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V nemocnici funguje odběrové místo pro pacienty 
s podezřením na nákazu koronavirem

Odběrové místo je otevřeno každý 
den od  7 do  14.30 hodin. Nemocnice 
připravila pro podezřelé s nákazou dva 
stany. Jeden pro pěší a jeden pro řidiče, 
kteří přijíždějí do nemocnice vlastním 
vozem, takže jim jsou stěry odebírány 
přímo přes okénko.

Podle nových pravidel posílají 
na testy jak hygienici, tak praktičtí lé-
kaři - pokud člověk splňuje podmínky, 
kterými jsou teplota vyšší než 37,5 stup-

ně, kašel, dušnost, únava nebo jaká- 
koliv změna zdravotního stavu. Se-
znamy lidí, doporučených k testování, 
poskytují nemocnici průběžně přímo 
praktici, takže v případě příznaků ne-
moci by měli lidé kontaktovat právě 
je. „Neposkytujeme tuto službu pro 
samoplátce nebo lidi, kteří budou o své 
vůli vyžadovat vyšetření. Stěry odebí-
ráme z kapacitních důvodů pouze těm, 
jež doporučí krajská hygienická sta-

Nemocnice připravila pro podezřelé s nákazou dva stany. Jeden pro pěší a jeden pro řidiče, kteří přijíždějí vlastním vozem, takže 
jim jsou stěry odebírány přímo přes okénko.  Foto: P. Kvapil

Dezinfekci na  plošný úklid, kterou 
městu darovala místní firma, dostali 
i podnikatelé.    Strana 2

Město nakoupilo roušky a respiráto-
ry, lidé si je mohou koupit na radni- 
ci.    Strana 3

Roušky šijí dobrovolníci i zaměstnan-
ci firem.    Strana 4

Kulturní organizace lákají prostřed-
nictvím sociálních sítí na  zajímavé 
aktivity.    Strany 6, 7

Šumperská nemocnice zprovoznila 22. března odběrové místo pro pacienty 
s  podezřením na  nákazu koronavirem. Speciální odběrové stany najdou lidé 
zkraje nemocničního areálu u hlavního vstupu. Vyšetřit se v nich mohou z kapa-
citních důvodů ale pouze s doporučením krajské hygienické stanice nebo svého 
praktického lékaře. Odběrové místo není určeno pro samoplátce.

nice nebo praktický lékař,“ upozornil 
předseda představenstva Nemocnice 
Šumperk Martin Polach, který všechny 
příchozí zároveň prosí, aby neprodleně 
po odběru opustili místo areálu a ne-
zdržovali se zbytečně poblíž nemocni-
ce.

Odebraný vzorek posílá nemocnice 
do  laboratoře. Pokud je člověk pozi-
tivní, dozví se to buď od  praktického 
lékaře, nebo od hygieny. „Celkem jsme 
v  Šumperku od  zprovoznění odběro-
vého místa vyšetřili dvě stě deset lidí,“ 
uvedl minulou středu Martin Polach 
a dodal, že s ohledem na zásobu testo-
vacích sad je nemocnice schopna vyše-
třit denně zhruba třicet lidí. -zk-
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„Učinit jsme tak mohli učinit díky velkorysému 
daru společnosti Everstar, jež věnovala městu dva tisí-
ce litrů této účinné látky pro zajištění maximální čis-
toty objektů,“ uvedla místostarostka Marta Novotná, 
která má nákup a distribuci dezinfekce ve své gesci. 
Zdůraznila, že město rozhodně nesedí s rukama v klí-
ně a nečeká jen na dary, ale chemikálie na mytí ploch 
i rukou také aktivně vyhledává a nakupuje. „Musíme 
zabezpečit pravidelnou dezinfekci nejen úřadu, ale 
i  našich organizací. Díky daru od  společnosti Ever-
star jsme mohli plošnou dezinfekci dodat ve  dvou  
vlnách do  zhruba čtyř desítek otevřených obchodů 
ve městě, poště, bankám, taxikářům, sociálním orga-
nizacím a dalším. Využili jsme ji rovněž v naší krizové 
mateřské škole a družině a část poskytli i ostatním ob-
cím regionu,“ vyjmenovala Novotná. 

Jejími velkými pomocníky při distribuci jsou dobro-
volní hasiči. V temenické hasičské stanici je dezinfekce 
uskladněna a dobrovolní záchranáři zde tyto prostřed-
ky čepují a vydávají dle dohodnutých pravidel.

Město také zajišťuje pro krizový štáb Olomoucké-
ho kraje distribuci dezinfekce na  ruce, poskytované 
přidruženým obcím, opět za vydatné pomoci dobro-
volných hasičů. Kraj do středy 1. dubna zatím distri-
buoval obcím prostřednictvím města Šumperka 1155 
litrů této dezinfekce. „Prakticky celé množství dezin-

fekce na ruce, jež jsme od kraje získali, jsme rozdělili 
pětatřiceti obcím, které má naše město s rozšířenou 
působností pod svými křídly,“ vysvětlila místosta-
rostka. Uvedla, že má od krajského krizového štábu 
informaci o  předpokladu pokračování pravidelných 
dodávek dezinfekčních prostředků na ruce.

Další přísun dezinfekce na ruce se rýsuje díky šum-
perské firmě SHM, která je připravena věnovat vý-
znamnou částku na nákup tisícovky litrů dezinfekce. 
Tato záležitost je zatím v jednání, podrobně o tomto 
daru budeme informovat příště. -ger-

Město nyní bude zvažovat každou investici a  každý 
další výdaj. Redukovat se budou dotace z rozpočtu měs-
ta, ruší se některé soutěže a akce, provozní náklady se 

budou zeštíhlovat a hledat úspory u všech odborů. „Zá-
roveň jsme museli vyčlenit peníze na nákup ochranných 
pomůcek a dezinfekce,“ dodal Tomáš Spurný. 

Doplnil, že hlavním úkolem vedení města je zajis-
tit chod úřadu, aby si občané mohli vyřídit všechny 
neodkladné záležitosti. „Abychom předcházeli šíře-
ní koronaviru, byli jsme nuceni úřad rozdělit na dvě 
směny, jež se nebudou potkávat. Tyto změny by lidé 
neměli zaznamenat, vše bude fungovat jako doposud. 
Lidé si zavolají na odbor, kde potřebují vyřídit svou 
záležitost. Úředník jim buď poradí, nebo si s  nimi 
dohodne schůzku,“ popsal chod úřadu starosta. Zá-
roveň dodal, že například platby na registru vozidel 
či za vyřízení dokladů i rybářských lístků je možné 
provádět pouze bezhotovostně platební kartou. -ger-

Do  mobilního rozhlasu se lidé mohou regist-
rovat na  adrese https://sumperk.mobilnirozhlas.
cz/registrace. Na  uvedené mobilní číslo a  e-mail 
budou zaregistrovaným uživatelům chodit aktuál- 
ní zprávy. Lidé budou mít větší přehled, pokud 
si zdarma stáhnou prostřednictví Google play 
nebo Appstore aplikaci Mobilní rozhlas. Zatím se 

do mobilního rozhlasu zaregistrovalo asi sedmnáct 
set občanů.

Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou 
klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mno-
hem víc. Kombinuje možnost rozesílání SMS zpráv, 
hlasových zpráv a  e-mailů, čímž umožňuje přímou 
komunikaci mezi obecním úřadem a občany.  -ger-

Poskytovatelé sociálních služeb, lékárny, instituce, podnikatelé, obchodní řetězce, obce v  působnosti 
ORP Šumperk a další otevřené provozovny získaly od města zdarma dezinfekci na plošný úklid. Tu městu 
darovala místní firma.

Přehodnocení rozpočtu a hledání maximálních úspor nyní zaměstnává vedení města Šumperka. „Sou-
časná epidemiologická situace nás přiměla chovat se maximálně úsporně. Rozpočet na letošní rok musíme 
přehodnotit jak po stránce výdajové, tak příjmové. Čeká nás nelehké období, na které se musíme důkladně 
připravit,“ uvedl starosta Tomáš Spurný.

Město Šumperk začalo od středy 18. března využívat mobilní rozhlas. Jde o další kanál, jehož prostřed-
nictvím lze co nejrychleji informovat obyvatele. Využíván je právě pro důležité aktuality, jako jsou na-
příklad vyhlášení nouzového stavu, zavedení infolinek či bezplatného parkování. Hlavními informačními 
kanály jsou v současné době facebook, webové stránky a Šumperský zpravodaj.

Dezinfekci od města dostali i podnikatelé

Rada města hledá v rozpočtu úspory

Mobilní rozhlas využívá už sedmnáct set občanů

  

      Svoz odpadu funguje beze 
změn, o velikonočním pondělí 
se ale nevyváží

Směsný komunální odpad a  také bioodpad se 
v  současnosti vyváží beze změn, včetně pátku  
10. dubna, na  který připadá svátek. Výjimkou je 
velikonoční pondělí 13. dubna, kdy se odpad ne-
vyváží. Svoz proběhne v úterý 14. dubna. 
Svoz hnědých dvou set čtyřicetilitrových nádob 
určených pro ukládání tzv. bioodpadu, vybave-
ných čipem, letos probíhá v jiných dnech než v mi-
nulosti, svozové dny jsou pro příslušné lokality 
shodné se směsným komunálním odpadem.  -kv-

      Jarní úklid parkovišť 
začne v půlce dubna

Od středy 15. dubna do úterý 26. května proběhne 
v Šumperku jarní úklid parkovišť. Ta budou ozna-
čena dopravním značením informujícím o termí-
nu úklidu sedm dní předem. Harmonogram úklidu 
je zveřejněn na webu města www.sumperk.cz v tis-
kových zprávách a na městském facebooku.
 -ger-

      Lidé si mohou objednat 
obědy ve školní 
vývařovně v Šumavské 

Vývařovna pro veřejnost funguje při základní ško-
le v  Šumavské ulici. Zájemci si mohou objednat 
obědy od pondělí do pátku vždy den předem do   
11 hodin dopoledne. Jídlo zatavené v  plasto-
vých miskách si vyzvednou osobně u  okénka. 
Objednávky se přijímají na  telefonních číslech 
583 213 806 a 739 430 018. Jídlo z této vývařovny 
odebírají například i zaměstnanci radnice. -red-

      Domy s pečovatelskou 
službou mají dezinfekci

Vybrané domy s pečovatelskou službou město vy-
bavilo dávkovači s dezinfekcí na ruce. Jde o domy, 
v nichž pobývají převážně senioři, tedy lidé, kteří 
jsou za současné epidemiologické situace tou nej-
ohroženější skupinou. Tři dávkovače, jež jsou nyní 
nedostatkovým zbožím, městu darovala transfúzní 
služba Šumperk.  -ger-

      Pitná voda obsahuje 
přechodně více chloru

Podle dostupných informací je pravděpodobnost 
šíření koronaviru pitnou vodou v běžném prostře-
dí téměř nulová. Přesto společnost VHZ Šumperk, 
a.s. čistě z  preventivních důvodů zvýšila chloraci 
pitné vody na  hodnoty blížící se maximálně po-
volenému limitu objemu rozpouštěného chloru 
v pitné vodě. Chlor z pitné vody v otevřeném pro-
středí rychle vyprchá, vodu pro přímou konzuma-
ci je proto vhodné nechat chvíli odstát. Opatření je 
přechodné po  dobu nezbytně nutnou, poté bude 
úroveň chlorace snížena na obvyklou prověřenou 
hodnotu. -red-

Dezinfekci na  plošný úklid darovala radnici místní 
firma Everstar.                                                        Foto: -ger-

Jednání rady města proběhlo v  pondělí 30. března, 
čtyři členové byli připojeni on-line.  Foto: -ger-
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V krizovém štábu zasedá pravidelně každý den část 
vedení města, zástupci krizového řízení a lidé z oblas-
ti komunikace s veřejností. Podle potřeby si štáb zve 
vedoucí odborů, zástupce integrovaného záchranné-
ho systému či sociálních složek. „Nechceme se scházet 
zbytečně ve velkém počtu, a to především kvůli náka-
ze. V užší skupině se navíc jedná mnohem konstruk-
tivněji než na velkém plénu,“ vysvětlil starosta Tomáš 
Spurný.  

Uplynulý týden krizový štáb, v  jehož vedení se 
střídají Tomáš Spurný a  místostarostka Marta No-
votná, mimo jiné upravoval chod úřadu. Krizový štáb 
vytvořil dvě směny a  upravil mechanizmy tak, aby 
se tyto dvě skupiny nepotkávaly. „Úředníky lze tele-
fonicky kontaktovat a dohodnout si s nimi schůzku 
v  neodkladných záležitostech. Chci také upozornit, 
že za jednotlivé úkony lze platit pouze bezhotovostně 
kartou. Kromě chodu jednotlivých odborů zajišťuje-
me i  fungování informačních linek, jež obsazujeme 
našimi pracovníky od pondělí do pátku,“ uvedl sta-
rosta. 

Velkým úkolem pro město je zajišťování a distribuce 
ochranných pomůcek a dezinfekce. Tohoto materiálu 
se mu zatím ze strany ústředních orgánů, respektive 
kraje, který řeší prioritně akutní ohniska nákazy, příliš 
nedostává, proto krizový štáb s posvěcením městské 
rady rozhodl tolik potřebné ochranné prostředky na-
koupit. „Od 1. dubna probíhá distribuce nejen jed-
norázových roušek a respirátorů, ale i šitých roušek,“ 
uvedl místostarosta Jakub Jirgl, jenž má ochranné pro-

středky na starosti. Probíhá také distribuce dezinfek-
ce, kterou řídí místostarostka Marta Novotná.

Krizový štáb je rovněž pravidelně informován 
o  činnosti policejních složek, sociálních organizací, 
hasičů i o dění v místní nemocnici. Minulý týden také 
zasedala rada města, jež rozhodla pomoci podnikate-
lům a ulevit jim na nájemném v městských prostorách 
a také vyčlenila finance na nákup ochranných pomů-
cek. „Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhají tuto 
nelehkou situaci zvládat. Jsou mezi nimi dobrovol-
níci, zdravotníci, členové bezpečnostních složek, so- 
ciálních organizací i úředníci. Připravme se na to, že 
většina z  nás si může sáhnout až na  dno. Proto vy-
držme a pomáhejme si navzájem dál,“ vyzývá občany 
vedení města.  -ger-

„V první řadě budeme nakoupenými ochrannými 
prostředky vybavovat strážníky, hasiče, úředníky za-
jišťující osobní styk s veřejností, pracovníky v komu-
nálních službách, pedagogické pracovníky zajišťující 
hlídání dětí, pracovníky v sociálních službách a další 
osoby, jež pracují na místech, kde je riziko přenosu 
koronaviru,“ vysvětlil místostarosta Jakub Jirgl, který 
má distribuci ochranných pomůcek ve své gesci. Zá-
roveň uvedl, že za ochranné pomůcky, jež se podařilo 
nakoupit ze dvou zdrojů, město utratilo 1,6 milionu 
korun. „Nabídky na  koupi ochranných prostředků 

monitorujeme a  snažíme se pracovat pouze s  těmi, 
které jsou za rozumnou cenu,“ doplnil místostarosta. 

I proto se také krizový štáb města rozhodl část to-
hoto nedostatkového a  tolik potřebného materiálu 
prodávat za nákupní cenu veřejnosti. Firmy či fyzické 
osoby si tak mohou zakoupit respirátory nebo jed-
norázové roušky do  padesáti kusů, občané pak ma-
ximálně po  dvou kusech. Požadavek na  vyšší počet 
kusů vyhodnotí krizový štáb města. 

Ochranné pomůcky se vydávají od středy 1. dub-
na v okně nad vstupními dveřmi radnice na náměstí 
Míru. Provozní doba je v pracovní dny od 8 do 12 ho- 
din a od 13 do 15 hodin. Platbu lze provézt pouze pla-
tební kartou, v případě právnických osob i fakturou. 
Jednu roušku lze zakoupit za cenu 27,83 Kč, respirátor 
FFP2 pak za 114,95 Kč. Ceny jsou včetně DPH.

Vedle jednorázových roušek a  respirátorů město 
pokračuje rovněž v  distribuci šitých roušek, jež vy-
rábějí dobrovolníci z nejrůznějších komunit ve městě 
i zaměstnanci, kteří jsou doma na home-office. 

„Dosud jsme lidem rozdali téměř čtyři tisíce těch-
to roušek. Lidé si pro ně přicházejí na radnici nebo 
si je mohou zdarma vyzvednout prakticky ve  všech 
otevřených lékárnách ve městě. Připravili jsme a stále 
do  lékáren dodáváme balíčky po dvou kusech spolu 
s návodem, jak se o roušku starat,“ sdělil Jakub Jirgl. 
Doplnil, že podobnými návody budou opatřeny i jed-
norázové roušky a respirátory. -ger-

Co vlastně dělá krizový štáb? Jak často se schází? Kdo v něm zasedá? Tyto a další dotazy padají na so- 
ciálních sítích či prostřednictvím telefonů a e-mailů na vedení města. V následujících řádcích se pokusíme 
alespoň na ty nejčastější odpovědět.

Krizovému štábu Šumperka se podařilo zajistit nákup jednorázových roušek a respirátorů. V současné 
době jsou již tyto pomůcky distribuovány těm, kteří je potřebují nejvíc. Zároveň krizový štáb města zvažuje 
nákup dalších ochranných prostředků, jako jsou brýle, rukavice či ochranné obleky.

Krizový štáb řeší roušky, dezinfekce i chod úřadu

Město nakoupilo roušky a respirátory

V  krizovém štábu zasedá pravidelně každý den část 
vedení města.                                                                 Foto: -ger-

Ochranné pomůcky se prodávají od středy 1. dubna 
v  okně nad vstupními dveřmi radnice na  náměstí 
Míru. Zde si také mohou zájemci zdarma vyzvednout 
šité látkové roušky.  Foto: -ger-

  

     Infolinky jsou 
stále v provozu

Infolinky, které v polovině března založil krizový 
štáb města, během své existence reagovaly na stov-
ky dotazů. Nejčastěji telefonistky odpovídají na to, 
zda má město k  dispozici roušky či jak funguje 
úřad, lidé se ptají, jak mají reagovat v různých situa- 
cích a na koho se obrátit.
Informační linky fungují v  pracovní dny od   
8 do 15 hodin. Můžete psát a volat na tyto kontak-
ty: linka pro opuštěné seniory a imobilní občany, 
tel.: 583 388 605, e-mail: info.senior@sumperk.cz, 
linka pro občany, tel.: 583 388 601, e-mail: info.ob-
can@sumperk.cz, linka pro obce tel: 583 388 412, 
e-mail: info.obce@sumperk.cz. -ger-

     Propadlé občanské 
a řidičské průkazy dál platí

Lidé s  propadlým řidičským průkazem mohou 
po  dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli ší-
ření nového koronaviru dál řídit. Občané také 
mohou nadále používat propadlé občanské prů-
kazy nebo cestovní pasy k  prokázání totožnosti. 
Výjimka platí pro doklady totožnosti propadlé po  
1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila plat-
nost v době nouzového stavu. Ten vláda vyhlásila  
12. března na třicet dnů. -red-

     Zápis do základních škol 
proběhne 22. dubna

Termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy zá-
kladních škol zřizovaných městem Šumperkem 
pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve  středu 
22. dubna. Rodiče mohli podávat do 5. dubna žá-
dosti elektronicky. Pro ty, kteří tak učinili, bude 
zápis jen několikaminutovou záležitostí. Sledujte 
prosím webové stránky jednotlivých škol, kde bu-
dou zveřejněny všechny potřebné informace k zá-
pisům. -ger-

     Sběrné dvory se opět 
otevřely veřejnosti

Sběrné dvory v ulicích Příčné a Anglické jsou opět 
otevřené veřejnosti. Dvůr v  Příčné má otevřeno 
od 8 do 11 hod. a od 12 do 17 hod., dvůr v Anglic-
ké pak od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Místní 
radnice prosí občany, aby nezapomínali na opatře-
ní ministra zdravotnictví, podle něhož mohou po-
bývat na veřejném prostranství nejvýše dvě osoby, 
je třeba také dodržovat rozestupy dva metry.  -ger-
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Více než tři stovky členů má nyní face-
booková skupina Šití roušek Šumperk, 
jež vznikla 19. března. Na jejím počátku 
byl nápad využít pro dobrou věc roky 
schovávanou výbavu prostěradel a  po-
vlečení. „Už jsem je opravdu dlouhou 
dobu nepoužívala, takže jsem si řekla, že 
z nich začnu šít roušky. Nápad jsem zve-
řejnila na facebooku a vzápětí se ke mně 
přidala kamarádka Táňa Tichá, která 
přišla s návrhem, že vytvoříme skupinu, 
ať je nás víc,“ přiblížila počátky Marcela 
Procházková, spoluzakladatelka skupi-
ny. Ta dnes čítá na tři sta členů, z nichž 
se šití roušek aktivně věnují čtyři desítky.

„Děvčata, která mnohdy ani osob-
ně neznáme, šijí deset hodin denně, 
na  úkor rodiny, bolesti zad. Za  to jim 
patří obrovský dík,“ zdůraznila Mar-
cela Procházková, jež spolu s  dalšími 
členy komunity, zejména s  Adamem 
Hrochem a Markétou Hatalovou, zajiš-
ťuje i potřebnou logistiku. Počínaje ob-
voláváním „klientů“, kteří se rekrutují 
především z profesí spojených s „první 
linií“, jako jsou lékaři, zdravotníci, po-
licisté, lékárníci, pracovníci sociálních 
služeb či supermarketů, přes vedení  
tabulek s  požadovaným množstvím 
roušek a  počtem těch dodaných až 
po  rozvoz materiálu či případnou dis-
tribuci hotových ústenek. Těch přitom 
do minulého čtvrtku dobrovolníci ušili 
čtyři a  půl tisíce. Tisícovka z  nich za-
mířila do  místní nemocnice, další pak 
do  lékařského domu v  ulici M. R. Šte-
fánika, lékáren, Dětského klíče, Charity, 
na policii, do firmy Everstar, do domo-
vů pro seniory a  azylových domů pro 
matky s dětmi v různých městech a ob-
cích, do sobotínské Diakonie a na řadu 
dalších míst.

„Spolupracujeme i  se šumperskou 
radnicí a spojili jsme se rovněž s místní 

vietnamskou komunitou, která nám hlá-
sí místa, kam roušky dodali,“ podotkla 
spoluzakladatelka skupiny, jež je nadše-
ná z reakce okolí. „Když se naše aktivita 
rozkřikla, oslovily nás i firmy a věnovaly 
nám látky zdarma. Velký dík patří všem, 
kteří nám nosí svoje látky, prostěradla, 
nitě, gumičky a také již ušité roušky. Je 
skvělé, že se najdou lidé, kteří to dělají 
úplně nezištně,“ dodala Procházková.

Na výrobu roušek se v uplynulých týd-
nech přeorientovali také některé místní 
firmy a podnikatelé zaměření na oděvní 
produkci. Například společnost FIRRO, 
prodávající pracovní oděvy a ochranné 
pomůcky, se do  šití látkových ústenek 
pustila už téměř před měsícem. „Začali 
jsme je šít na sklad z materiálu, který po-
užíváme při běžné výrobě. Byli jsme tak 
už na  začátku schopni dodávat roušky 
firmám ze Šumperka a  Olomouckého 
kraje, aby nemusely omezovat výro-
bu,“ uvedl majitel společnosti Michal 
Rozbroj. V  jejich ústenkách tak chodí 
například zaměstnanci Fortexu, Dol-
su, CeramTecu, Auto Kubíček, Nugetu, 
Cembritu či Sartu, sto dvacet kusů pak 
dostala zdarma místní radnice. „Za de-
set pracovních dnů jsme ušili kolem pěti  
tisíc roušek. Kromě našich šesti švadlen 
jsme zapojili rodinu a přátele. V jednom 
okamžiku nás tak šilo asi patnáct,“ pro-
zradil Michal Rozbroj a dodal, že v sou-
časnosti má firma v  zásobě kolem pěti 
set ústenek a nyní se již vrací zpět k vý-
robě pracovních oděvů.

Na pět tisíc roušek zatím ušil ve  své 
šumperské dílně na  outdoorové vyba-
vení tým zaměstnanců prodejny a  in-
ternetového obchodu Bushcraftshop, 
jež vedou Tomáš Jurka a Tomáš Böser. 
„Po vyhlášení nouzového stavu se zača-
ly objevovat informace, že roušek bude 
nedostatek. Cítili jsme, že v této oblasti 
bude potřeba pomoci, takže jsme oslo-

Firma Tilak vyměnila v polovině března goretexové tkaniny za plátno a keprovku 
a pustila se do šití roušek.  Foto: Tilak

Největší nápor má šumperská galanterie za sebou, lidé teď kupují většinou menší 
množství látek.  Foto: P. Kvapil

Lidé v Česku nesmějí na ulici bez ochrany obličeje, klasické roušky přitom stále 
nejsou k sehnání. Dobrovolníci je tak už více než tři týdny šijí doma a nabízejí 
ostatním. K šicím strojům usedly i stovky lidí v Šumperku a na výrobu roušek 
se zaměřily také některé místní firmy.

Roušky šijí dobrovolníci i zaměstnanci firem, šumperská firma vyrobí speciální rouškovinu

Facebooková skupina  
Šití roušek Šumperk zásobuje 

nejen profese v první linii

Do šití roušek se pustily 
i místní firmy

V Sumtexu vyrobí speciální 
rouškovinu se stříbrem

Prodej látek a galanterie 
raketově vzrostl

vili naše dodavatele materiálů a pokusi-
li se vyjednat příznivou cenu. Povedlo 
se a začali jsme šít roušky ve větší míře 
pro různé skupiny potřebných,“ vysvět-
lil Tomáš Jurka. Kromě místní Armády 
spásy tak firma dodala tisíc roušek zá-
chranné službě do  Moravskoslezkého 
kraje, další desítky a  stovky kusů pu-
tovaly potřebným v  Šumperku i  okolí. 
„V  současnosti se zaměřujeme hlavně 
na seniory, roušky nabízíme domovům 
důchodců, domům s  pečovatelskou 
službou a  dalším zařízením,“ upřesnil 
minulý týden Tomáš Jurka.

Normálně se šumperská firma Tilak 
specializuje na  výrobu vysoce kvalitní-
ho outdoorového oblečení, goretexové 
tkaniny ale v polovině března vyměnila 
za plátno a keprovku. „Vedla nás k tomu 
současná emocionálně vyhrocená atmo-
sféra, kdy zaměstnanci mají obavy o své 
zdraví a roušky nikde nekoupíte. Máme 
výhodu, že si je umíme ušít a mohli jsme 
tak pomoci sobě i  dalším zájemcům,“ 
uvedla Jitka Kamlerová z vedení společ-
nosti. Na první ústenky podle ní „pad-
lo“ vlastní damaškové povlečení, závěsy 
a ubrusy. „Bavlnu a jemné plátno, které 
jsou na roušky nejvhodnější, Tilak běž-
ně skladem nemá. Oslovila nás ale sou-
sední firma Sumtex a  za  symbolickou 
cenu nám prodala plátno a  keprovku. 
Další materiál jsme nakoupili v galante-
rii,“ podotkla Jitka Kamlerová. Během 
pěti pracovních dnů tak čtyři firemní 
švadleny našily kolem dvanácti set rou-
šek, ty firma zdarma dodala do šumper-
ského domova důchodců a krnovského 
ústavu sociální péče. Další ústenky pak 
Tilak ušil pro zaměstnance místní fir-
my Údržba zeleně a parků, jež poskytla 
vlastní materiál. „Nyní jsme se již vrátili 
k  naší výrobě. Nějaký materiál na  vý-
robu roušek ještě máme, ale vzhledem 
k  omezené kapacitě nepředpokládá-
me šití většího objemu,“ uzavřela Jitka 
Kamlerová.

Šumperská firma Sumtex je jedinou 
společností ve městě, která udržela tra-

dici místní textilní výroby. Specializuje 
se na  tkaní režných látek bez úpravy 
a  také na  výrobu technických tkanin 
na  zakázku. V  uplynulých týdnech re-
agovala na  současnou situaci a  řadě 
firem, jež přecházely od  standardní 
výroby na  šití roušek, dodala potřebný 
materiál za symbolickou cenu.

„Šlo o  firmy nejen ze Šumperska, ale 
například i o brněnskou společnost Ba-
lony Kubíček, která šila roušky pro tamní 
magistrát,“ uvedla jednatelka firmy Sum-
tex Daniela Mrázová. Vzápětí prozradi-
la, že předminulý týden obdržel Sumtex 
zakázku na  tkaní speciální rouškoviny 
obsahující stříbro. „Výrobu jsme naštěstí  
zatím museli omezit jen minimálně. 
Jsme velmi vděční našim zaměstnan-
cům, že i  v  této těžké době navzdory  
nervozitě a obavám z dalšího vývoje cho-
dí do práce, jíž se věnují s plným nasaze-
ním,“ zdůraznila Daniela Mrázová.

Doslova v obležení je v poslední době 
šumperská prodejna metrového tex-
tilu a  galanterie Texpa u  hlavní pošty. 
„Rouškománie“ zvýšila po  povolení 
prodeje zájem o bavlněné látky a galan-
terní potřeby o  víc než tři sta procent 
oproti dnům „před koronavirem“. 

„Nakupovaly u  nás hodně obecní 
úřady, které braly celé náviny plátna 
na  roušky pro své občany. Nyní je již 
největší nápor za námi, lidé kupují vět-
šinou menší množství a  míří hlavně 
do galanterie, kde se už prodaly doslova 
kilometry gumy, šňůrek a dalších potřeb 
k  šití,“ sdělila jednatelka společnosti 
Texpa Jarmila Pavlasová. V době počá-
tečního největšího zájmu měla podle ní 
prodejna naštěstí plné regály, neboť se 
týden před uzavřením zásobila na  ve-
likonoční svátky. „Teď sháníme zboží, 
kde se dá. Stálí dodavatelé cenu s výjim-
kou dovozových látek téměř nezvyšují, 
problém je ale se spekulanty, kteří chtějí 
za nedostatkové zboží, jako jsou napří-
klad gumičky, ale i  plátno, přemrštěné 
částky. Takovému nákupu se však brání-
me,“ dodala Jarmila Pavlasová.  -zk-
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„Toto opatření se zatím týká měsíce 
dubna, pokud bude potřeba, městská 
rada své rozhodnutí rozšíří na  delší 
období. Tento krok městské rady se 
týká čtrnácti provozoven, odpuštěné 
nájemné za duben činí zhruba sto pa-

desát tisíc korun. Je nám jasné, že malí 
podnikatelé naši podporu potřebují,“ 
uvedl starosta Tomáš Spurný.

Vláda ČR s  účinností od  14. března 
v  rámci nouzového stavu zakázala kri-
zovým opatřením maloobchodní pro-

Domovy pro seniory musejí nově 
vyčlenit deset procent své kapacity 
na takzvanou covidzónu, kde se budou 
izolovat senioři s podezřením na náka-
zu koronavirem, v karanténě či s lehký-
mi příznaky. Do nemocnic mají zamířit 
jen ti ve vážném stavu. Lidé v covidzó-
ně mají mít vlastní sprchy, toalety i jed-
norázové nádobí. Pečovat by o  ně měl 
jiný personál než ten, jenž se stará o ne-
gativní a  bezpříznakové klienty. „Po-
dařilo se nám uvolnit celé jedno patro 
s vlastním vchodem, které podmínkám 
karantény vyhovuje. Už delší dobu totiž 
fungujeme v režimu uzavření a příjem 
nových klientů jsme zcela zastavili,“ 
říká Jiří Gonda, ředitel Sociálních slu-
žeb pro seniory Šumperk, p. o. 

Organizace má podle něj zpracovaný 
krizový plán, jenž řeší situaci, že by se 
nákaza v  domově objevila. „Předběžně 
by v  takovém případě byla ve  čtyřden-
ních cyklech jedna skupina zaměstnan-
ců v  práci a  druhá doma v  karanténě,“ 
upřesňuje ředitel a dodává, že od 1. dub- 
na chodí jednotlivé skupiny zaměstnan-
ců do práce každá jiným vchodem, aby 
se téměř nesetkaly. Toto opatření se do-
tklo přímé pečovatelské služby, prádel-
ny, údržby i kuchyně. 

„Již v  březnu jsme přešli na  dva-
náctihodinové služby, abychom riziko 
nákazy minimalizovali. Zaměstnanci 
byli s  celou situací seznámeni a  bylo 
jim kladeno na  srdce, aby při kon-
taktu s  jinými osobami mimo domov 

Do  minulé středy město distribuo-
valo bezmála čtyři tisíce kusů roušek, 
které šijí dobrovolníci z  celého města 
a okolí. Mezi nimi jsou například i jed-
nadevadesátiletá paní Pospíšilová, viet-
namská komunita, aktivisté z Šití roušek 
Šumperk, zaměstnanci městského úřa-
du, učitelky z mateřských škol a spousta 
dalších ochotných občanů. Lidé na rad-
nici nosí látky, z nichž šijí roušky dobro-
volnice z městského úřadu.

Všechny výtvory, které radnice shro-
mažďuje a  obratem přerozděluje, nosí 
například obyvatelé domova důchodců, 
městští a státní policisté, řidiči autobu-
sů, zdravotníci v šumperské nemocnici, 
pečovatelky a klienti charitativních or-
ganizací. Občané si mohou pro roušky 
chodit k  výdejnímu okénku v  budově 

Podnikatelům podává město pomocnou ruku

Šumperský domov důchodců je na případnou karanténu připravený

Roušky, které šijí dobrovolníci z celého města a okolí, dodává radnice i do místních 
lékáren.  Foto: -ger-

V současnosti je v domově důchodců 
necelých tři sta seniorů. Foto: J. Gonda

Pomocnou ruku ve formě odpuštění nebo slevy za nájem nebytových prostor 
podalo město drobným podnikatelům. Městská rada na návrh krizového štá-
bu promíjí nájemné všem živnostníkům podnikajícím v městských prostorách, 
kteří z důvodu vyhlášení nouzového stavu museli zavřít své provozovny. Ti, kte-
ří mohou mít otevřeno, mají padesátiprocentní slevu na nájmu.

Kvůli šíření nemoci COVID-19 mezi seniory nařídilo v  pátek 27. března 
ministerstvo zdravotnictví, aby domovy důchodců zpřísnily svá karanténní 
opatření. Podle něj by například neměly nakažené s mírnými příznaky posílat 
do nemocnic, ale měly by se o ně starat samy v rámci tzv. covidzóny, ráno a večer 
pak musejí všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu. Kompletní 
zákaz platí na jakékoli společné aktivity, včetně stravování. Domov důchodců 
v ulici U sanatoria, který spadá pod Sociální služby pro seniory Šumperk p. o.  
a jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, je na novou situaci připravený.

Do 1. dubna putovalo do označených boxů v šumperských lékárnách osmnáct set roušek od dobrovolníků. Roušky jsou 
baleny do sáčků po dvou kusech i s návodem, jak se o ně starat. Krabice město neustále doplňuje.

O roušky od dobrovolníků je velký zájem

  

      Pedagogicko-
psychologická poradna 
omezila provoz

V současné době přijímá Pedagogic-
ko-psychologická poradna Šumperk 
pouze žádosti zákonných zástupců 
o vyšetření školní zralosti, v krajním 
případě (dle vývoje epidemiologické 
situace) vystaví doporučení k  od-
kladu školní zralosti. Pracovníky 
poradny můžete kontaktovat na  te-
lefonním čísle 606 028 753, nejlépe 
v  pracovní dny od  9 do  12 hodin 
nebo prostřednictvím e-mailu: ppp.
spk@seznam.cz. -red-

      Odečty vodoměrů
se neprovádějí

Vzhledem k epidemiologické situa- 
ci jsou od  16. března na  přechod-
nou dobu zastaveny fyzické odečty 
fakturačních vodoměrů. Do  doby 
uklidnění situace a obnovení odečtů 
tak budou vystavována vyúčtová-
ní vodného a  stočného na  základě 
technického propočtu, jenž vychází 
z  dlouhodobé spotřeby na  odběr-
ném místě. Pokud po  obdržení vy-
účtování lidé zjistí, že skutečný stav 
vodoměru se výrazně liší od  stavu 
propočteného, mohou zaslat aktuál- 
ní stav vodoměru e-mailem na   
adresu zakaznicke.centrum@spvs.cz 
nebo písemně na adresu ŠPVS, a.s., 
zákaznické centrum, Jílová 6, 787 01 
Šumperk a bude jim vystaveno opra-
vené vyúčtování. -ger-

dej a  prodej služeb ve  většině případů. 
Velká část provozoven, jež se nacházejí 
v městských objektech, se tak uzavřela. 
Otevřeny zůstaly pouze dvě, které se 
ovšem v  souvislosti se zákazem volné-
ho pohybu občanů potýkají se značným 
poklesem tržeb. Od  pátku 27. března 
mohou být otevřeny provozovny po-
skytující služby zámečnictví či opravu, 
údržbu a  instalaci strojů a zařízení pro 
domácnost. Na základě tohoto zmírnění 
mohla otevřít jedna provozovna. -ger-

byli maximálně zodpovědní,“ zdů-
razňuje Gonda. Současně připomíná, 
že do  zasažených domovů se nákaza 
z devadesáti procent dostala právě pro-

střednictvím zaměstnanců, jen v deseti 
procentech šlo o  seniory propuštěné 
z nemocnic a léčeben pro dlouhodobě 
nemocné. „V  současnosti máme v  ne-
mocničním ošetření tři klienty. Snad 
se k  nám vrátí co možná nejpozději 
a  s negativním vyšetřením,“ doufá ře-
ditel. 

Ten nechal minulý čtvrtek zpracovat 
nabídku na  plošnou dezinfekci všech 
chodeb a  společných prostor domo-
va aerosolem s  tím, že vlastní sanační 
práce by proběhly dle volné kapacity 
do  konce týdne. Vlastních dezinfekč-
ních prostředků pak má podle něj zatím 
organizace dostatek. Od  Olomoucké-
ho kraje domov obdržel minulý týden 
deset ochranných obleků a  třináct set 
respirátorů, další tři tisícovky respirá-
torů věnoval zařízení anonymní dárce. 
„Ochranné pomůcky nám přicházejí 
postupně i  díky dárcům a  veřejnosti, 
která pro nás šije roušky. Musím podě-
kovat všem, kteří nám takto pomáhají. 
Vážíme si jejich přízně a  doufáme, že 
nám ji zachovají,“ uzavírá Jiří Gonda.

 -zk-

radnice na náměstí Míru ve všední dny 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. 

Tímto způsobem město rozdalo již více 
než pětistovku roušek. -ger-
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„V rámci maximální prevence a bezpečnosti vypl-
ňují každý den zaměstnanci i dobrovolníci v  sociál-
ních službách karty, do nichž zapisují údaje o měření 
teploty a svém zdravotním stavu. Současně na dopo-
ručení hygieniků provádějí takzvané trasování, zazna-
menávají, se kterými lidmi a na kterých 
místech se dostali do kontaktu. Samo-
zřejmostí je zákaz návštěv v  našich 
službách a důsledné používání ochran-
ných pracovních prostředků,“ popisuje 
další přísná opatření ředitel společnosti 
Pontis Miroslav Adámek.

Sociální pracovníci také dvakrát 
denně měří teplotu uživatelům sociálních služeb 
a sledují jejich celkový zdravotní stav. V případě, že 
by u některého ze seniorů naměřili teplotu vyšší než 
37 a půl stupně, musel by být dotyčný okamžitě izolo-
ván a vyrozuměli by jeho ošetřujícího lékaře.

„Další přísné opatření jsme přijali při vydávání 

jídla, naši zaměstnanci také pravidelně důkladně dez-
infikují prostory, v nichž probíhají společné aktivity,“ 
doplňuje zástupkyně ředitele Bohdana Březinová.

Vedení společnosti také odeslalo otevřený dopis 
samotnému ministrovi zdravotnictví. „V  rámci pre-

vence dělají všichni naši lidé maximum, 
přesto nejsme v  praxi schopni dodržet 
všechna nařízení vlády. Nemůžeme na-
příklad technicky rozdělit zóny na  ‚Co-
vid‘ a  ‚nod-Covid‘. Současně se nám 
nelíbí některá vyjádření ministra v  tom 
smyslu, že koronavir do sociálních zaří-
zení zavlékají pouze zaměstnanci. Již tak 

je na naše zaměstnance vytvořen velký tlak, a rozhod-
ně by žádný z nich neudělal něco takového vědomě. 
Navíc je pro ně velice těžké vyrovnat se i  se skuteč-
ností, že oni mohli být nositeli nákazy a infikovat své 
klienty. Domníváme se, že by tak měla být vyjádření 
v tomto směru opatrnější,“ dodává Březinová. -red-

Šumperský dům kultury se musel rovněž přizpů-
sobit současné situaci. Některé z  plánovaných akcí 
již přeložil s  tím, že zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti, některé akce musel zrušit a o dalších ještě 
jedná. Pro veřejnost se na základě nařízení krizové-
ho štábu města až do odvolání uzavřely hlavní vchod 
a také pokladna. 

I přes zamčené vstupní dveře ale „chrlí“ dům kul-
tury jeden koncert za  druhým. Na  své facebookové 
stránce totiž pravidelně sdílí živé přenosy kapel a zpě-
váků, s  nimiž je v  době nouzového stavu na  stejné 
lodi. Mimo to přispívá zajímavými informacemi ze 
světa kultury, kterou si lidé mohou vychutnat v po-
hodlí svého domova. 

Úplnou novinkou pak jsou krátké večerní on-line 
živé přenosy z Galerie Jiřího Jílka nazvané Procház-
ka karanténou. Hosty dramaturga Ondřeje Procház-
ky tak již například byli mladý farář Českobratrské 
církve evangelické v Šumperku Jakub Pavlús či herec, 
tanečník a moderátor Hanny Firla. „Jde o snahu na-
bídnout divákům možnost jisté formy kulturního vy-
žití, jež je v současné době poměrně nedostatkovým 
zbožím. Situace je to pro nás nová, ale chápeme ji jako 
výzvu. V připravovaných on-line pořadech by se ka-
mera do budoucna mohla přemístit i do jiných částí 
domu kultury,“ říká Ondřej Procházka 

Kultura byla jedním z prvních odvětví, která pocí-
tila dopad nových opatření kvůli nouzovému stavu. 
Situace je pro pořadatele nadále složitá. „V  těchto 
měsících už připravujeme rok 2021, což není vůbec 
jednoduché. Pokud ale chceme na příští rok zajíma-
vý program a  dobrá jména, nemůžeme čekat. Další 
věc, kterou by měli návštěvníci vědět, je, že koncert 

Ondřeje Havelky & Melody Makers, jenž jsme pláno-
vali přesně na den, kdy byl dům kultury otevřen, tedy 
před čtyřiceti lety 7. května, se nám podařilo přeložit. 
Bude slavnostní a  proběhne 2. prosince,“ doplňuje 
jednatelka domu kultury Hana Písková. Nový termín 
má také plánovaný koncert písničkáře Pokáče, ode-
hraje se 9. září.

Městská knihovna T. G. M. opět prodloužila všech-
ny výpůjčky o třicet dnů. Čtenáři je tedy po tuto dobu 
nemusejí vracet a  mohou si je bez jakékoliv sankce 
nechat doma. Pokud ale lidé chtějí přečtené knihy 
vrátit, mohou je vložit do  biblioboxů, které najdou 
před knihovnou v  ulici 28. října a  před střediskem 
Sever v ulici Temenické. „Biblioboxy pravidelně vy-
bíráme a než knihy vrátíme do regálů, necháváme je 
dle pokynů Národní knihovny pět dnů v  karanténě 
a pak je otíráme dezinfekcí,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová, která minulý týden povolala do prá-
ce všechny své zaměstnance. Pustili se totiž do velké 

revize knihovního fondu, původně plánované na léto. 
Knihovnice rovněž on-line nakupují a zapisují nové 

knihy nejen pro šumperskou knihovnu, ale i pro ostat-
ní knihovny regionu, třídí knihy ve skladu a ty opotře-
bované vyřazují, abecedně rovnají celý fond knihovny 
a zpracovávají odborné články a ukládají je do katalo-
gu. IT pracovník pak je ve spojení s knihovnami okol-
ních obcí, pro něž zajišťuje regionální funkci.

Během uzavření komunikuje Knihovna TGM 
s  veřejností prostřednictvím facebooku a  webových 
stránek. Na  nich například zájemci najdou odkazy 
na  stránky, kde si mohou zdarma stáhnout knihy. 
„Připravili jsme rovněž virtuální prohlídku aktuální 
výstavy Martiny Trchové nazvanou Bezbřeze, kterou 
jsme zahájili 5. března. Spisovatelka Markéta Pilátová 
čte každý den od 12 hodin jednu povídku ze své kni-
hy Kulaté rámy slov, jež vyšla v rámci festivalu Měs-
to čte knihu. Pro rodiče s  dětmi přidáváme odkazy 
na  pohádky různých loutkových divadel a  poslední 
březnovou sobotu jsme zájemcům zpřístupnili video, 

Každodenní měření teploty a  sledování zdravotního stavu uživatelů sociálních služeb i  zaměstnanců, 
důkladná dezinfekce prostor, maximální používání ochranných pomůcek a další zpřísňující preventivní 
opatření přijal na  začátku minulého týdne největší poskytovatel sociálních služeb v  Olomouckém kraji 
Pontis Šumperk, o.p.s. Vedení společnosti zároveň odeslalo ministru zdravotnictví otevřený dopis.

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

Pontis přijímá další zpřísňující opatření

Kulturní organizace lákají prostřednictvím sociálních sítí na zajímavé aktivity

Dům kultury nabízí večerní on-line živé přenosy 
z Galerie Jiřího Jílka.

Knihovnice se pustily do velké revize knihovního fon-
du, původně plánované na léto.                       Foto: -kš-

  

      Gymnázium pomáhá 
v boji proti viru

Gymnázium Šumperk se snaží pomáhat v  boji 
proti nákaze koronavirem. Kromě jiných mož-
ností využívá 3d tiskárnu, zakoupenou pro výuku 
semináře 3d modelování. Ve  spolupráci s  firmou 
Elzaco, která tisk koordinuje a jež dodala i tiskové 
náplně, tiskne díly na ochranné štíty pro zdravot-
níky a další místa, kde budou potřeba. -red-

      Nedivte se, 
pokud vám nepřijdou 
reklamní letáky

Na  základě výzvy ministra vnitra Česká pošta 
pozastavila roznos propagačních a  informačních 
materiálů. Výjimku tvoří pouze informační a pro-
pagační materiály týkající se ochrany veřejného 
zdraví a opatření souvisejících s vyhlášením nou-
zového stavu. K omezení přistoupila pošta v kon-
textu enormního rizikového nasazení poštovních 
doručovatelů, kteří jsou denně „v první linii“ vy-
stavováni riziku virové nákazy. -red-

Dům kultury sdílí živé přenosy kapel a zpěváků, 
rozjel on-line Procházku karanténou 

Knihovna nabízí tipy na on-line knihy, čtení 
Markéty Pilátové a virtuální prohlídku výstavy
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Divadlo rozjelo Pořady, 
k vidění jsou sedm dní v týdnu 

Doriska“ stále dodává dětem rošťárny, 
inspirace a soutěže

Vlastivědné muzeum
 je nově on-line

Oko se připojilo k projektu vasekino.cz, stěhuje 
se tak přímo do vašeho obývacího pokoje

které mapuje loňský ročník festivalu Město čte kni-
hu,“ vyjmenovává další nabídky „virtuálního setkání“ 
v knihovně Kamila Šeligová.

Zajímavé odkazy: dostupné on-line knihy zdar-
ma a pro všechny: http://bit.ly/Knihy_do_karantény, 
https://protiviru.knihovny.cz/#knihovnyprotiviru; 
e-knihy pro děti a  jejich rodiče: aplikace Booko je 
nyní mimořádně na  měsíc zdarma a  obsahuje více 
než 100 dětských knížek, více na  https://booko.cz/
booko-je-mimoradne-na-mesic-zdarma; pro studen-
ty a pedagogy: http://kramerius5.nkp.cz/, www.knav.
cz/knihovna-za-korunu; Český rozhlas Vltava - Hry 
a četba: https://vltava.rozhlas.cz/hry-a-cetba…

Hercům šumperského divadla se už po pár dnech 
v karanténě začalo stýskat po jevišti a divácích. S nad-
šením proto přivítali telefonát ředitele Matěje Kašíka, 
který přišel s návrhem využít sociální sítě. Na  face-
booku divadla tak nedávno vznikl projekt Pořady.

„Projektem chceme našim divákům zpříjemnit čas, 
jenž musejí trávit doma.  Každý den úderem čtvrté 
odpolední spouštíme na  facebooku a  na  instagramu 
jeden krátký pořad. Takzvaně 7 dní v týdnu, 7 herců,  
7 druhů pořadu po  zbytek karantény,“ vysvětluje ře-
ditel divadla Matěj Kašík. Pondělí tak podle něj patří 
novému členovi souboru Adamu Jourovi, kterého již 
diváci mohli vidět v inscenaci Amadeus či v přezkou-
šené roli Old Shatterhanda ve hře Vinetůůů. „V pořadu 
Karanténa hrou se Adam snaží zábavnou formou uká-
zat a poradit, jak doma zabavit své ratolesti. Inspirací 
mu byli jeho mladší sourozenci,“ prozrazuje Kašík.

Úterní zábavu má na  starosti nejmladší členka 
souboru Ladislava Jančíková. Ta se rozhodla věnovat 
volný čas v karanténě tomu, že se naučí vařit, přida-
la k  tomu špetku herectví a vznikl pořad U Laděny 
v kuchyni. „Ve středu se diváci mohou těšit na komika 
Vítka Hofmanna, jenž se snaží předat své kouzelnické 
umění. Kdo už ale Vítka poznal, ví, že bez humoru 
se jeho pořad Magičův koutek neobejde,“ přibližuje 
středeční pořad ředitel.

Čtvrtek je podle něj sázka na jistotu, a to na Olgu 
Kaštickou, která svým šansonovým hlasem přečte 
pohádku v pořadu Počteníčko. V pátek pak mohou 
diváci poznat dalšího nového člena souboru - Jana 
Šťavu, jenž rovněž přezkoušel roli Old Shatterhanda 
v  inscenaci Vinetůůů. Pro diváky si připravil pořad 
Posilka z gauče.

Přestože Lucie Šmejkalová krátce před karanténou 
ukončila své působení na  šumperském jevišti kvůli 
těhotenství, divadlu je stále věrná. Během sobotního 
pořadu Co maminky už vědí a Lucka ne! chce oslovit 

šumperské maminky a získat od nich nejen praktic-
ké rady. Poslední den v týdnu pak patří milovníkovi 
přírody Janu Hönigovi a jeho Jurassic parku. „Pořady 
běží od minulého týdne. A už teď začínáme vymýš-
let něco dalšího, abychom našim příznivcům vnesli 
do domovů alespoň trochu humoru. Nejšťastnější ale 
budeme, až se s nimi opět setkáme v divadle,“ uzavírá 
Matěj Kašík.

Šumperské kino Oko sice až do  odvolání nepro-
mítá, přesto se do něj mohou diváci vydat, nebo spíš 
kino k  nim - a  to virtuálně. Oko se totiž připojilo 
do nového projektu jednosálových kin nazvaného va-
šekino.cz, které uvádí filmy na internetu. Po skončení 
mimořádných vládních opatření platforma zanikne.

„Z České republiky jsme vytvořili jedno velké vir-
tuální jednosálové kino se stejným programem v pra-
videlných hracích profilech. Simulujeme tak provoz 
kina v obýváku. Prodej lístků probíhá on-line pomocí 
prodejních systémů jednotlivých kin. Divák tak má 
možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem a podpořit 
ho v této těžké době, aby vůbec existovalo, až situace 
pomine,“ vysvětlil duchovní otec a iniciátor projektu 
Martin Pošta, předseda Asociace provozovatelů kin.

Program najdou zájemci přímo na  webu www. 
kinosumperk.cz, kde si prostřednictvím on-line před-
prodeje koupí vstupenku na  vybrané místo za  jed-
notných sedmdesát korun. Na  e-mail poté obdrží  
vstupenku s kódem, jenž „odemkne“ přístup k filmu. 
Ten se promítá na webové stránce www.vasekino.cz. 

„Poměrná část vstupného náleží kinu, ve  kterém 
byla vstupenka koupena. Pokud by nás tedy chtěli 
lidé podpořit, mohou si koupit více lístků. Pro získá-
ní kódu ale stačí jedna vstupenka,“ vysvětluje ředitel 
kina Oko Kamil Navrátil a upozorňuje, že předpro-
dej končí vždy hodinu před projekcí. Při promítání 
od osmé večerní tedy v 19 hodin. 

„Hrajeme si na  reálné kino se vším všudy. Film  
začíná přesně a  nelze ho pozastavit ani posouvat,“ 
upozorňuje Navrátil a doporučuje „vstoupit“ i do vir-
tuálního kina s  třicetiminutovým předstihem. „Vy-
hnete se tak ‚frontě‘ při zadávání kódu. Momentálně 
promítá www.vasekino.cz ve  dvojí kvalitě obrazu. 
Tam, kde mají slabší internet, doporučujeme nastavit 
si obraz v  ‚dobré kvalitě‘. Optimální je, když si uži-
vatelé po dobu promítání pozastaví aktualizace Win-
dows,“ radí ředitel kina.

Prostory na tzv. Komíně a ve vile Doris, v nichž míst-

ní SVČ Doris organizuje kroužky, dílny a  další akce 
určené především dětem a mládeži, jsou stále osiřelé. 
Pedagogové i  „nepedagogové“ tak pokračují ve  face-
bookových výzvách nazvaných „Dodávka Oblíbených 
Rošťáren Inspirací Soutěží“ - ve zkratce DORIS.

Nová „výzva“, kterou mohou zájemci doma plnit, 
se vyhlašuje každý den přesně ve  13.30 hodin. „Jde 
o nejrůznější aktivity - výtvarné, rukodělné, sportov-
ní, kuchařské, badatelské i taneční a mnohé jiné. Vy-
mýšlejí je naši pedagogové v rámci práce z domova,“ 
říká ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová a dodává, že 
od minulého týdne jsou navíc pedagogové také v kon-
taktu přímo s účastníky kroužků, kterým nepravidel-
ně posílají různé aktivity, aby nepřicházeli o kontakt. 
A nezahálejí ani zpěváčci jednotlivých oddělení Šum-
perského dětského sboru. I  ti každý týden dostávají 
náměty ke zpívání aspoň domácímu, když na to spo-
lečné si ještě nějakou chvíli budou muset počkat.

„Neztrácíme však naději, jistě bude brzy zase líp, 
jak říká naše Duhová víla, která nás nabádá k  šíře-
ní poselství naděje prostřednictvím pestré barevné 
škály. Přidat se k  této myšlence můžete i vy. Nama-
lujte obrázek duhy a  přidejte nápis ‚Brzy bude zase 
líp‘. Vyvěste ho na  libovolné viditelné místo - okno, 
balkon, plot nebo na vstupní dveře, ať vaši kamarádi 
vidí, že to společně zvládneme. S obrázky svých du-
hových nadějí se s námi můžete podělit v komentá-
řích na facebooku. Těšíme se! Všem nám přejeme, ať 
nás obklopují jen duhy, a ne neduhy,“ dodává Petra 
Müllerová.

Muzea i  galerie v  celé České republice jsou kvůli 
epidemii COVID-19 uzavřeny. Sociální sítě a  in-
ternet však fungují i  nadále. Vlastivědné muzeum 
v Šumperku se proto rozhodlo seznamovat veřejnost 
se svou aktuální činností prostřednictvím webových 
a facebookových stránek.

Pod speciálním logem Muzeum on-line jsou 
na  webu www.muzeum-sumperk.cz a  facebooku 
muzea uveřejňovány informace o výstavách a expo-
zicích, ale také o zajímavých sbírkových předmětech, 
o  výzkumech, které muzeum provádí, o  význam-
ných osobnostech regionu, přírodních zajímavos-
tech, zkrátka o všem, na čem nyní muzeum pracuje. 
Na  webových stránkách lze rovněž prostřednictvím 
virtuální prohlídky nahlédnout do  několika stálých 
expozic, součástí je i 3D animace řady exponátů. 

Muzeum on-line pamatuje rovněž na nejmladší ná-
vštěvníky, kteří mají v  těchto dnech dlouhou chvíli. 
Právě pro ně jsou na facebooku připraveny vědomost-
ní otázky, tematicky zaměřené na  aktuální výstavy. 
  Zpracovala Z. Kvapilová

Minulý pátek mohli diváci poznat dalšího nového čle-
na souboru - Jana Šťavu.                                  Foto: -mk-

Pod logem Muzeum on-line jsou na webu a facebooku 
uveřejňovány informace o výstavách a expozicích, ale 
také o zajímavých sbírkových předmětech. 
 Foto: VM Šumperk
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Informační servis

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

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

„Úspěšnost doručování byla osmde-
sátiprocentní, lokálně ve  velkých měs-
tech pak pouze pětatřicetiprocentní. 
Z terénního dotazování mezi důchodci 
a  z  reakcí této klientely na  pobočkách 
vyplynulo, že velká část těch, kteří si 
standardně nechávají posílat důchod 
na poštu, kde si ho také vyberou, nemá 
o  doručování na  adresu zájem a  stále 
preferuje návštěvu pobočky,“ uvedl ve-
doucí oblastní pošty Šumperk 1 Libor 
Václavek. S ohledem na  tyto odlišnosti 
a  klientské návyky různých skupin se-
niorů tak podle něj začala Česká pošta 
od 2. dubna vyplácet důchody standard-
ním způsobem, jaký si důchodce zvolil 

a na nějž je zvyklý. Tedy buď doručením 
na adresu, nebo uložením na pobočce.

„V rámci zajištění maximální ochra-
ny zdraví seniorů však opětovně upo-
zorňujeme na  možnost, že pokud je 
důchod vyplácen na poště, může si dů-
chodce zavolat na svoji pobočku, kde si 
domluví změnu formy výplaty důcho-
du. To znamená, že pokud oznámí tuto 
změnu nejpozději den před výplatním 
dnem, důchod mu bude ve výplatní den 
řádně doručen na domluvenou adresu,“ 
zdůraznil vedoucí pošty a dodal, že do-
hoda na konkrétním termínu doručení 
může být i kdykoliv po příslušném vý-
platním dnu. -red-

Obyčejné zásilky (včetně obyčej-
ných balíků)

Doručuje se standardním způsobem. 
Obyčejné listovní zásilky, které lze 

s  ohledem na  jejich rozměry vložit 
do domovní schránky adresáta, se vždy 
doručí vložením do domovní schránky 
adresáta.

Velké kusy obyčejných listovních 
zásilek, které není možné vložit do do-
movní schránky adresáta, se uloží 
rovnou na  ukládací poště bez pokusu 
o doručení. U takto ukládaných zásilek 
je prodloužena úložní doba na  maxi-
málně možnou.

Zapsané zásilky
Cenná psaní a a EMS
Doručuje se standardním způsobem. 
Pokud je provozovna adresáta - 

právnické osoby, resp. fyzické osoby 
podnikající uzavřena a  není k  dispo-
zici domovní schránka adresáta, jsou 
zásilky uloženy u  příslušné ukládací 
pošty, jejich příchod však není ozná-
men zanecháním výzvy. U takto uklá-
daných zásilek je prodloužena úložní 
doba na  maximálně možnou. Pokud 
u zásilky prodloužení úložní doby vy-
loučil odesílatel nebo není v  souladu 
s  podmínkami dané služby, nebude 
u  konkrétní zásilky úložní doba pro-
dloužena.

Zásilky EMS se nepřijímají se služ-
bou dodání v  sobotu, neděli a  ve  stá-
tem uznané svátky.

Ostatní zapsané zásilky 
Doručuje se standardním způsobem 

s následujícími výhradami:
Veškeré přijaté zapsané zásilky, 

které nemají doplňkové služby „Do-
dejka“, „Dodání do  vlastních rukou“ 
nebo „Dodání do  vlastních rukou vý-
hradně jen adresáta“, a u kterých bude 
bezvýsledně učiněn pokus o  dodání, 
se do  odvolání považují za  zásilky 
s  kombinací služeb „Nevracet, vložit 
do  schránky“ a  „Neukládat“. Tyto zá-
silky se v případě neúspěšného pokusu 
o doručení vloží do domovní schránky.

Pokud je provozovna adresáta - 
právnické osoby, resp. fyzické osoby 
podnikající, uzavřena a  není k  dispo-
zici domovní schránka adresáta, jsou 
zásilky uloženy u  příslušné ukládací 
pošty, jejich příchod však není ozná-
men zanecháním výzvy. 

Poštovní poukázky budou doručo-
vány vložením do domovní schránky. 

Balíky se doručují, jen doporučuje-
me platbu kartou přímo u doručovatele.

Listovní i balíkové zásilky ze zahra-
ničí - doručují se standardním způso-
bem. L. Václavek, 

 oblastní pošta Šumperk 1

Pokud poplatník nedisponuje uzná-
vaným elektronickým podpisem ani 
datovou schránkou, není to překáž-
ka pro elektronickou formu podání. 
Podání lze učinit prostřednictvím 
aplikace EPO, dostupné na  www.da-
neelektronicky.cz. Podmínkou je jeho 
následné potvrzení ve  formě vlastno-
ručně podepsaného jednostránkového 
formuláře, jehož vytisknutí je součástí 
aplikace EPO. Formulář stačí pode-
psat a  zaslat jako běžnou poštovní 
zásilku na příslušné územní pracoviš-
tě finančního úřadu, a to do pěti dnů 
od elektronického odeslání přiznání. 

Pro zamezení šíření nákazy nemoci 
COVID-19 při osobním podání da-
ňového přiznání jsou na  územních 
pracovištích Finančního úřadu pro 
Olomoucký kraj umístěny sběrné boxy, 

do  kterých je možné přiznání vhodit 
i mimo provozní dobu podatelny, která 
je omezena pouze na pondělí a středu 
v době od 8 do 11 hodin. 

V případě zaslání daňového přizná-
ní běžnou poštou či vhození daňové-
ho přiznání do  sběrného boxu platí, 
že pokud bude v podání či na obálce 
uvedeno telefonní číslo, zašle finanč-
ní úřad na  toto číslo potvrzující SMS 
zprávu, že daňové přiznání bylo při-
jato.

Sběrné boxy se vybírají denně, da-
ňová přiznání z  nich vyjmutá budou 
opatřena podacím razítkem s  da-
tem jejich vyjmutí. Před vhozením 
do sběrného boxu doporučujeme při-
znání a  jeho případné přílohy vložit 
do obálky či jinak spojit tak, aby nedo-
cházelo k jejich oddělení. -red-

Česká pošta vyhodnotila dosavadní způsob výplaty důchodů, kdy všechny 
platby doručovala na konkrétní adresy. Z dotazování pracovníci pošty zjistili, 
že většina seniorů, kteří si pro důchod chodívají na poštu, nemá o doručování 
na adresu zájem. Od 2. dubna tak výplata důchodů opět probíhá standardním 
způsobem.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště žádají poplat-
níky, kteří chtějí podat daňové přiznání, aby v maximální možné míře využili 
elektronickou formu podání.

Pošta se vrací k výplatě důchodů standardním způsobem

Pošta informuje - doručování a ukládání zásilek

Daňové přiznání lze podat bezkontaktně

Kontakty: Pošta Šumperk 1, Gen. Svobody 13: tel. č.: 954 278 701
 Pošta Šumperk 3, Jesenická 61: tel. č.: 583 213 051
 Pošta Šumperk 4, Temenická 91: tel. č.: 583 250 137
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AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01  ŠUMPERK

Jaro s Agritecem za výhodné ceny

SKLENÍK

Prodej jablek z Veleboře

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

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

· krmiva pro domácí a hospodářská zvířata

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

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

· balkónové rostliny
muškáty, primule, macešky a další

· jahodníky

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Otevřeno 09:00–12:00 12:30–16:00
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RYCHLOST
STABILITA

až 1000 Mbit/s
spolehlivost

NÍZKÉ PINGY
GAMING

vhodné pro 
online hry

OPTICKÝ KABEL
AŽ DO BYTU

každý byt má svou 
vlastní přípojku

FTTH

CLOUD
PROSTOR

10 GB prostoru
pro vaše data v ceně

IPTV
HD KVALITA

zpětné sledování
vlastní nahrávky

WIFI
HOTSPOTY

internet zdarma 
v síti našich hotspotů

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

zdarma zdarma zdarma

zpravodaj_042020_color.indd   1 01.04.20   22:35

PŘIJMEME do trvalého 
pracovního poměru

PRACOVNÍKY 
PRO PRÁCE 

S VODNÍM PAPRSKEM
Skupinu zaměstnanců 

i jednotlivce pro výjezdy 
na zakázky v chemickém 
a papírenském průmyslu 

nebo ve stavebnictví
    Staré Město pod Sněžníkem 

www.net-waterjet.cz   I   Tel.: 728 650 560

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA
(smrk, borovice)

v délkách 1 m, 2 m 
nebo 3 m

za výhodnou cenu
možnost dovozu

Volejte  602 251 783
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Rozšíření lékařského týmu MUDr. Jana Dvořáková 
a NOVÝ lékař MUDr. Eva Drlíková

OPTOMEDIC DD s.r.o., Šumperk, Gen. Svobody 19a

OČNÍ AMBULANCE

Více informací na www.optomedic.cz

Ordinace v nouzovém režimu 7.30-12.00 do odvolání
Telefonické konzultace zdravotních stavů, odesílání e-receptů, 

případná ošetření akutních stavů.
Tel. kontakty 

583 280 185 / 773 670 680
*MĚŘENÍ ZRAKU na brýle přímo v OPTICE

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

1x měsíčně barevná příloha Šumperk 
- Živá brána Jeseníků v nákladu 15 000 ks

Příjem inzerce: 724 521 552, zpravodaj@ftv-production.cz

VÍTE, proč se stále opakují  INZERÁTY 
V ŠUMPERSKÉM ZPRAVODAJI?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 
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 Foniatrická ambulance
MUDr. Lenka Kulichová

KONTAKT:  583 311 349 
(telefon se záznamníkem)
info@foniatrika.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1
787 01 Šumperk
Tel.: 583 301 515
www.fortexauto.cz

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné
a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní
s modely ŠKODA a podléhají náročnému testování. 
Navíc můžete do konce května na akční sortiment 
příslušenství využít slevy až 50 %.

Více informací získáte ve FORTEXauto na tel. čísle:
583 301 515 nebo na www.fortexauto.cz.

Originální příslušenství

Do 31. 5. 2020

Sleva až 50 %

   BUĎTE V KLIDU! 
MY  VÁŠ VŮZ 
   NA JARO 
      PERFEKTNĚ 
   PŘIPRAVÍME!

Untitled-386   1 26.2.2020   15:10:07

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.

• 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


