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Přestože jubilejní pětadvacátý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, který proběhl v Šumperku od čtvrtku 11. do soboty 
13. listopadu, mohlo vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru navštívit méně lidí, na atmosféře v sále to znát nebylo. Hned 
první den si vyznavači blues mohli vychutnat jednu z klíčových kapel chicagského blues posledních více než třiceti let Lil´ Ed 
& The Blues Imperials. Náladu přítomným nezkazil ani fakt, že v pátek očekávání Švédi Black River Delta zrušili koncert dvacet 
hodin před začátkem a že kvůli karanténě odřekla sobotní vystoupení Druhá tráva.  Foto: P. Kvapil

V nemocnici opět leží desítky pacientů 
s covidem, uvítá pomoc dobrovolní-
ků.    Strana 3

Havarijní most v Bohdíkovské ulici 
projde rekonstrukcí.    Strana 5

Nemocnice spustila unikátní projekt, 
pacienty po výměně kloubů staví po 
operaci na nohy.     Strana 7
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Vážení a milí čtenáři,
když jsem před rokem v tuto dobu připra-
vovala prosincové vydání Živé brány, koro-
navirová pandemie vystavila stopku všem 
kulturním, společenským a dalším akcím. 
Nenapadlo by mne, že covid poznamená i le-
tošní předvánoční čas. Přestože je si tuace od-
lišná, od pondělí došlo, vzhledem k velkému 
nárůstu nakažených, ke zpřísnění protiepide-
mických opatření. Město se proto rozhodlo 
zrušit vánoční trhy u radnice, včetně připra-
vovaného kulturního programu. Pořadatelé 
dalších akcí však pevně doufají, že je budou 
moci uskutečnit za dodržení platných naří-
zení. Řadu akcí chystá na prosinec knihovna, 
divadlo potěší hned dvanácti představeními, 
mimo jiné silvestrovskou estrádou Čekání na 
Sokola, do domu kultury přijede Ondřej Ha-
velka s Melody Makers, v muzeu a v Jílkově 
galerii otevřou nové výstavy… Adventní čas 
ale můžete využít i k procházkám přírodou, 
lesem, užívat si kouzlo daného okamžiku… 
Přeji vám, abyste tyto dny prožili bez stresu 
a ve zdraví.                     Z. Kvapilová, redaktorka
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V polovině října proběhlo republikové finále Středoškolského poháru v atletice za účasti dívčího i chlapeckého 
týmu šumperského gymnázia. Tým dívek nenašel přemožitele, družstvo chlapců, které notně potrápila marod-
ka, obsadilo šesté místo. Za skvělé výkony a reprezentaci města poděkovali mladým sportovcům starosta Tomáš 
Spurný a místostarostka Marta Novotná.  Text a foto: S. Singerová

„Všechna chytrá řešení, která postoupila mezi fi-
nalisty ve  své kategorii, budou vystavena na  velko-
formátových deskách v  prostorách Českého institutu  
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, kde 
si je bude moci prohlédnout i veřejnost. Šumperk při-
hlásil autobusové nádraží do kategorie doprava a mo-
bilita,“ vysvětlil šumperský místostarosta Jakub Jirgl. 
Připomněl, že realizace autobusového nádraží odstarto-
vala v květnu 2019 a první autobus z rekonstruovaného 
terminálu vyjel v  lednu 2021. Projekt zahrnoval nejen 
rekonstrukci autobusového nádraží, ale i prostor před-
nádraží na protilehlé straně páteřní Jesenické ulice. 

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční  
2. prosince v Praze, pokud to epidemická situace do-
volí. Pro tuto příležitost natáčel místostarosta v Praze 
krátký medailonek, v němž autobusové nádraží před-
stavil. -ger-

Největší úskalí pro zimní údržbu představují kro-
mě nevhodně umístěných nádob na  odpad nebo 
překážejících dopravních značek odstavená vozidla 
neukázněných řidičů, parkujících na místech vjezdu 
a výjezdu na chodník. Problematické jsou rovněž pře-
čnívající části zaparkovaných aut do prostoru chod-
níku. „Technice pak nezbývá nic jiného, než provést 
úklid jen tam, kde má průjezd volný. Chceme proto 
občany požádat, aby svá vozidla parkovali v zimě tak, 
aby byly chodníky průjezdné v celé šíři,“ uvedla ve-
doucí oddělení komunálních služeb šumperské rad-
nice Eva Nádeníčková.

Společnosti SUEZ Technický servis s. r. o., která má 
úklid sněhu na starosti, letos v místech, kde v minulos-
ti musela technika při odhrnování sněhu najet do zele-
né plochy, zabudovala zatravňovací panely, jež zamezí 

jejímu opakovanému poškozování. Zakoupila rovněž 
nové vozidlo na  vývoz košů z  parků, které je menší, 
takže by už nemělo docházet k rozjíždění zeleně. K dis-
pozici by ho měla mít během prvního čtvrtletí příštího 
roku, neboť dodání zbrzdila „covidová“ situace. 

Stejně jako v  minulých letech je na  webu města 
www.sumperk.cz zveřejněna mapová aplikace zimní 
údržba, v níž lze nalézt nejen zobrazení pořadí úkli-
du jednotlivých komunikací ve městě, ale také dobu, 
za kterou by měly být uklizené. Přímo z aplikace lze 
poslat e-mail s dotazem či připomínkou, jež se vzta-
hují ke  konkrétnímu místu. Aplikaci najdou zájem-
ci v sekci „potřebuji vyřídit“, podsekcích komunální 
služby, komunikace a  mapa zimní údržby. Zimní 
údržbě se budeme věnovat podrobněji v prosincovém 
vydání zpravodaje. -zk-

Autobusové nádraží je ve finále soutěže Chytrá města 2021, do něhož se probojovaly pouze dva projekty. 
Spolu s městem Šumperkem to je ČEZ ESCO s projektem FVE jako služba pro Škoda Auto.

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě pro zimní období 2021/2022 vzali na vědo-
mí na svém listopadovém jednání zastupitelé. Oddělení komunálních služeb místní radnice, jež dokument 
předložilo, v něm zohlednilo zkušenosti a připomínky, týkající se zejména úklidu sněhu.

Zástupce města pojede do Prahy pro cenu

Město se chystá na zimu, na webu je aplikace zimní údržby

  

  Město přijímá nominace 
na prestižní ocenění

Šumperská radnice přijímá nominace na  udělení 
Ceny města Šumperka za rok 2021. Počiny a osob-
nosti z  různých oblastí života města mohou lidé 
nominovat do 31. prosince. 
Nominovat lze nejen jednotlivce, ale i firmy, které 
si zaslouží udělení ceny v různých odvětvích lidské 
činnosti – například v kultuře, ve sportu, v sociál-
ní a humanitární oblasti, ve vzdělávání a v dalších. 
Nominovat je možné rovněž zajímavou novostav-
bu nebo zdařilou stavební rekonstrukci v Šumper-
ku. Ceny města nebudou stejně jako loni udělovány 
v konkrétních kategoriích.
Nominaci lze podat buď prostřednictvím elektro-
nického formuláře, zveřejněného na  webu www.
sumperk.cz (sekce Život ve  městě – Ceny města), 
nebo v „papírové“ formě v městských úřadovnách 
a v informačním centru na Hlavní třídě až do pátku 
31. prosince. Dotazy k Cenám města Šumperka lze 
zasílat na e-mail: cenymesta@sumperk.cz. -red-

  Kytaru na Blues Alive 
vydražil pro Pomněnku 
šumperský radní

Bílá elektrická kytara od  firmy Red Bird se sta-
la symbolem letošního pětadvacátého ročníku 
prestižního mezinárodního festivalu Blues Alive. 
Na kytaru se nejprve podepsali všichni účinkující, 
poté nástroj putoval do  charitativní dražby, kte-
rá proběhla během hlavního sobotního koncertu 
na jevišti šumperského domu kultury.
Majitelem kytary se nakonec v  souboji dražitelů 
stal šumperský radní Martin Hoždora, jenž za ni 
pořadatelům odevzdal pětapadesát tisíc korun. 
Tato částka poputuje do šumperského Centra pro 
osoby s mentálním postižením Pomněnka. „Jsem 
přesvědčený, že bychom měli všichni v  rámci 
svých možností pomáhat těm, kteří v životě možná 
neměli tolik štěstí, nebo jim nepřízeň osudu po-
stavila do života takové překážky, jež sami mohou 
jen velmi těžce zvládnout. Peníze z této dražby po-
máhat určitě budou a já se možná začnu učit hrát 
na kytaru,“ řekl po dražbě Martin Hoždora. -ger-

Kytaru s  podpisy všech účinkujících na  Blues 
Alive vydražil radní Martin Hoždora. Peníze 
z  dražby podpoří mentálně postižené z  místní 
Pomněnky.  Foto: archiv

Místostarosta Jakub Jirgl natáčel v Praze krátký me-
dailonek, v němž představil autobusové nádraží. 
 Foto: -ger-

Informace/Zpravodajství
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Pod tíhou okolností bylo město Šumperk nuceno zrušit plánovanou a již při-
pravenou adventní akci Vánoce v Šumperku, spojenou s vánočními trhy u rad-
nice a doprovodným kulturním programem. Oblíbené předvánoční setkávání 
na náměstí Míru mělo začít již první adventní neděli 28. listopadu. Dramaticky 
se zhoršující stav epidemie covid-19 však dal pořádání akce stopku.

„V  úterý minulý týden proběhla 
videokonference starostů obcí Olo-
mouckého kraje s hejtmanem Josefem 
Suchánkem a  s  Ladislavem Duškem 
z  Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky ČR. Popsali nám zhoršující 
se situaci v kraji, v němž je velká nálož 
vysoce nakažlivé varianty koronaviru 
delta, a  důrazně nám doporučili hro-
madné akce nepořádat,“ sdělil staros-
ta města Tomáš Spurný. K rozhodnutí 
zrušit akci podle něj přispěla i násled-
ná středeční prohlášení ministerstva 
zdravotnictví, která vyzývají k omezení 
hromadných akcí. „Jde zejména o mož-
nost účastnit se akcí pouze s  platným 
potvrzením o očkování nebo o nemo-
ci prodělané v  uplynulých sto osmde-
sáti dnech. Hlavní hygienička minulý 
týden na  tiskové konferenci rovněž 
nevyloučila ani další zpřísňování opat-
ření. Za těchto okolností se rada města 
na  svém jednání ve  čtvrtek 18. listo-
padu rozhodla vánoční trhy u radnice 
zrušit,“ vysvětlil starosta. 

Podotkl, že nepříznivý vývoj epi-
demie v  regionu se projevuje rovněž 
v místní nemocnici. Ta každým dnem 
pečuje o stále větší počet osob ve váž-

ném stavu na speciálním „covidovém“ 
oddělení a  o  některé z  nich i  na  jed-
notkách intenzivní péče. „Je mi velmi 
líto, že občané a návštěvníci Šumperka 
přijdou i letos o tuto příjemnou vánoč-
ní akci, ovšem bezpečnost a zdraví ob-
čanů má přednost,“ zdůraznil starosta.

Většina ušetřených peněz, jež by 
místní radnice na akci Vánoce v Šum-
perku vynaložila, bude příští rok po-
užita na  posílení financování služeb 
v sociálních zařízeních, menší část pak 
poputuje do  obnovy vánoční výzdoby 
města. 

Vánoční strom ozdobil náměs-
tí u  radnice minulé úterý. Jde o  jedli 
bělokorou, vysokou osmnáct metrů 
a s průměrem kmene čtyřicet pět cen-
timetrů. Pochází přímo ze Šumperka, 
vyrůstala v  ochranném pásmu inže-
nýrských sítí a z tohoto důvodu by mu-
sela být stejně pokácena. Nazdobený 
strom opět doplní betlém, obří baňky, 
zvonička a  „fotokoutek“ s  andělskými 
křídly, které navodí vánoční atmosféru. 
„Rád bych poděkoval všem občanům 
města za pochopení, stejně tak i kole-
gům z oddělení kultury a z kulturního 
domu za vynaloženou energii a čas, jež 

věnovali přípravě této akce. Všem ob-
čanům touto cestou přeji pevné zdraví 
a  příjemné prožití adventních dnů,“ 
řekl závěrem Tomáš Spurný. -red-

Postupující epidemie zrušila vánoční trhy u radnice

Minulé úterý ozdobil vánoční strom 
náměstí u  radnice, plánované trhy ale 
město na doporučení kraje kvůli koro-
navirové pandemii zrušilo. 
 Foto: B. Vondruška

Počty hospitalizovaných s  covidem v  šumperské nemocnici den ode dne rostou 
a s tím i tlak na intenzivní lůžka.  Foto: Nemocnice Šumperk

Aby mohla nemocnice na infekčním 
oddělení vyhradit lůžka pro pacienty 
s  těžším průběhem onemocnění co-
vid-19, musí omezovat péči v  ostat-
ních standardních provozech. Po téměř 
dvouletém boji s  nákazou jsou zdra-
votníci mnohdy fyzicky i  psychicky 
vyčerpaní, nemocnice navíc „bojuje“ 
s nemocností zdravotnického, lékařské-
ho i ošetřovatelského personálu. Aktu-
álně jí v provozu chybí asi sto padesát 
lidí. O  pomoc proto požádala armádu 
a chce se rovněž opět obrátit na dobro-
volníky. „Uvítáme výpomoc nejen mezi 
lékaři a  zdravotními sestrami, ale také 
mezi studenty i nezdravotníky. Vysoká 
nemocnost nás trápí i  v  podpůrných 
provozech, jako jsou prádelna či jídel-
na, bez nichž se neobejdeme. Uvítáme 
tak každou pomocnou ruku. Samo-
zřejmě jsme připraveni za  tuto pomoc 
nabídnout adekvátní finanční ohodno-
cení,“ zdůrazňuje vedoucí personálního 
oddělení Renata Kleštincová. Dodává, 
že lidé, kteří chtějí nemocnici v součas-

ných nelehkých dnech pomoci, mohou 
kontaktovat personální oddělení na čís-
le 607 925 724 nebo e-mailem zaslaným 
na  adresu renata.klestincova@nemoc-
nicesumperk.cz.

Stále se horšící situace zvyšuje potře-
bu dalších lůžek. Nemocnice tak bude 
muset část těch standardních reprofili-
zovat na  infekční a nevyhne se rušení 
plánovaných operací. „Koncem minu-
lého týdne šlo o pokles o zhruba dvacet 
procent. S vývojem posledních dnů ale 
budeme nuceni s  největší pravděpo-
dobností rušit další plánované výkony, 
takže už tak dlouhé čekací lhůty se ješ-
tě víc prodlouží,“ říká tisková mluvčí 
nemocnice Hana Hanke. Podotýká, že 
smutné na současné situaci je, že řada 
pacientů s  covidem by v  nemocnici 
vůbec nemusela skončit. „Značná část 
hospitalizovaných jsou neočkovaní pa-
cienti s těžším průběhem nemoci, tak-
že vyžadují nepřetržitou péči. Chceme 
proto vyzvat obyvatele regionu, aby se 
registrovali nejen na  posilující dávky, 

ale aby i ti, kteří se dosud očkovat ne-
nechali, ještě jednou možnost chránit 
se před onemocněním formou očko-
vání zvážili,“ apeluje na  neočkované 
Hanke.

Denně nyní projde očkovacím cen-
trem v nemocnici více než tři sta lidí. 
„Jsme připraveni posílit očkovací týmy 

i  provozní dobu centra tak, abychom 
naočkovali v  co nejkratším čase co 
nejvíc lidí,“ zdůrazňuje tisková mluvčí. 
Dodává, že samotná nemocnice nyní 
minimálně jednou týdně testuje všech-
ny své nenaočkované zaměstnance, 
včetně nezdravotnického personálu.

 -zk-

Epidemiologická situace se v šumperském regionu stále zhoršuje. Rostoucí 
čísla nakažených bohužel pociťuje i šumperská nemocnice, jež musela opět ote-
vřít infekční oddělení a postupně zde navyšuje počet lůžek. V době uzávěrky 
zpravodaje koncem minulého týdne tu zdravotníci pečovali o  sedmačtyřicet 
pacientů s covidem, z nichž deset vyžadovalo intenzivní péči. Počty hospitali-
zovaných přitom den ode dne rostou a s tím i tlak na intenzivní lůžka.

V nemocnici opět leží desítky pacientů s covidem, uvítá pomoc dobrovolníků

  
  

  Zastupitelé 
projednají rozpočet

Projednávání rozpočtu na  rok 2022 
a  nová vyhláška o  odpadech. To 
jsou dva hlavní body, jimiž se budou 
ve  čtvrtek 9. prosince zabývat šum-
perští zastupitelé. Veřejné zasedání 
začíná v 15 hodin v zasedací místnosti 
úřadovny v Rooseveltově ulici.  -ger-

  Radnice 
je přívětivým úřadem

Šumperk získal druhé místo v soutěži 
Přívětivý úřad Olomouckého kraje, 
kterou pravidelně vyhlašuje minister-
stvo vnitra pro všechny kraje. Cenu 
převzali v  olomouckém arcibiskup-
ském paláci starosta města Tomáš 
Spurný a  tajemnice Helena Miterko-
vá. Oba poděkovali zejména zaměst-
nancům úřadu, díky jejichž práci, 
snaze a aktivitě se Šumperk řadí nejen 
mezi nejpřívětivější úřady v kraji, ale 
i v celé republice. -ger-
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Nová podoba zpravodaje

2022

01
První číslo nového 
plnobarevného Šumperského 

zpravodaje vyjde v lednu 2022

Připravíme dvanáct čísel 
za rok, zpravodaj bude 

vycházet jednou měsíčně

Na čtyřiadvaceti 
stranách nebudou 

chybět zprávy z radnice, kultura, 
sport i zábava 

121 24

Připravujeme nový 
atraktivní zpravodaj
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Nový tarif umožní parkovat na půl hodiny

Havarijní most v Bohdíkovské ulici projde rekonstrukcí

Památkově chránění dominikánský klášter 
i přilehlý kostel čeká oprava vlhkého zdiva

  

„Chtěli jsme vyjít vstříc řidičům, kteří si potřebu-
jí vyřídit své záležitosti například na poště nebo vy-
zvednout léky v lékárně, na což jim stačí čtvrthodina. 
Od prosince zaplatí za půlhodinové stání desetikoru-
nu, nebudou tak muset hradit celou hodinu za dvacet 
korun,“ uvedla místostarostka Marta Novotná, jež má 
na starosti dopravu ve městě.

V  současné době odborná firma nastavuje nový 
tarif na  parkovacích automatech. Jakmile bude vše 
hotovo, bude doplněna také mobilní aplikace. Vše by 
mělo být připraveno v průběhu prosince. 

Na území města je celkem dvaadvacet zón place-
ného parkování. Za  parkování v  hlavní parkovací 
zóně s označením SU1 se platí ve všední dny od 8 do  
18 hodin dvacet korun za hodinu. Pouze v zóně Kos-
telní náměstí s označením SU2 je parkování zpoplat-
něno ve všední dny od 9.30 do 17 hodin. Nově nyní 
v  obou zónách přibude půlhodinový tarif za  deset 
korun. -ger-

„Oprava bude spočívat ve  vytyčení inženýrských 
sítí a  provizorního dopravního značení, firma poté 
musí odstranit asfaltový povrch a nosnou konstrukci 
mostu, včetně opěr, a poté se pustí do stavby nového 
mostu. Vše završí položení asfaltové vozovkové vrst-
vy,“ popsala postup prací vedoucí oddělení komunál-
ních služeb místní radnice Eva Nádeníčková. Součástí 
zakázky je podle ní i pročištění koryta Temence v této 
části, úprava dna potoku kamennou rovnaninou 
a zpevnění svahů. Most bude mít nově bezpečnostní 
dvoumadlové zábradlí. „Firma rovněž zajistí provi-
zorní přemostění Temence po dobu výstavby,“ dodala 
Nádeníčková.

Opravu mostu má „na  triku“ olomoucká firma  
JR stavby CZ, s. r. o., která ve výběrovém řízení na-
bídla nejnižší cenu. Rekonstrukci by měla zrealizovat 
do  konce roku, postup prací ale samozřejmě závisí 
na  počasí. Celkem přijde investice městskou kasu 
na 896,6 milionu korun včetně DPH. -zk-

„Z  vlhkostního průzkumu, který v  letošním 
roce prováděla firma IZOLACE A SANACE ZDI-
VA – PRINS, s.r.o., vyplývá, že stav objektu se bez 
zásadních sanačních opatření bude jen nadále 
zhoršovat. Mezi hlavní příčiny negativních projevů 
patří především vzlínající kapilární vlhkost, ome-
zená účinnost vzduchoizolačního systému, dnes již 
nefunkčnost systému elektroosmózy a  zasakování 
od vadného provedení rubových izolací bez dosta-
tečného oddrenážování,“ vyjmenoval závady, jež 
je třeba odstranit, šumperský místostarosta Jakub 
Jirgl.

Doplnil, že průzkum a měření u dominikánského 

kláštera ukázaly, že při návrhu technologie na sanaci 
vlhkosti bylo nutné volit takové technologické postu-
py, které zajistí spolehlivost provedení, jejich účinnost 
a jež budou zároveň respektovat různorodý charakter 
konstrukcí objektu.

„Při návrhu řešení sanace muselo být přihlédnu-
to ke skutečnosti, že se jedná o památkově chráně-
né objekty a že objekt je využíván střední zdravotní 
školou se specifickými hygienickými požadavky,“ 
vysvětlil Jakub Jirgl. Dodal, že příští rok se předpo-
kládá zpracování dokumentace pro výběr zhotovite-
le sanačních prací pro oba objekty s dobou realizace 
dva roky. -ger-

Od  prosince budou moci lidé ve  městě zaparkovat 
na půl hodiny za deset korun.  Foto: -pk-

Most u autoservisu Jiřího Vejchody v Horní Temenici 
je v havarijním stavu. Čeká ho rekonstrukce. 
 Foto: -pk-

Špičkový jezdec v enduru Jaroslav Coufal má za se-
bou další vydařenou sezonu.  Foto: archiv

Obyvatelé a návštěvníci Šumperka mohou od prosince využívat nový parkovací tarif. Lidé budou moci 
zaparkovat na půl hodiny za deset korun.

Ještě letos projde v  Bohdíkovské ulici v  Horní Temenici opravou most u  autoservisu Jiřího Vejchody, 
který je v havarijním stavu. Místní radnice už vybrala dodavatele, jenž by se měl do rekonstrukce pustit 
v nejbližších dnech.

Vlhké zdivo dlouhodobě trápí dominikánský klášter a přilehlý kostel Zvěstování Panny Marie. Město se 
rozhodlo obě budovy sanovat, prvním krokem byl průzkum a měření vlhkosti objektů.

  Radní si připomněli výročí 
listopadových událostí 

Nejprve náročná jednání o  rozpočtu, poté vzpo-
mínková akce – takový byl minulý týden úterní ve-
čer šumperských radních. Na rohu divadla pod klíči 
zavzpomínali na konec roku 1989 a na události, kte-
ré vedly ke  změně režimu. Připomněli významné 
osobnosti tehdejšího dění v Šumperku v čele s Jiřím 
Veberem a  přidali osobní vzpomínky na  bouřlivé 
týdny před dvaatřiceti lety.  –ger-

  Jaroslav Coufal nenašel 
v enduru přemožitele

Tak divokou sezonu, jaká byla v  letošním roce, 
šumperský motorkář Jaroslav Coufal, špičkový jez-
dec v enduru, ještě za svou závodní kariéru nezažil. 
„Na jaře se kvůli epidemii covidu nemohlo závodit, 
pak přišly zdravotní problémy a náročná rehabilita-
ce, kvůli níž jsem musel některé závody vynechat. 
Do toho všeho se neustále měnily termíny a dopad-
lo to tak, že poslední závod se jel až nezvykle v říj-
nu. To už nám dalo také pěkně zabrat počasí. Bylo 
to opravdu jako na houpačce,“ popisuje průběh le-
tošní sezony dvaapadesátiletý zkušený jezdec, jenž 
zpočátku moc nevěřil v solidní umístění. Po skvěle 
zajetých závodech v závěru sezony se však nakonec 
mohl radovat z  celkového třetího místa v  seriálu 
mistrovství republiky v  enduro sprintu, v  enduru 
pak Jaroslav Coufal nenašel přemožitele a  stanul 
na stupni nejvyšším.  -ger-

Na  rohu divadla pod klíči zavzpomínali radní 
na konec roku 1989 a události, které vedly ke změ-
ně režimu.                                                      Foto: -ger-
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Sluneční škola otevře své dveře, zazní i koledy

Nová paleo pekárna nabídne zdravé dobroty

  

Sluneční škola se ve středu otevře o šesté ranní. Pří-
chozí si budou moci prohlédnout školu, ale i tamní di-
vadlo nebo zvěřinec, zapojit se do soutěží či zhlédnout 
ukázky práce školních kroužků – divadelního, chova-
telského a rukodělného. Nachystána tu bude také vý-
stava keramických výrobků a zájemci si budou moci 
vyrobit vánoční ozdoby, svícny a  podobně. „Zveme 
rovněž budoucí žáčky přípravné třídy k  tzv. zápisu 
nanečisto. Pokud se při prohlídce zastaví v budoucích 
prvních třídách, ukáží jim paní učitelky z prvních tříd 
i z té přípravné, jak asi bude probíhat dubnový zápis,“ 
láká na akci ředitel školy Hynek Pálka.

V gymnastické tělocvičně bude po celý den připra-
vena „opičí“ dráha, pohybově nadané děti si tu mo-
hou vyzkoušet například skok do  molitanové jámy, 
trampolínky, válení sudů na  akrobatickém čtverci… 
Každý z účastníků dostane hodnotnou cenu a diplom. 
„Nezapomeňte proto přijít ve  sportovním oblečení 
a  především s  dobrou náladou,“ zdůrazňuje ředitel 
a dodává, že po celý den až do sedmé podvečerní bude 
zajištěno vánoční občerstvení. Úderem šesté podve-
černí si pak před školou všichni přítomní společně za-
zpívají koledy s pohádkovými bytostmi. Více na www.
slunecniskola.cz.   -zk-

„Impulzem vedoucím ke vzniku pekárny byly zdra-
votní problémy mých dětí, které potřebují specifickou 
stravu. Vzhledem k  tomu, že v Šumperku a nejbliž-
ším okolí nebylo možné sehnat pečivo, jež mohly mé 
děti jíst, pustila jsem se sama do  pátrání po  recep-
tech a následně pak do pečení,“ vzpomíná na začát-
ky zdravého vaření a  pečení jedenatřicetiletá Lucie. 
Když například chtěla pořídit svému synovi dort 
k  narozeninám, nejbližší pekárnu, která by to kvůli 
specifickým požadavkům na suroviny dokázala, byla 
provozovna v Olomouci.

I  tato zkušenost pak vedla ke zrodu plánu na vy-
budování tak trochu jiné pekárny v Šumperku, jež se 
zaměří na pečivo nejen pro zákazníky se zdravotními 
problémy souvisejícími s jídlem, ale i pro ty, kteří vy-
znávají zdravý životní styl podle zásad paleo či Low 
Carb. „Na internetu jsem objevila stránku Paleo pe-
kárna – mateřský projekt. Jeho tvůrci nabízeli licenci 
a pomoc s rozjezdem firmy. Začátkem letošního roku 
jsem se s nimi spojila a pustila se do příprav,“ popsala 
svou cestu k profesi pekařky Lucie Smolíková. Přizna-
la se, že jediné zkušenosti z pečení měla z domova. 
Původně totiž působila jako studijní poradkyně v ja-
zykové škole v Olomouci, podobně na tom byla i její 
maminka, jež třiadvacet let pracovala jako skladová 
účetní. „Dohodly jsme se, že půjde o malou rodinnou 
pekárnu, jejíž provoz budeme zvládat ve  dvou. Ča-
sem uvidíme, bude záležet na tom, jak se rozjedeme,“ 

sdělila sympatická Lucie. Prozradila, že do budoucna 
plánuje prodej surovin na zdravé pečení i internetový 
obchod.

První počin BEZva pekárny je výroba vánočního 
cukroví, které nebude obsahovat obilí, lepek, mléko, 
cukr ani škrob. Produkty budou vhodné nejen pro 
alergiky či diabetiky, ale i pro běžné konzumenty, jež 
chtějí jíst a mlsat zdravě. Objednávku lze učinit na tel. 
č. 792  363  167, zde je také možné objednat třeba 
i zdravý narozeninový dort.

A co znamená pojem paleo? „Nepoužíváme obil-
nou mouku, lepek, přidaný cukr, mléko a  škrob. 
Pečeme například z  mandlové, kokosové, banánové 
a jablečné mouky, bez použití chemie a konzervantů, 
a proto naše výrobky musejí být uchovávány v chla-
du. Používáme ghí, tedy čistý máselný tuk získaný 
přepuštěním čerstvého másla, které je tak zbavené 
nejen laktózy, ale i mléčné bílkoviny, a rovněž bio ko-
kosový olej, kokosové mléko, kaštanové pyré natural 
a další zajímavé suroviny. Sladíme ovocem, datlemi, 
medem a čekankou. Low Carb je zase pečivo, v němž 
je výrazně snížen obsah sacharidů, je tedy vhodné na-
příklad pro diabetiky. Vše vyrábíme ručně, samozřej-
mostí je, že používáme kvalitní suroviny,“ vysvětlila 
Lucie Smolíková a dodala: „Zveme vás do naší BEZva 
pekárny, přijďte se přesvědčit, že péct lze zdravě a zá-
roveň chutně, některé z  výrobků jsou vhodné i  pro 
vegany.“ -ger-

BEZva pekárnu založila Lucie Smolíková, jež provo-
zovnu povede společně se svou maminkou Halkou. 
 Foto: -ger-

První počin BEZva pekárny je výroba vánočního cuk-
roví.                                                                       Foto: -ger-

„Vánoční den otevřených dveří“ chystá na středu 8. prosince základní škola ve Sluneční ulici. V jeho rám-
ci se školáci spolu s kantory a návštěvníky připojí k akci „Česko zpívá koledy“, zazpívat si do Sluneční školy 
přijdou i pohádkové „bytosti“.

Pekárna, ve které jsou na prvním místě kvalitní zdravé suroviny, produkty místních farmářů a nulová 
„éčka“ či minimální obaly, vznikla v Šumperku. Její zakladatelkou je Lucie Smolíková ze Šumperka, jež 
provozovnu povede společně se svou maminkou Halkou. Lidé pekárnu najdou ve vile naproti kojeneckému 
ústavu v ulici Dr. Beneše 16, v prostorách, kde dříve byla vinotéka. Jmenuje se BEZva pekárna.

  Starosta zavítal 
na den otevřených 
dveří gymnázia  

Starosta Tomáš Spurný zamířil v úterý 9. listopadu 
na gymnázium, kde se konaly den otevřených dveří 
a výstava středních škol Scholaris 2021. Zajímala jej 
současná nabídka škol v Šumperku a okolí i mož-
nosti studia technických oborů, po jejichž absolven-
tech volají místní velké společnosti. Svou prezentaci 
vystavovatelé zaměřili na žáky 9. tříd, kteří se roz-
hodují, kam půjdou po absolvování školy. Gymná-
zium v rámci dne otevřených dveří také předávalo 
informace zájemcům o studium v historické budo-
vě. Další den otevřených dveří plánuje vedení školy 
na 26. ledna. -ger-

  AQUAcentrum láká 
na cvičení pro seniory 
a čertovský ceremoniál

Šumperské AQUAcentrum připravilo pro své ná-
vštěvníky zajímavé novinky. Každé pondělí od  13 
do  14 hodin nabízí seniorům, kteří mají zájem 
o  pohyb, hodinové cvičení ve  vodě, zaměřené 
na  zvýšení fyzické kondice a  procvičení svalstva, 
jež má příznivé účinky na  páteř či pohybovou 
soustavu a  zlepšuje rovnováhu. Saunový svět zase 
láká návštěvníky na saunové ceremoniály, které bu-
dou probíhat v neděli 5. prosince. Těšit se mohou 
na čertovský ceremoniál ve finské sauně v 18 hod., 
pekelný peeling v parní sauně v 19 hod. a na peklo 
ve finské sauně ve 20 hod. Vstupy na ceremoniály 
jsou v ceně wellness.  -ger-

  Šumperský soubor Seniorky 
hledá zpěvačky

Folklorní soubor Seniorky Šumperk – Andante 
hledá do  svých řad zpěvačky. Bližší informace lze 
získat na  tel. čísle 737 815 083 nebo 778 281 767. 
Soubor vznikl již v  roce 1996 pod vedením Libu-
še Deutschové, letos tak těleso slaví 25. narozeniny. 
Za dobu svého trvání vystupoval v různých městech 
naší republiky na  folklorních festivalech i  po  celé 
Evropě. V  repertoáru sboru jsou převážně lidové 
písně severní Hané. -ger-

Starostu zajímala současná nabídka škol v Šumper-
ku a okolí i možnosti studia technických oborů.     
                    Foto: -ger-
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Nemocnice spustila unikátní projekt, pacienty po výměně kloubů staví po operaci na nohy

  

Sportovce Petra Fabiánka, jehož velkou vášní je 
mimo jiné paragliding, už delší dobu omezovala těžká 
artróza kyčelního kloubu. „Nejprve jsem cítil bolest 
v  kyčli při plavání, pak se to zhoršovalo a  nakonec 
jsem nemohl pořádně chodit. V nemocnici mi řekli, že 
jediným řešením je totální endoprotéza,“ popsal po-
tíže před operací Petr Fabiánek. Začátkem listopadu 
mu ortopedi v šumperské nemocnici kloub vyměni-
li, na nohy se postavil jen několik hodin po zákroku. 
„Překvapilo mě, že jsem mohl hned chodit a  že mě 
to nebolelo. Cítím se výborně a občas chodím skoro 
bez berlí,“ pochvaloval si rekonvalescenci čtvrtý den 
po operaci „majitel“ nového kloubu a s úsměvem do-
dal, že se už těší, až vystoupá s padákem na zádech 
na kopec a rozletí se jako pták.

Petr Fabiánek je jedním z prvních pacientů, kteří 
se v šumperské nemocnici zapojili do nového progra-
mu takzvané Pacientské cesty. „Tento unikátní projekt 
spočívá v  mnoha krocích, především pak ve  výraz-
ném zapojení samotného pacienta do celého proce-
su už několik týdnů před operací. Součástí jsou také 
nové léčebné postupy a telemedicína,“ vysvětlil prin-
cip Pacientské cesty Alan Munteanu z vedení skupiny 
B. Braun. 

Primář ortopedického oddělení nemocnice Ján 
Debre je z  nového programu nadšený. „Čekal jsem, 
že výsledek po operaci bude dobrý. Ale když pacien-
ta postavíte na nohy pár hodin po výměně kyčle a on 
řekne: „Doktore, to je úžasné, stojím a nic mě nebolí,“ 
tak to je opravdu skvělý pocit. Navíc je to pro pacienty 
ohromná motivace pro další dny, kdy bolest postupně 
přichází a je potřeba rehabilitovat,“ zdůraznil Debre.

Nemocnice zahájila unikátní projekt Pacientské 
cesty na začátku září, během dvou měsíců se do něj 
zapojilo jedenačtyřicet pacientů. První z nich přitom 
už mají operace za sebou. Mezi nimi je i třiašedesáti-
letá Ludmila Bayerová. „Jsem nadšená. Už jen z toho 
přístupu, všech informací, jež mi nemocnice poskyt-
la, i z toho, že jsem měla možnost se předem seznámit 
s ošetřujícím personálem. Díky tomu jsem věděla, co 
přesně mě čeká, což mě i uklidnilo a zbavilo celkového 
strachu z operace,“ popsala své zkušenosti pacientka, 
která už tři hodiny po  operaci začala rehabilitovat 
a chodit.   

Projekt Pacientské cesty v sobě zahrnuje čtyři dů-
ležité kroky: vzdělávání pacientů, snížení rizika vzni-

ku infekce, včasné rozpohybování krátce po operaci 
a cvičení před a po operaci. „Program poskytuje na-
šim pacientům ten nejvyšší komfort během celé léč-
by. Díky nejnovějším odborným přístupům, tomu, že 
se sami aktivně zapojí do celého procesu, ale i díky 
moderním technologiím procházejí léčbou méně bo-
lestivě, rychleji a také s nižším rizikem pooperačních 
komplikací,“ vysvětlil primář. 

Už osm týdnů před zákrokem se pacienti setkávají 
s ošetřujícím lékařem, který jim vysvětlí, co se bude 
do operace a po ní dít. Kromě brožurek a speciálních 
videí si mohou stáhnout i  mobilní aplikaci ForPa- 
tientApp, z níž se dozvědí vše podstatné pro hladký 
průběh operace a  léčby. Po  celou dobu mají rovněž 
k dispozici edukační koordinátorku, která je připra-
vena i telefonicky zodpovědět jakékoliv otázky. 

Součástí přípravného procesu je také tzv. Pacient-
ská akademie, na níž se pacient seznámí s operujícím 
lékařem, fyzioterapeutem, anesteziologem a  dalšími 
zdravotníky, kteří se o něj budou během hospitalizace 
starat. „Pacienti, jež mohou doprovodit jejich blízcí, 
se během tohoto setkání dozvědí, jak se na  operaci 
nejlépe připravit, a  naučí se například správně cho-
dit o berlích nebo vstávat z lůžka,“ doplnil Ján Debre 
a dodal, že během setkání zdravotníci pacientům rov-
něž vysvětlují, jak důležité je před samotnou operací 
dodržování hygienických zásad, které podstatným 
způsobem snižují riziko vzniku infekce. Ta totiž může 
způsobit vážné zdravotní komplikace. 

Právě včasné obnovení pohyblivosti a  rychlejší 
zotavení pacienta jsou klíčovou součástí Pacientské 
cesty. Tím, že lékař během operace velkých kloubů 
aplikuje do  otevřené rány lokální anestetikum nebo 
katétr napojený na  pumpu s  anestetikem, pacient 
po  operaci necítí bolest. „Tento typ multimodální 
anestezie umožní pacientům postavit se na  vlastní 
nohy už pár hodin po operaci. Protože je nic nebo-
lí, mohou chodit hned a o to rychleji zatěžovat nový 
kloub, zapojovat svaly kolem rány a  získat rychleji 
soběstačnost, sebejistotu a sílu pro další rehabilitaci. 
Včasná mobilizace přitom sníží i  množství poope-
račních komplikací, jako jsou bolesti, trombózy nebo 
otoky,“ vyzdvihl nový přístup Ján Debre. Podotkl, že 

vše se samozřejmě děje s přihlédnutím na individuál-
ní zdravotní stav pacienta. „V zahraničí podobné pro-
jekty fungují, ´neupekli´ jsme nic úplně nového. Není 
to žádný převratný implantát či chirurgické techniky. 
Je to vtažení pacienta do jeho léčebného procesu, kdy 
se stává naším partnerem. Ví, co ho den po dni čeká 
a co má a nemá dělat. Takový poučený pacient nám 
velmi usnadňuje práci,“ zdůraznil primář.

Díky novému projektu bude podle něj možné pro-
vést až o  třetinu více operací než dříve. Zcela totiž 
odbourává nebo výrazně zkracuje pobyt na jednotce 
intenzivní péče, což je v pandemické době obrovský 
přínos. „Díky tomu už nebudeme v případě rostou-
cího počtu covidových pacientů tak paralyzováni 
a  budeme se moci i  nadále plně věnovat plánované 
ortopedické operativě,“ zdůraznil předseda předsta-
venstva Nemocnice Šumperk Martin Polach. Připo-
mněl, že kvůli pandemii musela nemocnice odložit 
víc než dva tisíce operačních zákroků. „Je třeba si 
uvědomit, že i pacienti s nemocnými klouby trpí vel-
kými bolestmi. Dobrou zprávou je, že se pacientům 
zapojeným do projektu krátí doba hospitalizace z de-
víti na pět dní, takže jich budeme moci v budoucnu 
reálně odoperovat víc. A kratší bude rovněž doba če-
kání na výměnu kloubu,“ zdůraznil Polach. -zk, hh-

Nemocnice představila projekt Pacientské cesty, který 
spustila jako první v republice.                        Foto: -zk-

Ráno vám vymění kolenní nebo kyčelní kloub, po obědě se posadíte, přijde za vámi fyzioterapeut a večer 
už chodíte. V  Česku donedávna naprosto nereálná představa, kterou v  šumperské nemocnici proměnili 
ve skutečnost. Ve spolupráci se společností B. Braun totiž nemocnice spustila jako první v republice pro-
gram Pacientské cesty, jež krátí dobu hospitalizace pacientů po operacích velkých kloubů a urychluje jejich 
rekonvalescenci. Díky tomu bude moci nemocnice odoperovat víc pacientů, kteří už dnes kvůli pandemii 
čekají na operace víc než rok.

  První zkouška na „Rybovku“ 
se odkládá na 5. prosince

Šumperští nadšenci v čele s organizátorem oblíbe-
ných Klášterních hudebních slavností a cyklu Kla-
sika Viva Romanem Janků se pouštějí do přípravy 
provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 
Šumperský vánoční sbor, který vzniká jednou roč-
ně právě u  této příležitosti, vystoupí v  klášterním 
kostele na  Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, 
od 16.30 hodin.
Koncertu předcházejí zkoušky, z nichž první, která 
měla proběhnout 21. listopadu v klášterním kostele, 
pořadatelé vzhledem k epidemické situaci přeloži-
li na neděli 5. prosince ve 14 hodin. Další zkouška 
pro orchestr a  sbor je pak naplánována na  neděli 
19. prosince v  10 hodin. „Generálka se uskuteční 
v den koncertu v 15 hodin. Další potřebné zkoušky 
budeme řešit operativně. Zveme všechny zpěváky, 
kteří mají zkušenosti se zpíváním ve sboru, aby se 
k nám přidali. Přivítáme i hudebníky,“ zve do řad 
šumperského vánočního sboru Roman Janků, jenž 
se ujal dirigentské taktovky. -red-

Třiašedesátiletá Ludmila Bayerová čtvrtý den po ope-
raci kolenního kloubu.       Foto: Nemocnice Šumperk

Díky novému projektu bude moci nemocnice provést 
až o třetinu více operací než dříve. 
 Foto: Nemocnice Šumperk
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Jak tréninky RBSD probíhají?
Na trénincích se učíme, jak reagovat 

na  konflikt, ukazujeme si, jak vypadá 
situace, ještě než rvačka vznikne. Jde 
hlavně o  to si uvědomit, jak postupo-
vat, aby konflikt nevznikl, tomu se říká 
předkonfliktní fáze. Poté se učíme boji 
pomocí jednoduchých technik. Trénu-
jeme sebeobranu podle postupů, které 
se osvědčily v  boji nebo při plnokon-
taktním tréninku. V  RBSD se hodně 
dbá na  to, aby byl člověk komplexní 
v  určitých disciplínách, jako jsou zá-
pasení, sebeobrana, střílení a box. Zá-
pasení a  boxu říkáme atletická báze. 
Všechny aktivity jsou dohromady pro-
pojené, takže každá funguje s každým 
společně. 

Je pro vstup do oddílu potřeba ur-
čitá fyzická kondice?

Určitě ne. Často se stává, že lidé, 
kteří chtějí do  oddílu vstoupit, říkají, 
že si před vstupem ještě zlepší fyzičku, 

„namakají se“, ale v RBSD se na fyzic-
kou kondici dbá. Při tréninku se člověk 
naučí určitou techniku, u  toho však 
zároveň zlepšuje i svou kondici, proto 
není nutno tyto věci oddělovat. Spojuje 
se tak příjemné s užitečným, což je dů-
ležité, protože v boji člověku techniky 
nikdy nedojdou, ale energie ano.

 
Ve společnosti panuje přesvědčení, 

že bojové sporty jsou spíše doména 
mužů a  mladých. Je tomu skutečně 
tak?

Myslím, že ve  společnosti panuje 
spousta různých přesvědčení, jichž by 
se lidé nemuseli držet. Řeči typu „pro-
sím tě, ty jsi holka, ty nemůžeš dělat 
bojový sport“, jsou jen předsudky vůči 
věcem, na které by se lidé vůbec neměli 
dívat. Samozřejmě muži na  tréninku 
převažují, ale máme v oddílu i ženy, jež 
na sobě neskutečně pracují, a mezi po-
hlavími nejsou prakticky vůbec žádné 
rozdíly.

RBSD - tak zní název šumperského sportovního oddílu, který se věnuje se-
beobraně. Schopnost ochránit sebe, svoji rodinu a majetek považují jeho čle-
nové za  nejdůležitější. Kateřina Kluková, členka RBSD, mistryně republiky 
v grapplingu za rok 2019, umístěním druhá na Europan Championship, přijala 
pozvání k rozhovoru o oddílu a o její dosavadní sportovní kariéře.

Dřela jsem každý den, abych byla tam, kde jsem teď, říká mistryně republiky v grapplingu Kateřina Kluková

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

vedoucího registračního oddělení odboru živnostenského 
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 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání, v  platném znění * znalost zák.  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění * znalost zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění * osvědčení o zvláštní 
odborné způsobilosti na  úseku živnostenských úřadů výhodou * zkušenosti s  řízením kolektivu * 
komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 
na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 
vzdělání * souhlas s  lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob 
narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí registračního oddělení
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup 
od 1. 1. 2022, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 30. listopadu 2021. Informace k pozici podá Marek 
Pospíšil, vedoucí odboru živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 208.

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

Kateřina Kluková je mistryní republiky 
v grapplingu.  Foto: -vr-

Jste mistrní republiky v  grapplin-
gu. Myslíte, že máte na bojové sporty 
talent?

Řekla bych, že sport všeobecně 
není nikdy jen o  talentu. Samozřej-
mě, že jsou lidé, kteří talent mají. Ten 
jim může na  začátku pomoci rychle 
vyrůst, ale může je kolikrát také držet 
na jednom místě. Někdy to lidé vzdají, 

i když talent mají. Sportovec bez talen-
tu může překonat sportovce s talentem 
díky tomu, že dře a  piluje. Trénink je 
jenom o drilování. Někdy za mnou při-
jdou lidé a říkají: „Kačka, ta je dobrá, 
nemůžete ji s námi srovnávat, ona má 
na to talent.“ O tom to ale není. Je to 
o  tom, že jsem každý den ráno přišla 
do tělocvičny a dřela tam celý den. Pak 
jsem se přišla domů najíst a  vyspat, 
abych mohla přijít zase zítra. Dřela 
jsem takto každý den, abych se dostala 
aspoň tam, kde jsem teď. Není potře-
ba talent k tomu, aby byl člověk dobrý. 
Stačí chtít.

 
A  na  závěr: Komu byste vstup 

do RBSD doporučila?
Reálnou sebeobranu bych doporuči-

la všem, kteří se o tohle zajímají. Ať už 
jenom proto, že je to baví, nebo z dů-
vodu, že se chtějí sebeobranu naučit, 
těm, co se chtějí naučit zvládání kon-
fliktů. Nebo jen pro odreagování, když 
chce člověk vypnout hlavu po  práci. 
Jenom si to užít je hrozně fajn. Člověk 
potká spoustu nových lidí, skvělý ko-
lektiv a dozví se něco nového.

 Děkuji za rozhovor.
 V. Rédová



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

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

Autoservis.indd   2Autoservis.indd   2 04.06.2021   6:43:5804.06.2021   6:43:58Elektrokola
ČESKÝCH ZNAČEK CRUSSIS A 4EVER
Prodej kol, záruční a pozáruční servis, repasy baterií

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU

Elektrokola.indd   2Elektrokola.indd   2 04.06.2021   6:37:5904.06.2021   6:37:59I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN FIREMNÍ ŘEŠENÍ

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

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

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

SOUTĚŽ POKRAČUJE !! VYŠŠÍ RYCHLOSTI !!
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Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
30.11. - 1. 12. 2021 od 10.00 do 17.00 hodin

• 18-20-M/01    Informační technologie
• 26-41-M/01    Elektrotechnika 
• 23-41-M/01    Strojírenství 
• 78-42-M/01    Technické lyceum

Prohlídka školy, odborných učeben 
a laboratoří začíná každou celou hodinu.

Účastníci akce musejí dodržovat platná hygienická opatření 
stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Průběh konání akce 
se může měnit dle aktuální epidemiologické situace a vládních 
nařízení. Průběžně vás budeme informovat o nastavených 

pravidlech.

Srdečně zveme všechny žáky a rodiče na dny otevřených 
dveří, který je určen pro zájemce o studium těchto oborů:

Ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec
Informace podá: Ing. Roman Unzeitig, telefon: 583 326 203, 

e-mail: unzeitig@vsps-su.cz
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 Informace  o  studiu  podá  studijní oddělení: 
  583 320 117      Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk  

  studijni@skolasumperk.cz    www.skolasumperk.cz 

  @skolasumperk.cz    stredni_skola_remesel_sumperk 

3.12.2021   9.00 – 17.00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

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

FINANČNÍ 
REFERENT

www.fortex.cz, kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA        800 900 015

Hlavní náplň práce:
Zpracování podkladů pro banky, pojišťovny, 
finanční úřad
Účtování
Výpočet daní a poplatků
Agenda dotací na vzdělávání zaměstnanců

Požadujeme:
SŠ s maturitou
Znalost účetnictví a daňové problematiky
Uživatelkou úroveň práce na PC (MS Office)
Znalost programu Helios výhodou
Komunikační předpoklady 
Spolehlivost, odpovědnost a samostatnost

hledá vhodného kandidáta na pozici
  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 � nancování 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 � nančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu
ZDARMA zprostředkujeme odborné � nanční 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

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! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.

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
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FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
w w w.fortexreality.cz

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
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Renáta Venclová 
makléřka
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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      
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Pane primáři, v nemocnici jste 
od léta. Už jste se určitě naplno zvlád-
nul seznámit s celým chodem odděle-
ní. Je něco, co chcete na chodu našeho 
oddělení v nejbližší době změnit? 

Primář Martin Trhlík: Chod jako takový 
měnit nechci. Rád bych ale v budoucnu 
služby našeho oddělení rozšířil. Důvod 
pro nějaké zásadní změny nevidím. Kole-
gové jsou maximálně vstřícní a v zásadě 
to, co bychom chtěli primárně změnit, je 
dispoziční řešení naší porodnice, ale to 
je spíše takový „běh na dlouhou trať“. Já 
jsem do  nemocnice přišel hlavně s vizí 
rozšiřování dalšího spektra služeb. 

 
Překvapilo vás něco při vašem ná-

stupu? 
Primář Martin Trhlík: Do jisté míry mě 

překvapila vstřícnost zdejšího personá-
lu. Od lékařů přes sestry až po ošetřova-
telky. Vládne zde neuvěřitelně přátelská 
atmosféra, která není vždy samozřej-
mostí, když člověk nastoupí na  nové 
místo.  

Lékař Karel Huml: Ano, mohu jen po-
tvrdit. Kolektiv lékařů je tady naprosto 
skvělý. Rozhodně nebude problém je 
vychovávat v těch odbornostech, jež bu-
dou zapotřebí k tomu, abychom zde za-
bezpečili komplexní péči o matku a dítě. 
Zaměstnanci nemocnice jsou nejenže 
velmi vstřícní, ale jsou také ochotní se 
nadále patřičně vzdělávat. 

 
Můžete konkrétněji nastínit, jak 

chcete v budoucnu péči gynekologic-
ko-porodnického oddělení rozvíjet?  

Primář Martin Trhlík: Chceme rozvíjet 
jak péči v oblasti gynekologie, tak v ob-
lasti porodnictví. V rámci gynekologie 
chceme rozvíjet péči v  urogynekolo-
gické oblasti. Rádi bychom zde otevřeli 
centrum pro léčbu endometriózy, což 
je zásadní operační záležitost, na kterou 
navazují ambulantní a mezioborové čin-
nosti a spolupráce. S mým příchodem se 
vážou samozřejmě bohaté zkušenosti 
v této operativě, jež nyní mohu nabíd-
nout šumperské nemocnici a  v rámci 
mezioborové spolupráce s chirurgy 
a  urology tuto péči nadále rozvíjet. Je 
to taková moderní diagnóza posled-
ní doby, která postihuje ženy hlavně 
v plodném věku od 25 do 35 let. 

 
Čím si to vysvětlujete? 
Primář Martin Trhlík: Ten výskyt one-

mocnění jako takový jednoznačně roste. 
Čísla to jasně potvrzují. Je to diagnóza, 

Gynekologicko-porodnické oddělení 
posílil nový tandem zkušených lékařů NEMOCNICE

ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

již jsme se v posledních letech nauči-
li velmi dobře diagnostikovat, včetně 
všech potíží s tím spojených, které tyto 
mladé ženy mají. Ten růst si vysvětluje-
me nejen kvalitnější diagnostikou, ale 
také odkládáním těhotenství do pozděj-
šího věku. A domníváme se, že svůj vliv 
sehrávají i  socioekonomické důvody. 
A pokud bych se mohl vrátit ještě k tomu 
rozšiřování péče, tak bychom v nejbližší 
době rádi prohloubili spolupráci s gyne-
kologicko-porodnickou klinikou Fakultní 
nemocnice Olomouc. 

 
V jaké oblasti? 
Primář Martin Trhlík: Asi není žádným 

tajemstvím, že pracujeme v regionu 
s poměrně velkou spádovou oblastí. 
Ještě z dob svého předchozího půso-
bení vím, že právě ze šumperského 
regionu muselo každoročně dojíždět 
za specializovanou péčí 60 až 70 pacien-
tek s onkogynekologickým onemocně-
ním. Zpravidla jezdí buď do Olomouce, 
nebo do  Nového Jičína. S mým přícho-
dem, zkušenostmi, ale i skvělým týmem 
zdejších lékařů se budeme moci o lehčí 
případy onkogynekologických onemoc-
nění nově postarat sami, tak aby tyto 
pacientky nemusely za  touto péčí do-
jíždět. U těžších forem onemocnění pak 
budeme spolupracovat právě s Fakultní 
nemocnicí Olomouc. Takže prohloubení 
této spolupráce je naším dalším velkým 
cílem.   

 
Pan primář Trhlík zmínil, že péči 

chce rozšiřovat i v oblasti porodnictví. 
Prozradíte nám, pane doktore, vaše 
plány trochu detailněji? 

Lékař Karel Huml: Jednak bychom rádi 
v budoucnu porodnici zmodernizovali 
a také chceme rozšířit naše služby v ob-
lasti perinatologie. Nemocnice Šumperk 
již zažádala o  obnovení statutu perina-
tologického centra intermediální péče. 
Díky dosavadním pracovním zkušenos-
tem jsme schopni nabídnout takové služ-
by a zázemí, které nám umožní postarat 
se o  ženy s rizikovým průběhem těho-
tenství, jež doposud musely vyhledávat 
péči ve  Fakultní nemocnici Olomouc. 
Jedná se například o  maminky s vyso-
kým krevním tlakem, s cukrovkou, s  tzv. 
růstovou restrikcí plodu či s předčasným 
odtokem plodové vody.  A to vše samo-
zřejmě ve spolupráci s neonatologickým 
oddělením, kdy bychom chtěli spektrum 
péče rozšířit i o předčasně narozené děti 
od 32. týdne. 

 Tak to bude jednoznačně další vý-
znamné rozšíření péče… 

Lékař Karel Huml: Přesně tak. Mám 
za  sebou několikaletou zkušenost na   
pozici krajského perinatologa Olomouc-
kého a  následně i  Zlínského kraje. Tyto 
zkušenosti bych rád využil a  předal dál 
tak, abychom maminkám s rizikovým 
průběhem gravidity mohli nabídnout 
potřebný komfort a  bezpečí přímo 
v Šumperku. U těch nejzávažnějších pří-
padů budeme samozřejmě úzce spolu-
pracovat s Fakultní nemocnicí Olomouc.  

 
Do  Nemocnice Šumperk jste na-

stoupili společně. Asi je třeba vysvět-
lit, že to není náhoda, protože se znáte 
už poměrně dlouho… 

 Lékař Karel Huml: Náhoda to určitě 
není. My jsme se s Martinem poznali 
ve  Fakultní nemocnici Olomouc, kam 
přišel z Nového Jičína jako onkogyneko-
log,  a já jsem v té době byl vedoucím pe-
rinatologického centra intenzivní péče, 
porozuměli jsme si nejen profesně, ale 
i lidsky. A od té doby jsme vlastně nejen 
pracovní kolegové, ale i přátelé.  

 
Co konkrétně vás oslovilo na  Ne-

mocnici Šumperk? 
Lékař Karel Huml: Určitě její vedení 

a směrování k modernímu pojetí posky-
tování zdravotní péče. To souvisí s tím, 
že jde o  soukromou nemocnici, která 
se dynamicky rozvíjí a má ohromný po-
tenciál. Víte, dobrá medicína se dá dělat 
všude, ale pokud chcete dělat víc než jen 
dobrou medicínu, tak do toho musíte in-
vestovat nejen vlastní iniciativu a ochotu  
realizovat se, ale potřebujete mít „za zády“ 
někoho, kdo neváhá do rozvoje medicíny 
zásadně investovat. A tady vidím ohrom-
ný potenciál a podporu ze strany vedení. 
Na tu spolupráci se moc těším.  

Primář Martin Trhlík: Asi není žádným 
tajemstvím, že jsme s doktorem Hum-
lem přišli ze Zlína, kde jsme oba něja-
kou dobu působili. Šli jsme tam i z toho 
důvodu, že zde byla v plánu výstavba 
nové nemocnice, z  níž nakonec sešlo. 

Po krajských volbách přišlo nové vedení 
nemocnice, které se rozhodlo přeobsa-
dit gynekologicko-porodnické oddělení 
staronovým vedením z roku 2017. Dů-
vody pro tu změnu byly výhradně poli-
tické, nikoliv odborné. Takže i proto jsem 
nesmírně rád, že nám přišla tak skvělá 
nabídka od vedení šumperské nemocni-
ce, jež neváhá do rozvoje nemocnice in-
vestovat a chce zde zdravotní péči nejen 
rozšiřovat, ale posunovat ji dál i z hledis-
ka kvality.   

 
Musím říct, že působíte opravdu 

jako sehraný tým… 
Primář Martin Trhlík: Víte, pokud se 

chce člověk věnovat své práci opravdu 
víc do hloubky, včetně těch jednotlivých 
suboborů, tak je prakticky nemožné, 
aby jeden člověk obsáhnul úplně vše. 
Konkrétně intermediální péče se velmi 
přibližuje té intenzivní centrové péči 
a  z toho gynekologického pohledu se 
zase chceme soustředit na  tu zmiňo-
vanou operativu. Zároveň ale s panem 
doktorem úzce spolupracujeme, pracu-
je pro nás stejný tým lidí, denně spolu 
komunikujeme, ale ten odborný tým, 
ten jsme museli rozdělit, protože takoví 
borci opravdu nejsme, abychom zvládali 
úplně všechno. Já mám atestaci z urogy-
nekologie a onkogynekologie, pan dok-
tor Huml má atestaci z perinatologie. 
Každý se naplno věnujeme své odbor-
nosti a to je dobře. Víte, kdo je to abso-
lutní specialista? Ten, který ví všechno 
o ničem… 

Lékař Karel Huml: Je to tak. Třeba jen 
v oblasti gynekologie se lékaři začínají 
úzce profilovat například na  onkogyne-
kologii, urogynekologii nebo dětskou 
gynekologii. Tak, jak se dnes prohlubují 
poznatky a informace o jednotlivých gy-
nekologických onemocněních, generuje 
to stále větší a větší nároky na dílčí zna-
losti, a  je prakticky nemožné, aby jeden 
lékař obsáhnul úplně vše. Dnes jsou gy-
nekologie a  porodnictví v podstatě dvě 
různé specializace. A  i  porodnická péče 
už má své subspecializace. 

Od  srpna letošního roku šéfuje gynekologicko-porodnickému oddělení 
primář Martin Trhlík. Do  nemocnice nastoupil společně se svým kolegou 
Karlem Humlem. Slovo tandem je přitom na místě. Už od samého začátku 
jejich příchodu je jasné, že jsou nejen pracovní kolegové, ale i přátelé, kteří 
si lidsky velmi rozumí. Zatímco doktor Huml jako zkušený perinatolog netají 
své plány na rozvoj intermediální péče, primář Martin Trhlík se chce soustře-
dit na operativu a zároveň léčbu endometriózy, jež trápí stále víc mladých 
žen. „Víte, pokud se chce člověk věnovat své práci opravdu víc do hloubky, 
tak je prakticky nemožné, aby jeden člověk obsáhnul úplně vše ve  svém 
oboru,“ vysvětluje v následujícím rozhovoru primář Trhlík, proč se rozhodli 
si řízení společného pracoviště s doktorem Humlem rozdělit. 
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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

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, 

Hlavní třída 31, Šumperk

nabízí ve školním roce 2022/2023 
vzdělání v oborech 

Obchodní akademie (63-41-M/02)
Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Studium v obou oborech 
je určeno žákům 9. tříd ZŠ.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 14. prosince 2021 od 10 do 16 hod.

Další informace: Mgr. Ludmila Divišová 
– výchovná poradkyně, tel. č. 583 213 349, 

 588 110 348, e-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz.
V případě nepříznivé epidemiologické situace 

sledujte www.oa-sumperk.cz

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.

S makléřem
prodáte nemovitost

Nestřílejte cenu od boku. Poraďte se s našimi certifikovanými makléři a prodejte 

svoji nemovitost bez zbytečných průtahů a za nejlepší cenu na trhu.

Realitní služby,
jaké si přejete

T
E

ještě výhodněji

elitereality@re-max.cz

Elite Reality

www.re-max.cz/elitereality

Šumperk787 01
Gen. Svobody 98/15 733 644 669

Přijďte si včas vybrat z naší 
nabídky:
- adventní svícny
- dekorace
- vánoční svíčky, stuhy
- dárkové zboží

OTEVÍRACÍ DOBA 
Pondělí – Pátek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

ADVENTNÍ NEDĚLE (8:00 – 12:00)
28.11. / 5.12. / 12.12. / 19.12.

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16
sumperk@kvetinovyklub.cz WWW.KVETINOVYKLUB.CZ


