Pilátové, které si „vy-
chutnalo“ sedmatřicet posluchačů. 
S  nevídaným zájmem veřejnosti se 
pak setkala první venkovní akce, kte-
rou byl ve čtvrtek 27. května Kávový 
dýchánek. Dorazilo na  ni kolem tří 
set osmdesáti návštěvníků. -zk-

Do  projektu se zapojili i  mladí 
dokumentaristé ze šumperských 
základních škol v  ulicích Šumav-
ské a  Vrchlického, z  Oskavy, Štítů 
a  Mohelnice, z  nichž každou repre-
zentovaly týmy ze dvou tříd, a  také 
skauti ze Skaličky Zábřeh. Slavnost-
ní prezentace neobyčejných příběhů 
pamětníků, které objevili a na něž by 
se nemělo zapomenout, se odehrá-
la v  polovině června ve  velkém sále 
Knihovny TGM. 

Po  úvodním slovu Petra Zavadi-
la, ředitele pobočky Paměť národa 
Střední Morava, posoudila porota 
všechny příběhy, způsob zpracování 

a  následnou prezentaci. „Prvenství“ 
přiřkla týmu ze školy v  Šumavské 
ulici, který „vyzpovídal“ pamětníka 
Josefa Staňka. Druhé místo obsadili 
školáci z  Vrchlického ulice s  příbě-
hem Jitky Srovnalové a  pomyslný 
bronz připadl druhému týmu žáků 
ze školy v Šumavské ulici, jenž zazna-
menal vzpomínky Marianny Staň-
kové. Ceny vítězným týmům předali 
zábřežský starosta František John, 
mohelnická místostarostka Jana Ku-
bíčková a Jiří Kvíčala, předseda MAS 
Mohelnicko. O  kulturní program se 
postaral klavírista Michal Ruprich 
z místní „ZUŠky“.  -zk-

Více než dva měsíce je již otevřena Městská knihovna T. G. Masaryka, od před-
posledního květnového pondělí je opět v provozu nejen Literární kavárna, ale 
i veřejný internet, který mohou zájemci využívat bezplatně patnáct minut, a čte-
náři mají k dispozici také několik studijních míst v čítárně. Bez jakýchkoli ome-
zení pak probíhá registrace čtenářů.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post  
Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart vícele-
tých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitali-
zovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní 
nebo psanou reportáž či dokument.

V době uzavření knihovnice například 
přeřazovaly celou knihovnu.  Foto: -kš-

Registrovat se lze osobně přímo v kni- 
hovně.  Foto: zk-
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Informace/Zpravodajství

Pro život oslavenců byla důležitá 
dvě slova - zemědělství a výzkum. Toto 
osudové propojení napadlo Oldřicha 
Zmeškala, když se rozhodoval, kam za-
míří jeho kroky za prací. Pro mladíka 
z  malé vesničky Nahošovice na  Pře-
rovsku byl Výzkumný ústav lnářský 
v  Šumperku jasným vítězem. Spojo-
val zemědělství, ve  kterém vyrůstal, 
a hledání způsobů, jak vyšlechtit nové, 
odolnější a kvalitnější odrůdy zeměděl-
ských plodin. Svého rozhodnutí nikdy 
nelitoval, kromě zajímavé práce našel 
v  Šumperku i  svou celoživotní lásku 
Lidušku Matějkovou. 

Do  roka byla svatba, o  dva roky 
později již byly na  světě dvě dcery 
Laďka a  Lidka i  postavený dům. Bě-
hem náročné péče o rodinu navíc oba 
dálkově studovali, Oldřich vysokou 
a Ludmila střední školu. „Můžete být 
po právu hrdi. Společně jste vytvořili 

vašim dětem krásné rodinné zázemí, 
kam se stále rádi vracejí i  s  vašimi 
vnoučaty a  pravnoučaty. Buďte ještě 
dlouhá léta spolu šťastni, užívejte si 

zaslouženého klidu a pohody v kruhu 
svých nejbližších a nejmilejších,“ po-
přál diamantovým manželům Tomáš 
Spurný. -ger-

Nejvíc operací muselo odložit ortopedické oddělení. 
Na  plánované výměny kyčelních a  kolenních kloubů 
čekají někteří pacienti už několik měsíců. Mezi další 
operace, jež nemocnice bude v následujících měsících 
dohánět, patří artroskopie, laparoskopické výkony, kýly, 
varixy, operace ledvinových kamenů nebo oční zákro-
ky. Ke všem odloženým operacím se bude nemocnice 
postupně vracet v závislosti na vývoji epidemiologické 
situace. Stále totiž musí sledovat vývoj počtu hospitali-
zovaných pacientů s covidem. Do jisté míry je omezena 
rovněž z pohledu své personální kapacity a také kapa-
city operačních sálů. 

Základním klíčem pro sestavení nových operačních 
programů je jednoznačně zdravotní stav pacientů. 
„S  ohledem na  zlepšující se vývoj epidemiologické si-
tuace a úbytek hospitalizovaných pacientů s onemocně-
ním covid-19 se naplno vracíme k plánované operativě. 
Všechny pacienty, kterým jsme museli v  uplynulých 

měsících odložit plánovaný zákrok, postupně obvolává-
me s novými termíny zákroků,“ říká předseda předsta-
venstva Nemocnice Šumperk Martin Polach. 

Minulý týden byl v péči šumperské nemocnice jediný 
pacient s koronavirem, jeden pacient pak byl hospita-
lizován kvůli postcovidových potížím. Oba pacienti ale 
vyžadovali pouze standardní péči. Na  oddělení ARIP 
v  té době neležel žádný pacient s  onemocněním co-
vid-19. Také proto se nemocnice může naplno vrátit 
i  ke  složitějším chirurgickým a  ortopedickým zákro-
kům, jež vyžadují následnou krátkodobou hospitalizaci 
na lůžkách JIP. 

Zatímco infekční oddělení nemocnice je téměř 
prázdné, očkovacím centrem projde týdně až tisíc lidí. 
Otevřeno je sedm dní v týdnu. Od začátku roku apliko-
vali zdravotníci šumperské nemocnice už přes pětačty-
řicet tisíc dávek vakcíny proti covid-19.               -hh, kv-

Zmeškalovi stvrdili svůj diamantový manželský slib

Nemocnice se naplno vrátila k plánovaným operacím

Oldřich a Ludmila Zmeškalovi ze Šumperka oslavili v sobotu 12. června diamantovou svatbu. Neuvěřitelné šedesáté 
výročí ode dne, kdy si řekli „ano“, oslavili s rozvětvenou rodinou, mezi gratulanty nescházel ani starosta města Tomáš 
Spurný.

Celkem 1146 operačních zákroků musela nemocnice odložit kvůli koronavirové pandemii. Teď se k pláno-
vaným operacím naplno vrací. Minulý týden, v době uzávěrky tohoto čísla, byl v nemocnici hospitalizován 
jediný pacient s  covid-19. Nemocnice tak sestavuje operační programy a  pacientům nabízí nové termíny 
odložených operací.

Oldřich a Ludmila Zmeškalovi jsou spolu šedesát let, v červnu oslavili diamantovou 
svatbu.  Foto: R. Hányš

Lékaři v  šumperské nemocnici provedou ročně přes 
osm tisíc operací, přes tisíc z nich musela nemocnice 
kvůli pandemii koronaviru odložit. 
 Foto: H. Hanke, Nemocnice Šumperk

Od začátku roku aplikovali zdravotníci šumperské ne-
mocnice už přes pětačtyřicet tisíc dávek vakcíny proti 
covid-19.  Foto: Nemocnice Šumperk

  
  

  
  

  Knihovna mění 
o letních prázdninách 
půjčovní dobu

V červenci a v srpnu „jede“ šumper-
ská Knihovna TGM v  upraveném 
prázdninovém režimu. Půjčovna pro 
dospělé je otevřena v pondělí, v úterý, 
ve středu a v pátek od 8 do 17 hodin, 
půjčovna pro mládež pak ve stejných 
dnech od 8 do 16 hodin. Ve čtvrtek 
a v sobotu jsou obě půjčovny zavře-
né. Knihy si mohou zájemci půjčo-
vat i  v  Klubu seniorů na  „Severce“ 
v Temenické ulici, a to každé pondělí 
od 12.30 do 15.30 hodin. O státních 
svátcích 5. a 6. července jsou obě za-
řízení uzavřena, půjčovna ve středis-
ku Sever bude mít zavřeno i v pondělí  
26. července. -zk-

  Sluneční škola spolu 
s městem připravila tábor 
pro předškoláky

Příměstský tábor pro děti ze šumperských ma-
teřských škol připravuje město Šumperk ve spo-
lupráci se Základní školou Sluneční. Impulzem 
vzniku tábora byly podněty rodičů související se 
srpnovým zavřením provozů mateřských škol, 
jejichž zřizovatelem je město.
„Město se tímto krokem snaží vyjít vstříc pra-
cujícím rodičům, kteří v srpnu nemají možnost 
zajistit si hlídání dětí,“ uvedla místostarostka 
Marta Novotná, které má oblast školství v gesci. 
Vysvětlila, že uzavření školek vzala rada města 
na žádost ředitelek mateřinek na vědomí s vel-
kým předstihem, aby o tomto rozhodnutí mohli 
být rodiče informováni již na  začátku školního 
roku a měli čas si péči o  děti zajistit. „Přesto 
na odbor školství, kultury a vnějších vztahů při-
šlo několik stížností na uzavřené školky, proto-
že koronavirová pandemie možnosti některých 
pracujících rodičů značně omezila. Proto jsme se 
rozhodli rychle zareagovat a zajistit ve spoluprá-
ci se Základní školou Sluneční vhodnou alter-
nativu - příměstský tábor,“ informovala Marta 
Novotná.
Tábor se uskuteční ve  čtyřech týdenních tur-
nusech, první startuje 2. srpna, poslední 23. srp- 
na. Hlídání dětí bude zajištěno vždy od  6.30 
do 16 hodin. Každý den bude připraven pestrý 
program se sportovními aktivitami, děti dosta-
nou oběd, dvě svačinky, samozřejmostí bude ce-
lodenní pitný režim. Kapacita jednoho turnusu 
je dvanáct až dvacet dětí. Pokud nebude turnus 
naplněn alespoň do  minimální kapacity, bude 
zrušen. Týdenní tábor přijde rodiče na 2359 ko- 
run. „Chtěla bych moc poděkovat všem těm, 
kteří ochotně přiložili ruku k  dílu, postarali se 
o vznik tábora, a vyšli tak vstříc pracujícím rodi-
čům,“ dodala místostarostka. -ger-
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Den otevřených dveří/Informace

„Výzdoba z  roku 2019 již vzala vli-
vem povětrnostních podmínek zasvé 
a  k  obnovení loni nebyla, vzhledem 
k pandemii, příležitost. Děti se vzdělá-
valy on-line a na Háji bylo také většinu 
roku zavřeno. Rádi bychom ale vý-
zdobu rozhledny opět obnovili, proto 
přicházíme s prázdninovou výzvou na-
zvanou Vyzdobme rozhlednu na Háji,“ 
říká předsedkyně místního Klubu čes-
kých turistů Zdeňka Daňková. 

Děti do  patnácti let, které přinesou 
na Háj obrázek na téma Na výletě, bu-
dou mít vstup volný. Ty, které se na vý-
let na  Háj během prázdnin nedosta-
nou a  obrázek na  dané téma nakreslí, 
ho mohou odevzdat v  informačním 
centru na Hlavní třídě. Kreslit by děti 
měly nejlépe na  výkresy formátu A4 
nebo A3. „Obrázky budeme vyvěšovat 
průběžně. Počítáme s tím, že v září by 
měla být výstava kompletní. Lidé si ji 
budou moci prohlédnout například 
i  28. září u  příležitosti zahájení Měsí-

ce věží a  rozhleden nebo 28. října při 
jeho ukončení. V tyto dny bude na Háj 
volný vstup,“ podotýká Daňková. -zk-

V září uplyne pětadvacet let od otevření rozhledny na Háji. Na oblíbené výlet-
ní místo každoročně zavítá několik tisíc návštěvníků, mnoho z nich oceňuje kro-
mě krásných výhledů i výzdobu interiéru. K vidění tu byly většinou obrázky dětí, 
které vzešly ze soutěží, pořádaných ve spolupráci se základními a mateřskými 
školami ze Šumperka a blízkého okolí. Letos je ale interiér rozhledny prázdný.

Klub turistů vyhlásil prázdninovou výzvu 
pro děti, chce vyzdobit rozhlednu na Háji

V  předchozích letech zdobily interiér 
rozhledny obrázky dětí, které vzešly 
z různých soutěží.

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
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E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

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

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

ZDARMA 

PRO NAŠE

ZÁKAZNÍKY 

SÍŤ WIFI HOTSPOTŮ

JIŽ 37
HOTSPOTŮ

zpravodaj_062021_2.indd   1zpravodaj_062021_2.indd   1 17.06.21   23:0917.06.21   23:09
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Přední evropský výrobce 
vláknocementové 

střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?
PŘIJĎTE K NÁM!

·  OBSLUHA 
 TECHNOLOGICKÉHO  
 ZAŘÍZENÍ
·  TECHNIK MECHANICKÉ 
 ÚDRŽBY
·  ELEKTRIKÁŘ

� Týden dovolené navíc nad rámec 
  zákona
� Závodní stravování—výběr ze 7 jídel
� Příspěvek na závodní 
  stravování/stravenky
� Měsíční motivační příplatky 
  až do výše 25 % mzdy
� Příspěvek na životní připojištění
� Příspěvek na cafeterii
� Příspěvek pro zaměstnance 
  na rekreace
� Řada dalších výhod a benefitů

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NABÍZÍME VÁM

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 464, E-mail: Pavla.Horka@cembrit.cz

Cembrit a.s., 
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

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

ELEKTROMONTÉR
OPERÁTOR 
LASEROVÉHO ŘEZÁNÍ
INSTALATÉR
AUTOLAKÝRNÍK
AUTOJEŘÁBNÍK
AUTOMECHANIK
AUTOKLEMPÍŘ

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

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

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

HLEDÁME PROFESE:
Fortex reality

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

  Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí za nejvýhodnější cenu
  ZDARMA nemovitost prověříme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
  ZDARMA poskytneme kompletní poradenský servis v oblasti financování koupě nemovitosti
  ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
  ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších 

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy finančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu

  ZDARMA zprostředkujeme odborné finanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
 Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.

Elite Reality

REALITNÍ 
tým na Vaší straně

  733 644 669

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

   elitereality@re-max.cz

 ŠKOLNÍK - ÚDRŽBÁŘ
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- zručnost při provádění 
  drobných oprav
- řidičský průkaz skupina B

Bližší informace na telefonním čísle 583 301 057 - Milena Muroňová

Jedná se o hlavní pracovní poměr s platovým 

zařazením dle  Nařízení vlády  č. 341 / 2017 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu sos@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do  30.6.2021

Zem ědělská  3Š
U M P E R K

inzerce 10,4 x 7 cm.indd   1 29. 4. 2014   14:17:06

 školník - údržbář
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- zručnost při provádění 
  drobných oprav
- řidičský průkaz skupina B

Bližší informace na telefonním čísle 583 301 057 - Milena Muroňová

Jedná se o hlavní pracovní poměr s platovým 

zařazením dle  Nařízení vlády č.564/2006 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu sos@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do 29.2.2016
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Je to už rok, kdy se víc než dvacet let chátrající 
pavilon bývalé chirurgie proměnil v komplex-
ní centrum následné intenzivní péče. S celkem  
93 ošetřovatelskými lůžky se pracoviště zařadilo 
mezi největší komplexní centra poskytující dlou-
hodobou intenzivní ošetřovatelskou a následnou 
ventilační péči.  Velmi důležitou roli sehrál nový 
pavilon také v době největší vlny pandemie, řada 
pacientů se po prodělání těžké formy covidu léčila 
právě v nově otevřeném pavilonu. 
Nové pracoviště s moderním zázemím vzniklo 

díky komplexní a velmi náročné rekonstrukci pa-
vilonu, ve kterém původně historicky sídlilo chi-
rurgické oddělení. Po jeho přesunu do centrální 
části nemocnice pavilon víc než dvacet let chátral. 
Budovu vlastnilo město Šumperk. Šumperské ne-
mocnici se nakonec podařilo s městem dohodnout 
na odkupu starého pavilonu s cílem vybudovat  
z něj komplexní centrum následné intenzivní péče. 
„Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout našeho 
slibu, že nemocnici budeme rozvíjet. Poptávka po 
intenzivní ošetřovatelské péči je samozřejmě vy-
soká a s ohledem na demografický vývoj nadále 
poroste.  Naše pracoviště s ošetřovatelskými lůžky 
a s lůžky dlouhodobé intenzivní a ventilační péče 
je svým způsobem díky struktuře poskytovaných 
služeb, své kapacitě a komplexnosti poměrně 
ojedinělé a jsem rád, že se můžeme zařadit mezi 

Nový pavilon komplexní následné intenzivní péče 
už rok slouží pacientům šumperské nemocnice NEMOCNICE

ŠUMPERK
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I ty můžeš darovat 
krevní plazmu
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Fialova 3341/12a, 787 01 Šumperk
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několik málo zdravotnických zařízení v Česku, kte-
rá tak komplexní služby tohoto typu nabízejí,“ říká 
předseda představenstva Nemocnice Šumperk  
JUDr. Martin Polach. 
V případě naplnění maximální kapacity ošet-

řovatelského pavilonu se personál šumperské 
nemocnice stará najednou až o 93 pacienty.  
V přízemí pavilonu se nacházejí ošetřovatelská 
lůžka dlouhodobé intenzivní a následné ventilační 
péče. „Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 
je určena pacientům, kteří už nevyžadují akutní 
péči na ARO, ale jejich stav i nadále vyžaduje dlou-
hodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, neboť se  
u nich neobnovila jedna, nebo více životních funk-
cí. Tito pacienti tedy už nemusejí být hospitalizová-
ni na ARO nebo JIP, ale jejich zdravotní stav zároveň 
nedovoluje pobyt na klasickém oddělení. Jde tedy 
o takový mezistupeň, kde dostanou potřebnou 
kvalitní péči a zároveň uvolní lůžka ARO pro akutní 
život ohrožující případy. Zatímco na ARO nebo JIP 
bývají pacienti hospitalizovaní pár dní, na lůžkách 
dlouhodobé intenzivní péče to může být i několik 
týdnů,“ vysvětluje lékařský náměstek šumperské 
nemocnice MUDr. Josef Čikl s tím, že na těchto 
lůžkách se léčila také řada pacientů, kteří onemoc-
něli covidem-19 a v nemocnici bojovali o život. „Na 
našem pracovišti jsme se těmto pacientům mohli 
velmi intenzivně věnovat i několik měsíců a doléčit 
je tak, aby mohli být následně propuštěni do do-
mácího prostředí,“ dodává Josef Čikl. 
V dalších patrech zrekonstruované budovy se na-

cházejí dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s celkem  
63 lůžky ošetřovatelské péče. Do rekonstrukce pa-
vilonu se nemocnice pustila s vervou. Tím, že chtěla 
ponechat budově původní ráz a zachovat i některé 
její historické prvky, jako je třeba původní schodi-
ště, byla rekonstrukce náročná časově i finančně. 
„Celá přestavba nás přišla i s nákupem lůžek a pří-
strojové technologie na 220 milionů korun. Jde tak 
o největší investici v historii nemocnice. Nemoc-
nici Šumperk provozujeme šest let a myslím, že 

je to znát. Stačí se jen projít areálem nemocnice. 
Jen za poslední čtyři roky jsme stihli postavit nebo 
zrekonstruovat dva pavilony v celkové hodnotě té-
měř 400 milionů korun. Další stovky milionů korun 
jsme investovali do rekonstrukce stávajících pra-
covišť i nákupu nového přístrojového vybavení,“ 
dodává Martin Polach. 
Nemocnice Šumperk poskytuje široké spektrum 

služeb - od základní až po specializovanou zdra-
votní péčí pro spádovou oblast více než 200 tisíc 
obyvatel. Zdravotnické zařízení ročně hospitalizuje 
přes dvacet tisíc pacientů, její lékaři pak ročně pro-
vedou přes osm tisíc operací. Nemocnice je sou-
kromá a před šesti lety změnila svého majitele. Stal 
se jím MUDr. Martin Polach MBA, který do rozvoje 
nemocnice i přístrojové technologie investuje ma-
sivní finanční prostředky. Kromě nového pavilonu 
následné intenzivní ošetřovatelské péče postavila 
nemocnice před čtyřmi lety v areálu také úplně 
nový radiodiagnostický pavilon, ve kterém ote-
vřela nové pracoviště magnetické rezonance. Ne-
mocnice postupně zatepluje všechny své pavilony, 
v loňském roce zakoupila také nový CT přístroj  
a mimo jiné kompletně obměnila své operační ná-
stroje, jako první nemocnice v Česku si je pronajala 
na deset let od společnosti B.Braun Medical. 
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

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

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

od 8 do 16.30 hod

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

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

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

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

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA
(smrk, borovice)

v délkách 1 m, 2 m nebo 3 m 
a nově štípaného dřeva (33 cm)

ZA VÝHODNOU CENU
možnost dovozu

Volejte
602 251 783


