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Česko se začíná pomalu probouzet k životu

Pokud se bude dařit držet šíření 
koronaviru i  dál pod kontrolou, za-
vedená opatření se začnou uvolňovat 
v  pěti fázích až do  letošního června. 
Jde zejména o  postupné obnovení 
všech uzavřených prodejen a  provo-
zoven, otevření kulturních institucí 
a  návrat některých školáků do  lavic. 
Nepůjde ale o  návrácení do  úplného 
„normálu“. Rozvolněná pravidla bu-
dou platit pouze za  předpokladu, že 
lidé budou dodržovat tři elementární 
opatření - nošení roušek, dostatečný 
odstup a  hygienu. Pokud by se totiž 
počty nakažených razantně zvyšovaly, 
plán na rozvolňování se změní. Řeše-

ny zatím vůbec nejsou kulturní, spor-
tovní, společenské a další akce a akti-
vity s návštěvností převyšující padesát 
osob, jako jsou například festivaly či 
otevření plaveckých areálů. Pravdě-
podobné je, že nejméně v části letních 
měsíců povoleny nebudou.

I  dál tak je povinné, až na  výjim-
ky (sport na  odlehlých místech, jízda 
v  autě nebo děti do  dvou let), roušky 
na  veřejnosti nosit. Podle vlády ještě 
dlouhé týdny, nejméně do konce letoš-
ního června. Hygiena a  zvýšená bez-
pečnostní opatření budou povinností 
každé otevřené provozovny i obchodu, 
lidé musejí stále dodržovat povinný, 

nejlépe dvoumetrový odstup a co mož-
ná nejčastěji nosit rukavice. A dál platí 
také zákaz volného pohybu osob, nej-
méně po  dobu nouzového stavu, tedy 
do konce dubna.

Výjimku tvoří cesty do  zaměstnání 
nebo na  nákup. Lidé mohou rovněž 
v  nezbytných případech navštěvovat 
blízké osoby, povolena je i  sousedská 
výpomoc, neodkladné úřední záleži-
tosti, pobyt v  přírodě, pohřby anebo 
cesta zpět do  místa svého bydliště - 
všechno ovšem na dobu nezbytně nut-
nou. Na veřejných místech je povolen 
pobyt nejvýše ve dvou (s výjimkou čle-
nů domácnosti). -red-

Pomalý návrat lidí zpět do běžného života již odstartoval. Prvním krůčkem byla změna pravidel pro rekreační sportování, které-
mu se lidé věnují venku, jež začala platit ještě před Velikonocemi.  Foto: P. Kvapil

Nouzový stav v zemi potrvá nejméně do 30. dubna, původně měl přitom skončit druhou dubnovou sobotu. Přesto již 
odstartoval pomalý návrat lidí zpět do běžného života. Prvním krůčkem byla změna pravidel pro rekreační sportování, 
kterému se lidé věnují venku, jež začala platit ještě před Velikonocemi. Druhý krok pak představuje časový plán postup-
ného rozvolňování mimořádných opatření zavedených v souvislosti se šířením nového koronaviru, který vláda minu-
lý týden představila. Částečné uvolnění pravidel nouzového stavu se týká i Městského úřadu v Šumperku. Od pondělí  
20. dubna se tak jeho budovy otevřely pro veřejnost.

Areál nemocnice je stále uzavřen, jedi-
ný přístup je hlavním vchodem z ulice 
Nerudovy.    Strana 2

Rekonstrukce AQUAcentra je v cílo-
vé rovince, otázkou zůstává, kdy ote-
vře.    Strana 3

Město rozkvétá i přes úsporná opatře-
ní.    Strana 4

Městské lesy se pustily do zalesňování, 
pracovníci sázejí v rouškách.    Strana 7
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Do  historické budovy radnice na  náměstí Míru 
se návštěvníci dostanou pouze hlavním vchodem, 
v  budově v  Jesenické ulici může veřejnost využít 
vedle hlavního vchodu i vstup do přístavby z ulice 
Rooseveltovy. Úřední hodiny jsou zatím do  kon-
ce dubna stanoveny od pondělí do čtvrtka vždy od   
8 do 12 a od 13 do 15 hodin. 

„Žádáme občany, aby přicházeli na úřad jen v ne-
odkladných záležitostech, a  pokud to povaha věci 

umožní, aby si vše vyřizovali elektronicky nebo pro-
střednictvím telefonu. Pokud však na  úřad budou 
muset dojít osobně, žádám je také, aby dodržovali 
stanovená pravidla,“ uvedl starosta Tomáš Spurný. 
Doplnil, že dle vývoje epidemiologické situace se 
mohou otvírací hodiny pro veřejnost aktuálně mě-
nit. Doporučil proto před návštěvou úřadu sledovat 
webové, případně facebookové stránky města.

 -ger-

„V prvním dubnovém týdnu byli přijati na infekční 
oddělení nemocnice pacienti s  diagnózou Covid-19. 
Jsou a  nadále dle potřeby budou hospitalizováni 
na  speciálně připraveném infekčním oddělení zcela 
odděleně od všech ostatních provozů. Diagnóza Co-
vid-19 se objevila rovněž u pacientky, jež byla do naší 
nemocnice přeložena z jiného zdravotnického zaříze-
ní,“ informoval manažer pro vnější vztahy Nemocni-
ce Šumperk Zdeněk Brož. Zároveň ujistil veřejnost, 
že vedení nemocnice činí veškeré kroky a  opatření 
k tomu, aby se každý pacient, který nemocnici navští-
ví, cítil bezpečně. 

Nemocnice je v  případě uvolnění nařízení vlády 
připravena přijímat pacienty na neakutní operační zá-
kroky a léčbu, jež byla v minulých týdnech odložena. 
„Do této chvíle však platí nařízení vlády, podle které-
ho jsme neakutní zákroky omezili a rozšířili kapacitu 
pro pacienty s koronavirem. V případě změny postoje 
vlády jsme připraveni v co nejkratším čase reagovat,“ 
sdělil Brož. 

Areál nemocnice je stále uzavřen, jediný přístup je 
hlavním vchodem z ulice Nerudovy. Pacienti projdou 
u hlavního vchodu stanovištěm ostrahy, dále pak kon-
trolním bodem, na  němž proběhne základní vyšet-
ření a poté je pacient odeslán na příslušné oddělení. 
Na všech odděleních stále trvá přísný zákaz návštěv, 
opodstatněné výjimky povoluje výhradně primář od-
dělení. Stejné opatření platí i v objektech Interny Zá-
břeh. Také pacienti nemají dovoleno opouštět odděle-
ní, na kterých jsou hospitalizováni. 

„Vedení nemocnice si je plně vědomo odpovědnosti 
za zdravotní a sociální péči o spádový obvod, v němž 
žije dvě stě tisíc obyvatel. Veškeré kroky nemocnice 
jsou vedeny snahou zajistit co nejlepší podmínky pro 
tyto naše spoluobčany. V  současné době stále trvají 
veškerá bezpečnostní opatření, jež byla přijata v mi-
nulých týdnech s  jediným cílem - ochránit pacienty 
a personál před nákazou koronavirem,“ ujistil Brož. 

Podle starosty města Tomáše Spurného si město ve-
lice váží úzké spolupráce s Nemocnicí Šumperk i toho, 
jak ke koronavirové krizi přistoupila. „Jsem si vědom 
toho, kolik energie i nemalých finančních prostředků 
tato epidemiologická krize nemocnici stála. Nejen 
vedení nemocnice, ale i všem zdravotníkům a nezdra-
votnickým zaměstnancům patří obrovský dík za jejich 
svědomitý a  důkladný přístup a  nadstandardní úsilí 
v boji proti Covidu-19,“ zdůraznil Tomáš Spurný. -ger-

Částečné uvolnění pravidel nouzového stavu se týká i Městského úřadu v Šumperku. V pondělí 20. dubna 
se totiž jeho budovy otevřely pro veřejnost.

Zhruba třicet osob otestuje šumperská nemocnice ve všední den, o víkendu a o svátcích počty testovaných 
klesají zhruba na polovinu. Zdravotníci také odebírají vzorky pro testování v terénu, do kterého nemocnice 
zapojila vlastní vozidlo i posádku.

Úřad se pomalu vrací do režimu před nouzovým stavem

V nemocnici testují třicet osob denně

  

     Informační linky 
jsou stále v provozu

Infolinky, které v polovině března založil krizový 
štáb města, fungují v pracovní dny od 8 do 15 ho- 
din. Můžete psát a  volat na  tyto kontakty: lin-
ka 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.
obcan@sumperk.cz. -ger-

     Město se díky 
darům zásobilo dezinfekcí

Dva tisíce litrů dezinfekce na podlahy a tisíc litrů 
na ruce. Díky těmto darům od šumperských firem 
Everstar a SHM mohlo město tolik potřebnou dez-
infekci zdarma distribuovat především sociálním 
službám. „Oběma firmám patří velký dík. Dezin-
fekce na ruce od SHM zamířila prioritně do sociál-
ní oblasti nejen v Šumperku, ale i v blízkém okolí. 
Plošnou dezinfekci od  Everstaru jsme rozdávali 
také otevřeným provozovnám a  vývařovnám,“ 
sdělila místostarostka Marta Novotná, jež za kri-
zový štáb Šumperka dary přijala. -ger-

Areál nemocnice je stále uzavřen, jediný přístup je hlavním vchodem z ulice Nerudovy.  Foto: P. Kvapil

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

          
     Pietní akce 
pro veřejnost se ruší

Vzhledem k  situaci se šířením nemoci Covid-19 
se město Šumperk rozhodlo v letošním roce zrušit  
pietní vzpomínkovou akci u bratrušovského památ-
níku, jež se obvykle koná počátkem května. Pietní 
akt tradičně probíhá za účasti pamětníků, předsta-
vitelů města, zástupců politických stran, žáků a stu-
dentů místních škol a občanů, kteří si připomínají 
bratrušovskou tragédii. Letos zástupci města uctí 
památku položením kytic individuálně. -ger-

      Farmáři opět 
nabídnou své produkty 

Od  pondělí 20. dubna je opět možný prodej far-
mářských produktů na  tržnicích. Podmínkou je 
dodržování hygienických pravidel, musejí se za-
chovávat rozestupy mezi stánky, lidé se nesmějí 
shlukovat a na místě musí být dezinfekce na ruce. 
Prodávat se zde nesmí občerstvení a nápoje k pří-
mé konzumaci.
Své produkty tak již nyní mohou trhovci v Šum-
perku prodávat ve  stáncích v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
Letošní první farmářské trhy, které již devátým 
rokem připravuje místní Okresní agrární komora 
ve  spolupráci s  městem, se pak odehrají v  pátek  
8. května od osmé ranní do čtvrté odpolední. -zk-
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AQUAcentrum na Benátkách

Zmodernizované plavecké centrum 
na  Benátkách nabídne návštěvníkům 
hned několik novinek. První, co při 
vstupu uvidí, bude prostornější pro-
sklený vestibul a chytré turnikety, které 
budou fungovat na čipové karty v po-
době hodinek, jež lze nabít a používat 
jako permanentku a které návštěvníky 
odbaví mnohem rychleji. Dominantou 
bazénu je sto metrů dlouhý černý tobo-
gán doplněný světelnými efekty, jenž 
ústí do výškově odděleného dojezdové-
ho bazénu v jižní části hlavní haly. Ta je 
po  rekonstrukci mnohem prostornější 
a zaujme kruhovým oknem a proskle-
nou boční stěnou, kterou bude možné 
v létě otevřít a propojit venkovní sluní-
cí a relaxační plochu s vnitřním bazé-
nem a sociálním zázemím. 

Kromě velkého bazénu, jenž splňuje 
parametry pro závodní plavání, zůstal 
zachovaný sousední dětský cvičný ba-
zén, doplněný o menší skluzavku. No-
vinkou je vířivka pro dvanáct až čtrnáct 
osob. Využívat ji budou moci i imobil-
ní návštěvníci, stejně jako vnitřní velký 
a venkovní nerezový bazén, neboť jsou 
vybavené speciálním zvedákem.

Návštěvníci bazénu budou moci za-
mířit také do dvou společných ohřívá-
ren - parní a finské. Zcela nový rozměr 
získal rovněž bufet s výhledem na brou-
zdaliště. Ve  venkovní části budou mít 
lidé k dispozici nerezový bazén s vlno- 
vou skluzavkou pro tři osoby a  proti-
proudem, na  jehož ochozech budou 
rozmístěna lehátka pro slunění.

Jedním z  největších „taháků“ je ne-
pochybně wellness - saunovací svět 
v  přízemí, přístupný samostatným 
vnitřním schodištěm z  prvního nad-
zemního podlaží. Návštěvníci tu na-
jdou kromě recepce s  barem, šatnami 
a hygienickým zázemím zejména čtyři 

suché a  mokré sauny a  relaxovat bu-
dou moci i  v  Kneippových lázních. 
Milovníci saunování jistě ocení sprchy 
v  podobě věder se studenou vodou, 
ochlazovací nerezový bazén s možností 
vyplavání ven či posezení na venkovní 
terase. Wellness přitom navazuje na od-
počinkovou a  relaxační odpočívárnu 
s možností výstupu do venkovní části.

„V  současnosti finišují práce 
na  podhledech a  stropech a  tento 
týden dokončíme veškeré obklady 
a  dlažby. Hotové jsou obě vnitřní 
bazénové vany, velký bazén chceme 
po umytí začít napouštět vodou,“ řekl 
Vladimír Malý, stavbyvedoucí z  do-
davatelské firmy PKS stavby. V cílové  
rovince jsou podle něj práce na tech-
nologickém zázemí, zahrnujícím 
velkou strojovnu, řídicí systém, ba-
zénovou technologii, elektroinstalace 
a vzduchotechniku. V interiéru již fir-
ma instaluje vnitřní vybavení, včetně 
nábytku, sanity a světel. 

Tento týden se kompletně dokončí 
vnitřní wellness centrum, na  něž na-
vazuje už hotový venkovní ochlazovací 
prostor. Finišuje se s  pokládkou beto-
nové dlažby kolem venkovního nere-
zového bazénu a na slunící a relaxační 
louce je již nainstalovaný závlahový 
systém, který zakryla navezená hlí-
na. „Do  konce dubna chceme plochu 
oset trávou, poté se ještě zasadí deset 
japonských třešní, které navodí pocit 
pohody a  poskytnou stín,“ podotkl 
stavbyvedoucí a  dodal, že po  spuštění 
technologií by se měl „rozjet“ zkušební 
testovací provoz.

Hotovou stavbu krytého bazénu 
převezmou Podniky města Šumperka 
31. května. „Poté máme měsíc na  ko-
laudaci a  vyjádření všech dotčených 
orgánů. Jakmile budeme mít souhlasné 
kolaudační rozhodnutí, mohli bychom 
teoreticky spustit plný provoz pro ve-
řejnost od  poloviny července. Záleží 
ale samozřejmě na  vývoji současné 
situace,“ uvedl ředitel PMŠ Miroslav 
Pospíšil. Šumperské sportovní areály 
už podle něj mají zajištěný potřebný 
personál, podepsání pracovních smluv 
ale závisí na  termínu otevření AQUA-
centra. 

„Z  personálního hlediska je situace 
komplikovaná, neboť musíme počí-
tat i  s  krizovým vývojem. Pokud nám 
mimořádná opatření vlády provoz ne- 
umožní, jeli bychom v  tzv. ekonomic-
kém nouzovém režimu s co nejmenšími 
náklady. Do práce by tak docházeli pou-
ze údržbáři, strojníci, vedoucí a účetní,“ 

popsal Pospíšil a  upřesnil, že ostatní 
personál by společnost přijala ve chvíli, 
kdy bude jisté, že provoz může být zahá-
jen. „V  případě, že by vše naznačovalo 
reálné otevření například do  měsíce, 
najedeme na  tzv. plný režim se všemi 
potřebnými profesemi, tedy i  s  recepč-
ními, uklízečkami, plavčíky a saunéry,“ 
dodal ředitel, podle něhož ale dnes není 
nikdo schopný předpovědět scénář dal-
šího vývoje. „Prohlášení vlády minulý 
týden bohužel vyznívá v  tomto směru 
dost neurčitě. Zatím to vypadá tak, že 
bazény budou otevírány až úplně na-
konec, neboť jde o provozy se zvýšenou 
vlhkostí a navíc plavat s rouškami nelze, 
což přináší vyšší riziko nákazy,“ konsta-
toval Pospíšil. 

Krizový scénář je podle ředitele 
Podniků města připraven i  v  případě 
Bratrušovského koupaliště. Už dnes 
je totiž jasné, že otevření od  začátku 
června nebude reálné. „Otázkou zůstá-
vá, zda to bude možné od 1. července 
nebo až od 1. srpna. To už ale musíme 
počítat se ztrátovým provozem, neboť 
jen měsíční zpoždění znamená propad 
do  červených čísel,“ uzavřel Miroslav 
Pospíšil. -zk-

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu na Benátkách v „režii“ Podniků města Šumperka, jež areál prostřednictvím své dceřiné společnosti provozují, finišuje. 
Na přelomu dubna a května tak už chce dodavatelská firma PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou začít ve zkušebním provozu testovat, zda vše funguje, jak má. Hotovou 
stavbu předá Podnikům města poslední květnový den. Vzhledem k současné situaci je ale velkou neznámou, kdy se AQUAcentrum otevře veřejnosti. Vedení PMŠ 
již předložilo městu několik scénářů, ten nejoptimističtější předpokládá plný provoz v polovině července. Otazník visí i nad termínem otevření venkovního Bratru-
šovského koupaliště. Jisté už je, že začátkem června zůstanou jeho brány zavřené.

Rekonstrukce AQUAcentra je v cílové rovince, otázkou zůstává, kdy otevře

Bazénová hala je nyní mnohem prostornější a zaujme kruhovým oknem a proskle-
nou boční stěnou.  Foto: P. Kvapil

Práce na vnitřní vířivce, stejně jako v prostoru wellness - saunovacího světa finišují. Hotový je venkovní nerezový bazén s vlnovou skluzavkou pro tři osoby a protiproudem. 
 Foto: P. Kvapil

Stavba je téměř hotová, 
firma chystá zkušební provoz

Otevření AQUAcentra 
i Bratrušovského koupaliště 

je dnes velkou neznámou
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Příjem žádostí o  přijetí dítěte do  městských „ma-
teřinek“ probíhá pouze elektronicky. Před samotným 
zápisem se tak zákonný zástupce dítěte zaregistruje 
do  elektronického systému zápisu (odkaz na  webo-
vých stránkách MŠ nebo města Šumperka), kde vyplní 
žádost o přijetí dítěte a v den zápisu přinese vytisknuté 
požadované dokumenty do  školky, do  níž dítě elek-
tronicky přihlásil. S  sebou si musí vzít i  svůj občan-
ský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o zdravotním 
stavu dítěte. Ti, kteří nemají přístup k internetu a tis-
kárně, by se měli o dalším postupu informovat v dané 
„mateřince“. Bližší informace k  vlastnímu průběhu 
zápisu budou s ohledem na vývoj epidemiologické si-

tuace zveřejněny na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol. -red-

Zápis bude probíhat ve  školách: MŠ Pohádka 
Šumperk, Nerudova 4B (i  pro odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52), MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 
(i  pro odl. pracoviště Gen.  Krátkého 28, Vrchlické- 
ho 19 a  Šumavská 15), MŠ Veselá školka Šumperk, 
Prievidzská 1 (i  pro odl. pracoviště Temenická 61, 
Temenická 61A, Zahradní 17A a  Sluneční 38), 
SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 (zápis bude probíhat 
na odl. pracovišti Třebízského 1), ZŠ pro žáky se spe-
cifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola 
Viva, Erbenova 16.

„Město nám kvete, i  když se zeleně dotkla úspor-
ná opatření,“ uvedla Jana Andrísková z oddělení ko-
munálních služeb. Trvalkové záhony se tak objevily 
na trávníku u okresního soudu, ve špici mezi Obchod-
ní akademií a hotelem Grand a před panelovým do-
mem s nebytovými prostory v ulici ČSA. „Chtěli jsme 
pokračovat v zakládání dalších, ale bohužel jsme tento 
krok museli kvůli úsporám odložit. Jsem ale velice 
ráda, že se nám podařilo realizovat rozkvetlou louku 
s trvalkami a letničkami ve Dvořákových sadech,“ po-
dotkla Andrísková.   

Potvrdila, že právě Dvořákovy sady procházejí roz-
sáhlou revitalizací, která by měla být dokončena v le-
tošním roce. Vedle květin zde přibudou vodní prvek 
a  poměrně rozsáhlá výsadba stromů „Tento park by 
měl být takovým vzorovým reprezentantem, co se 
týče nových trendů, včetně snahy o zadržování vláhy 
v půdě,“ uvedla odbornice na městskou zeleň.      

Úspory se podle ní v  žádném případě nedotknou 
náhradní výsadby. Půjde o zhruba sto kusů mladých 
stromků. Ty zamíří nejen do Dvořákových sadů, ale 
také například do  ulice ČSA. „Zde jsme museli od-
stranit přestárlý nefunkční živý plot, jenž nahradí no- 

vá výsadba akátů žlutolistých,“ vysvětlila Andrísková.
Pracovníci komunálních služeb pro novou výsad-

bu vybírali stromy, které si poradí nejen s klimatickou 
změnou, ale i s náročným městským provozem. Volí 
druhově rozmanité dřeviny s  pyramidálními nebo 
štíhlými korunami, aby také v budoucnu nebránily sil-
ničnímu provozu. Ve městě tak přibydou akáty, různé 
druhy hlohu a jeřabin, habry, lípy i jehličnany, napří-
klad jedle ojíněné, jež dobře snášejí sucho i městské 
prostředí. Pracovníci také dávají přednost stromům, 
které nejsou roubované, ale přirozeně rostlé.

„Loni jsme nakoupili asi sto padesát zavlažovacích 
vaků, jež instalujeme u  nových výsadeb, na  kmeny 
osazujeme chráničky. Budeme se snažit, aby nově vy-
sazené stromy měly veškerou péči, aby z nich oprav-
du vyrostly kvalitní dřeviny, které budou zdobit naše 
město desítky let,“ dodala Jana Andrísková.

Úsporná opatření se zatím nedotknou ani lesoparku 
Cihelna či přípravy hřiště a tůně v Čarovném lese. „Vět-
šinu prací jsme měli naplánovanou především na příští 
rok. Vše se ale bude odvíjet od toho, zda se nám podaří 
získat dotace a také v jaké kondici bude rozpočet měs-
ta,“ podotkl místostarosta Jakub Jirgl. -ger-

6. dubna odstartovalo elektronické podávání žádostí do mateřských škol zřizovaných městem, vlastní 
zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 5. května od 8 do 16 hodin 
a ve středu 6. května od 8 do 12 hodin.

Výpadovka na Jeseník, ulice M. R. Štefánika nebo ČSA. To jsou lokality, kde rozkvetly trvalkové záhony.

Zápis do „mateřinek“ proběhne 5. a 6. května

Město rozkvétá i přes úsporná opatření

  

      Probíhá jarní 
úklid parkovišť 

Až do úterý 26. května probíhá v Šumperku jarní 
úklid parkovišť. Ta jsou sedm dní předem ozna-
čována dopravním značením informujícím o  ter-
mínu úklidu. Harmonogram je zveřejněn na webu 
města www.sumperk.cz v  tiskových zprávách 
a na městském facebooku. -ger-

      „Dépéesky“ mají zapůjčené 
bezdotykové teploměry

Bezdotykové teploměry zapůjčily krizovému 
štábu Nemocnice Šumperk a  Transfuzní služba 
Šumperk. „Teploměry slouží v  šumperských do-
mech s  pečovatelskou službou, které mohou být 
rizikem pro šíření Covidu-19. Děkujeme oběma 
subjektům za  tento vstřícný krok, díky němuž 
jsme mohli monitoring obyvatel domu okamžitě 
zahájit,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl. Obyvate-
lům měří pravidelně teplotu sociální pracovnice.
 -ger-

      Hlavní pošta 
omezila počet 
otevřených přepážek

Od úterý 14. dubna až do odvolání zavedla hlavní 
pošta Šumperk 1 v ulici Gen. Svobody 13 nouzový 
režim. Její pracovníci se z  důvodu minimalizace 
rizika nákazy a šíření koronaviru střídají ve smě-
nách. Proto je otevřený omezený počet přepážek.
Pošta občany prosí, aby jejích služeb využívali 
pouze k  vyřízení nejnutnějších záležitostí. Hlav-
ní pošta je otevřena od pondělí do pátku vždy od  
8 do 16 hodin, o víkendech a svátcích má zavřeno.
 -red-

      Šumperané budou 
mít levnější vodu

Obyvatelé Šumperka budou platit méně za vodu. 
Stejně jako ostatní vodárny i  Šumperská provoz-
ní vodohospodářská společnost od 1. května sníží 
cenu vody. Novela zákona o evidenci tržeb a záko-
na o DPH totiž v oblastech úpravy a rozvodů vody 
prostřednictvím sítí a  odvádění a  čištění odpad-
ních vod snižuje DPH z patnácti na deset procent. 
Vodné a  stočné tak pro odběratele ŠPVS zlevní 
z 98 korun na 93,73 koruny za kubík. 
„Snížení DPH u vody o pět procent je pro odbě-
ratele jistě dobrou zprávou. Tím spíše, že mnohé 
domácnosti budou ekonomicky postiženy kvůli 
koronavirové situaci,“ řekl Jan Havlíček, obchod-
ní ředitel ŠPVS. Firma rovněž před časem vlivem 
současných událostí uklidnila zákazníky a  oby-
vatele Šumperska, že k  přerušení dodávky vody 
z  důvodu epidemie koronaviru nemůže reálně 
dojít. Vodohospodáři mají vypracovaný havarij-
ní a krizový pandemický plán a v něm jsou defi-
novány zastupitelnosti jednotlivých pracovníků 
a zdrojů a úpraven pitné vody. Mnoho objektů je 
podle vedení společnosti navíc vybaveno plně au-
tomatickými, dálkově řízenými systémy. Není tedy 
nezbytně nutná přítomnost obsluhy čtyřiadvacet 
hodin denně. -red-

Trvalkové záhony se objevily například ve špici mezi Obchodní akademií a hotelem Grand.  Foto: P. Kvapil



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

„Město šité roušky dosud získávalo 
od  nejrůznějších dobrovolníků, sku-
pin i  jednotlivců, kteří na nic nečekali 
a pustili se do šití. K šicím strojům za-
sedli i dobrovolníci z řad zaměstnanců 
městského úřadu. Od pondělí 20. dub-
na se však úřad začíná vracet k běžné-
mu režimu, dobrovolníci se pomalu  
navracejí do práce a zdroje šitých roušek 
začínají vysychat,“ uvedl místostarosta 
Jakub Jirgl, jenž má ochranné pomůcky 
ve své gesci. Zdůraznil, že nyní nastává 
doba, kdy je potřeba přísun roušek ob-
novovat, protože po měsíci vyvařování 
se lidem často začínají rozpadat. 

„Pro roušky, které zdarma vydáváme 
na radnici, si chodí především senioři, 
dodáváme je také do sociálních služeb. 
V současné době jich máme posledních 
pár kusů. Mám obavy, že brzy dojdou,“ 
sdělil místostarosta. Krizový štáb Šum-
perka by proto uvítal dobrovolníky, 
jež by se opět do  šití pustili. Zájemci 
se mohou přihlásit na  telefonní lince 
583 388 601 nebo e-mailu info.obcan@
sumperk.cz.

Štáb během prvního měsíce koro-
navirové krize zdarma distribuoval 
zhruba pět a  půl tisíce šitých textil-
ních roušek. Nosí je policisté, strážníci, 

zdravotníci, pracovnice v  sociálních 
službách, klienti a pečovatelky domova 
důchodců, řidiči autobusů či prodavač-
ky. Dva a  půl tisíce kusů jich rozdaly 
lékárny, do nichž město umístilo boxy 
s rouškami a návody, jak se o ně starat. 

„Velký dík patří desítkám dobro-
volníků, kteří pomohli v  době, kdy 

tohoto materiálu byl nedostatek. Nad 
jejich úsilím smekám,“ zdůraznil Jakub  
Jirgl. Zároveň upozornil, že od pondělí  
20. dubna se přemístil výdej ochran-
ných pomůcek z  informačního okna 
do  pokladny, jež se nachází vpravo 
za vstupními dveřmi do historické bu-
dovy radnice. -ger-

„Funkční NANO - nástřiky TiO2 jsou novou tech-
nologií pro zvýšení úrovně ochrany před odolnými 
kmeny nebezpečných bakterií, virů a šířením infekcí. 
Po  ošetření ploch ztrácejí nejen viry a  bakterie, ale 
také plísně schopnost se na povrchu uchytit. Jakmile 
se tyto mikroorganizmy dotknou povrchu ošetřeného 
funkčním nástřikem, díky fotokatalýze se okamžitě 
rozkládají na molekulární úrovni. Z virů a bakterií se 
tak stávají neškodné organizmy, které ošetřený povrch 
spálí podobně jako rozžhavená varná ploténka. Tato 
moderní technologie eliminuje riziko přenosu chřip-
ky a dalších infekčních virových nákaz,“ vysvětlil ob-

chodní ředitel společnosti Edel Unit Stanislav Hojgr.
Uvedl, že po aplikaci této dvousložkové vysoce účin-

né dezinfekce se na plochách po osmačtyřiceti hodi-
nách vytvoří ochranná mřížka, jejíž pevnost odpovídá 
dvojnásobné tvrdosti laku auta. „Po  dvou dnech lze 
místa, na  která jsme aplikovali naši technologii, bez 
omezení ošetřovat běžnými čistícími prostředky, aniž 
by se ochranná vrstva narušila,“ dodal ředitel. 

Společnost Edel Unit si technologii nechala prově-
řit v certifikované virologické laboratoři, jež potvrdila 
účinnost technologie na 99,99 procenta již po třiceti 
minutách po  aplikaci. Dezinfekční nástřiky s  nano-
technologiemi jsou ve  světě využívány zhruba sedm 
let, česká firma, jejíž pobočka byla založena v Šumper-
ku, ji aplikuje zhruba rok.

„Nástřiky jsme aplikovali například na soupravách 
pražského metra, v autobusech dopravního podniku 
v Plzni, ve školách, v budovách sociálních služeb nebo 
v šumperské restauraci Na Benátkách, včetně dětské-
ho hřiště. Protože jsme šumperští patrioti, nabídli 
jsme v době nouzového stavu zdarma nástřiky v do-
mově důchodců, na radnici, na živnostenském úřadu 
nebo na transfuzní službě,“ doplnil Hojgr.

„Nabídky společnosti Edel Unit si velice vážíme, 
samozřejmě jsme ji rádi přijali a moc za ni děkujeme. 
Jsme vděčni za  každou pomoc, která zabrání šíření 
koronaviru, a tím pádem ochrání občany našeho měs-
ta,“ uvedla šumperská místostarostka Marta Novotná.
 -ger-

Doba „rouškování“ ještě neskončila. Vláda dosud ani nestanovila žádný harmonogram, kdy budou moci lidé své obli-
čeje začít odkrývat. I z tohoto důvodu je o textilní šité roušky stále velký zájem.

Obyvatelé šumperského domova důchodců v ulici U sanatoria se pohybují v bezpečnějším prostředí. Za-
řídila to místní společnost Edel Unit, která aplikovala na místa, kde se schází nejvíce klientů domova, spe-
ciální dezinfekční nástřik s nanotechnologiemi, jenž spolehlivě zabíjí viry a bakterie po dobu jednoho roku.

Roušky docházejí, hledají se dobrovolníci

Obyvatelé domova důchodců jsou ve větším bezpečí

Zpravodajství/Informace

  

  

      Hnutí Pro život 
nabízí finanční pomoc 
těhotným ženám 

V  reakci na  ak-
tuální stav způ-
sobený koro-
navirem nabízí 
Hnutí Pro život 

ČR v  rámci projektu „Nesoudíme. 
Pomáháme“ mimořádnou finanč-
ní pomoc až do  výše padesát tisíc 
korun každé ženě, která nečekaně 
otěhotněla a  je ve  složité životní 
situaci. 
Tyto ženy v  nouzi se mohou ob-
racet na  Linku pomoci, na  číslo 
800  108  000. Finanční pomoc je 
určena na  okamžité řešení situace 
v  případech, jež nedokáže řešit stát 
svými sociálními nástroji. Finanč-
ní pomoc je nevratná. Příjemkyně 
pomoci pouze podepisuje smlouvu 
o daru, ve které na sebe bere morální 
závazek obdobně pomoci ženám, jež 
nečekaně otěhotní, a to v době, kdy 
si to bude moci finančně dovolit. 
Na  Lince pomoci pracují zkušené 
konzultantky specializované na kri-
zovou intervenci. Kromě finanční 
pomoci jsou schopny ženám poradit 
se všemi ostatními aspekty jejich ob-
tížné situace a případně je nasměro-
vat, kde najdou další pomoc. -red-

      Neplánovaný úklid 
stojí desetitisíce, 
peníze chybějí jinde

Město v  posledních dnech vydává neplánovaně 
desetitisíce korun, jež pak v  rozpočtu scházejí 
v  jiných kapitolách. Prakticky každý den dostává 
podněty od občanů, kteří upozorňují na nepořá-
dek na nejrůznějších místech ve městě. 
„Jsou to podle mého mínění zbytečně vynalože-
né peníze v  době, kdy bychom měli spíše šetřit. 
Stačilo by, kdyby byli lidé zodpovědní a  uklízeli 
si po sobě,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub  
Jirgl. Pravidelný úklid pracovníci komunálních slu-
žeb zajišťují kolem kontejnerů na textil, z nichž se 
snaží především bezdomovci vytahovat oblečení. 
Občané upozorňují na přetékající odpadkové koše 
na cestě na Bludoveček, na nepořádek v lesích, par-
cích i na znečištěné a rozbité autobusové zastávky. 
Na pořádek ve městě se nyní více zaměří městská 
policie, jež bude nekompromisně zasahovat. 
„Bohužel se tak děje v době, kdy nás koronaviro-
vá krize nutí k  úsporám. Za  neplánovaný úklid 
a opravy zastávek jsme již utratili zhruba sto tisíc 
korun. Tyto peníze jsme mohli využít mnohem 
smysluplněji, například při údržbě zeleně. Přitom 
by stačilo, aby si lidé po sobě uklidili, případně ne-
nechávali odpadky v přírodě nebo u přeplněných 
košů. Když si odnesou prázdnou lahev, plechovku 
nebo sáček od  svačiny domů nebo do  popelnice 
ve  městě, nikomu to neublíží. Těm, kdo po  sobě 
uklízejí, moc děkujeme. V současné době to bohu-
žel není samozřejmostí,“ dodal Jakub Jirgl. -ger-

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

V domově důchodců aplikovala firma dezinfekční ná-
střik s nanotechnologiemi zdarma.                Foto: -ger-
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Nouzový stav, který na území České republiky stále 
pokračuje, izoluje každého z nás. Proto se Policie ČR 
rozhodla, že zpříjemní pobyt dětem v dětských domo-
vech a seniorům tím, že darují volnočasové materiá-
ly, jako jsou například pexesa, omalovánky, křížovky, 
pracovní listy a další. Policisté se spojili s řediteli jed-
notlivých zařízení a  rozvezli dárky do  celkem devíti 
institucí. 

„Naší snahou je zpestřit dětem trávení volného 
času, protože jim nouzový stav brání v obvyklých akti-
vitách. Předání proběhlo mimo budovy dětských do-
movů a „tety“ byly rády, že mají další možnost, jak děti 
zabavit. Nejen ty mají dlouhou chvíli, ale také senioři, 
kteří nyní nemohou přijímat návštěvy svých blízkých,“ 
uvedla policejní mluvčí Marta Vlachová. Do domovů 
s pečovatelskou službou zejména na Šumpersku pro-
to policisté doručili například křížovky nebo notý-
sky. Ve  spolupráci se šumperskou společností Pontis 
a pracovníky Charity se podařilo drobné dárky předat 
i klientům přímo v jejich domácnostech. -ger-

„V  roce 2019 bylo vytěženo sedma-
třicet tisíc kubíků dříví z  nahodilých 
těžeb. Naštěstí se nám podařilo tuto 
kalamitu zpracovat v  termínu před 
prvním rojením kůrovce,“ říká Bořivoj 
Hojgr, jenž v PMŠ působí již třináct let 
jako odborný lesní hospodář. Většinou 
šlo podle něj o  nahodilou těžbu, způ-
sobenou větrnou a kůrovcovou kalami-
tou. Dvanáct tisíc kubíků dřeva přitom 
„poškodila“ vichřice Eberhard. Na  je-
jich zpracování vypsaly Podniky města 
soutěž, neboť Lesní statek Třemešek 
nebyl schopen takové množství dříví 
z lesa v krátké době odstranit. Ze sedmi 
přihlášených firem vzešla vítězně Pet-
rovská lesní společnost, která postupně 
zpracovala do konce listopadu patnáct 
tisíc kubíků této nahodilé těžby. „Rád 
bych oběma dodavatelům poděkoval, 
neboť se jim podařilo během několika 
málo měsíců veškeré kalamitní dříví 
zpracovat,“ dodává Hojgr.

Úmyslnou, tedy plánovanou těžbu, 
Podniky města loni omezily na tisíc ku-
bíků. „Spočívala především v zarovná-
ní stěn porostů po kůrovcové a větrné 
kalamitě,“ vysvětluje Hojgr a  dodává, 
že v  tomto trendu pokračují Podniky 
města i  v  letošním roce. „Nahodilou 
těžbu se letos zatím daří zpracovávat. 
Lesní statek Třemešek již odstraňuje 

sterilní souše a také dříví, jež popada-
lo následkem silných větrů. Čekají nás 
samozřejmě úmyslné předmýtní těžby 
s probírkami do čtyřiceti let, které jsou 
plánované na  sedmdesáti hektarech. 
Z  hlediska technologie jsou poměrně 
pracné, neboť většinou vyžadují koň-
skou sílu,“ zdůrazňuje lesní hospodář. 

Na  počátku března se Lesní sta-
tek Třemešek pustil do  zalesňování, 
po  intenzivním úklidu klestu navezl 
sazenice mladých stromků, jež se nyní 
vysazují. „Na pasekách se v současnosti 
pohybuje deset až patnáct sazečů. Kro-
mě pětičlenné pracovní čety z Ukrajiny 
to jsou lidé, které si přímo nasmlou-

val Lesní statek Třemešek,“ upřesňuje 
Hojgr a  dodává, že z  části se vysazuje 
smrk v návaznosti na hospodářský sou-
bor, asi pětačtyřicet procent pak tvoří 
ostatní dřeviny. „Neblahým jevem ale 
je, že v  posledních letech začínají od-
cházet i borovice a modříny a také list-
naté stromy, především jasan ztepilý,“ 
podotýká lesní hospodář, podle ně-
hož klimatický vývoj ukáže, zda smrk 
v městských lesích přežije. 

Dlouhodobý vláhový deficit se proto 
v šumperských lesích snaží eliminovat 
použitím obalovaných sazenic jehlič-
nanů i  listnáčů, které mají podstatně 
vyšší „ujímavost“ a  daří se jim lépe 
odolávat krátkodobému extrémnímu 
suchu. „Tento druh sadebního mate-
riálu je samozřejmě podstatně dražší, 
na druhou stranu je možné dle vyhláš-
ky množství sazenic snížit o  dvacet 
procent. Společnost PMŠ má s  tímto 
druhem sadebního materiálu dlouho-
dobé dobré zkušenosti,“ dodává Hojgr.

Letos je na pěstební činnost vyčleně-
no pět a půl milionu korun. Na jaře je 
plánováno zalesnění dvaceti hektarů, 
na  podzim pak zbývajících patnácti.  
Na jeden hektar se přitom vysadí v prů-
měru pět až šest tisíc sazenic. Do dvou 
let by mělo město zalesnit asi sedmde-
sát hektarů.  -zk-

Na pět set kubíků dřeva vzalo zasvé během letošních jarních větrů v městských lesích. Pečují o ně Podniky města Šumperka, které letos plánují zalesnit pětatřicet 
hektarů. To je více než třetina plochy zdevastované kůrovcovou a větrnou kalamitou v loňském roce. Šumperk přitom vlastní lesní pozemky o výměře přesahující 
devatenáct set čtyřicet hektarů, jež jsou jeho historickým majetkem. Dlouhodobě je mají pronajaté formou pachtu Podniky města Šumperka, pro které těžbu a vý-
sadbu zajišťuje na základě podpachtovní smlouvy společnost Lesní statek Třemešek, v. o. s. Ta v městských lesích hospodaří podle platného lesního hospodářského 
plánu, rozpracovávaného na jednotlivé roky.

Policisté přinesli dárky dětem a seniorům

Městské lesy se pustily do zalesňování, pracovníci sázejí v rouškách

  

        Noste roušky, 
jinak vám hrozí pokuta

I  když Vláda České republiky zahájila rozvolňo-
vání ostrých pravidel nouzového stavu, nošení 
roušek, sdružování i  omezení některých podni-
katelských, soukromých i sportovních aktivit stále 
platí. Na to, že jsou aktuální pravidla dodržována, 
dohlíží i městská policie.
„Z  mimořádného opatření, které vydalo minis-
terstvo zdravotnictví, vyplývá, že i  nadále platí 
povinnost nošení ochranných prostředků dýcha-
cích cest. Upozorňujeme, že porušení vyhlášených 
krizových opatření s sebou nesou vysoké sankce,“ 
uvedl ředitel Městské policie v Šumperku Jaroslav 
Janderka. Sdělil, že porušení povinností, jež vy-
plývají z  mimořádného opatření, je považováno 
za podezření ze spáchání přestupku. Pokud se ho 
dopustí právnická nebo podnikající fyzická oso-
ba, oznámí strážníci tuto skutečnost k projednání 
krajské hygienické stanici. Za  uvedený přestupek 
hrozí pachateli pokuta do výše tří milionů korun. 
Postih mohou strážníci udělit i  osobě, která ne-
respektovala jejich výzvu, například k  nasazení 
roušky nebo obdobného ochranného prostředku. 
V tomto případě lze hříšníka postihnout za přestu-
pek neuposlechnutí výzvy úřední osoby, za nějž lze 
uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun.  -ger-

Volnočasové materiály dostali od státní policie i klien-
ti domova důchodců.                                        Foto: -ger-

Sazeči se na pasekách pohybují v malých skupinách, vybaveni jsou nejen sázecím 
nářadím, ale i rouškami.  Foto: P. Kvapil

Sběrné dvory v ulicích Příčné a Anglické jsou opět otevřené veřejnosti

Dvůr v Příčné ulici má otevřeno od 8 do 11 hod. a od 12 do 17 hod., dvůr v Anglické pak od 8 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod. Místní radnice prosí občany, aby nezapomínali na opatření ministra zdravotnictví, podle ně-
hož mohou pobývat na veřejném prostranství nejvýše dvě osoby, je třeba také dodržovat rozestupy dva metry. 
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Uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19
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Informační servis

Všichni aktuálně procházíme mimořádným 
obdobím, které přináší nové situace nebo 
zvýrazňuje ty, které už znáte. Ne vždy
však mohou být pro vás a vaše děti snadno 
zvladatelné.

Můžete zažívat problémy související s těmito 
tématy:

Milí rodiče.

vypořádávání se se stresem při zvládání náporu domácího vzdělávání

projevy strachu a úzkosti u dětí

nastavení denního režimu

sladění požadavků na domácí přípravu dětí s vlastní prací a dalšími potřebami 
rodinného života a všech členů domácnosti

příprava předškoláčka v době, kdy nemůže navštěvovat MŠ

 chybějící sociální kontakty

výchovné problémy

zvládání obav, strachu, úzkostí či smutku u vašich dětí apod.

řešení nečekaných výchovných situací, které vznikly v souvislosti s učením doma

konzultace ohledně trávení času na PC a mobilu, co je vhodné a co naopak nikoliv, 
kolik času těmto zařízením děti mohou věnovat atp.

800 601 020

Nabízíme vám proto možnost obrátit se o pomoc s uvedenými tématy na pracovníky 
PPP a SPC OK. Pro tento účel můžete využít v pracovní dny od 8 do 16 hodin níže 

uvedený telefonický kontakt.

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

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. Zdarma. Náklad 14  000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk,  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, 
tel. č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek 
v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Aplikace funguje jako chatbox, kde 
na  vaše dotazy odpovídá virtuálně 
sestra Anežka, jež má aktualizované 
informace každý den, takže poskytuje 
aktuální odpovědi na  všechny otáz-
ky ohledně onemocnění COVID-19 
a na témata s touto problematikou sou-
visející. 

Jak Anežka funguje? Do  chatboxu 
v  pravém dolním rohu stránky napí-
šete vaši otázku, pokud si s ní Anežka 
nebude vědět rady, zkuste ji formulovat 
jinak. Jestliže ani tak Anežka nezod-
poví váš dotaz, může vás propojit pro-
střednictvím hlasového hovoru či videa 
s  operátorem linky 1212. Anežka fun-
guje 24 hodin 7 dní v týdnu a je připra-

vena zodpovídat dotazy všech občanů. 
Jestliže přepojení na operátora nebude 
fungovat, zachovejte trpělivost. -red-

„Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, 
protože čas hraje v době epidemie klíčo-
vou roli. Grantové řízení jsme proto ma-
ximálně zjednodušili a  o  projektech se 
rozhodovalo každý den, včetně víken-
dů, on-line,“ uvedla ředitelka Nadace 
ČEZ Michaela Ziková. Na  Šumpersku 
tak získaly podporu obce Sudkov, Sobo-
tín, Ruda nad Moravou a Velké Losiny. 
Grant Nadace ČEZ využilo několik po-
boček Charity, mezi nimi i  šumperská, 

jež použila grant na  nákup vybavení 
pro zvládnutí vyšší poptávky po dovozu 
obědů. „Okamžitě jsme nakoupili dva- 
atřicet sad jídlonosičů v termo obalech, 
osm drátěných košů na  převoz obě-
dů, plastové misky na  saláty a  tablety 
do  myčky. To nám umožnilo výrazně 
zvýšit naši kapacitu a vozit obědy i těm 
seniorům, kteří jsou za normálního sta-
vu soběstační,“ řekla ředitelka Charity 
Šumperk Jana Bieliková. -ger-

Aplikaci virtuální sestry Anežky, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví 
ČR ve spolupráci s IBM Česká republika, najdete na webu www.koronavirus.
mzcr.cz. Anežka vám zodpoví na nejčastěji kladené otázky, jako jsou prevence, 
léčba, karanténa, cestování, zavedená opatření a další témata, a odlehčí tím pře-
tížené informační lince 1212.

Šití roušek, výroba ochranných štítů pro záchranné složky, rozvozy léků a jíd-
la seniorům, nákup ochranných pomůcek. Zmírnit dopady epidemie korona-
viru pomáhají především drobné kroky neziskových organizací, měst a  obcí. 
Právě jim Nadace ČEZ vyplatila 26,6 milionu korun, z toho více než milion šel 
přímo do Olomouckého kraje.

Máte dotazy ke koronaviru? Jako 
první zkuste virtuální sestru Anežku

Nadace ČEZ rozdělila miliony pro boj s koronavirem

Linka psychosociální pomoci a podpory pro zvládání krize v období epidemie 
Covid-19 v Olomouckém kraji

950 770 604
Od 8 do 20 hod. jsou na lince k dispozici dobrovolníci Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje, lidé, kteří umějí pracovat s krizí.
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Příjem přihlášek pro akademický rok 2020/2021 

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

Staňte se dárcem 
krevní plazmy!

Získejte 3000 Kč za 5 odběrů!

• navíc bonusový program pro opakované dárce
• občerstvení zdarma
• darovat můžete přijít i bez objednání
• najdete nás u dočasného autobusového

nádraží naproti Domu kultury

Fialova 3341/12a, Šumperk www.mapoplasma.czT: 583 551 500

Otevírací doba 
Po–Pá:                   7.00–17.45
So:                         7.00–14.00
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Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

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
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Radomíra Kupcová 
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makléřka
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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      

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
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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      

  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.fortexreality.cz

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. 
Hlavní naší prioritou 
je maximální kvalita 

poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta

Nabídněte nám svoji 
nemovitost k prodeji a my se 

budeme o vás starat 
s takovou péčí, aby jste si 

prodej Vaší nemovitosti užili 
a nebyl pro Vás stresem. Pro 

naše klienty poptáváme byty 
a rod.domy v  Šumperku, 

Zábřehu a okolí. 

Denisova, Šumperk      1.950.000 Kč

Prievidzská, Šumperk    2.640.000 Kč

Šumperk                   6,4 mil Kč

Jeremenkova, Šumperk   2.790.000 Kč

Petrov nad Desnou           1.050 Kč/m2

• cihlový byt 3+1, OV, 2.patro, 56m2

• původní stav s plast. Okny, vytápění 
   vlast. plyn. kotel
• byt je ihned volný, možnost užívání 
   zahrádky u domu Volejte: 733 734 435

• byt 3+kk s balkonem, cihla, OV, 
   64 m2, 2. patro, balkon, komora
• kuch.linka včetně nerez spotřebičů
• vlastní kotelna v domě, velmi nízké 
  nákl.na bydlení Volejte: 733 734 435

• rod. dům 5+kk s dvojgaráží
• patrový, celopodskl. RD, CP 794m2

• 2x koupelna s WC, vytápění plyn.  
  kotel+krb, slunná terasa, zastřešený     
  bazén 6 x 3,5m Volejte: 733 734 435

• byt 4+1 s garáží, cihla, OV, 115 m2,   
   1. patro, sklep, půda
• vytápění plyn. kotel, udržovaný stav, 
   nová střecha, zah. s chatkou u domu, 
   ihned volný Volejte: 733 734 435

• stavební pozemek ,parc. určena 
   k výstavbě RD, CP 966m2

• veškeré IS na hranici pozemku
• slunné místo, 8km od Šumperka
 Volejte: 733 734 435

Revoluční, Šumperk     2.280.000 Kč
• cihlový byt 2+kk se zahradou OV,
   80 m2, 2. patro, rekonstrukce, možnost  
   rozšíření na 3+kk
• ve dvoře zahrada k užívání a garáž. stání
 Volejte: 733 734 435

602 531 103 733 734 435

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

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

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ

MĚŘENÍ zraku přímo v optice

MÁME
OTEVŘENO !!

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
· ALGINIT – přírodní minerální eko-bio hnojivo

PŘÍSADY ZELENINY
· salát, celer, pórek, kapusta, kedluben, rajčata, papriky
BYLINKY A LÉČIVÉ ROSTLINY
· rozmarýn, bazalka, pažit ka, angínovník, rýmovník, 

jahodník a další
BALKÓNOVÉ ROSTLINY
· muškáty, million bells, petúnie, surfinie a další
OKRASNÉ KEŘE A KONIFERY

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Po–Pá 09:00–12:00 12:30–16:00

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK
TESAŘ
ZEDNÍK

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

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

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

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
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KDYŽ INTERNET TAK OD SELECT SYSTEM
PTÁME SE ŘEDITELE SPOLEČNOSTI SELECT SYSTEM, S.R.O. NA HLAVNÍ VÝHODY

Home office, školní výuka a v neposlední řadě kvalitní televizní přenos to je to, co v době probíhajících omezení 
řeší téměř každý z nás. Právě teď je kvalitní a spolehlivé připojení k Internetu potřeba více než kdykoli předtím. 
Společnost SELECT SYSTEM je připravena Vám takové služby poskytnout. Na portfolio služeb, pro koho jsou 
určeny a jaké jsou jejich výhody, jsme se zeptali ředitele společnosti p. Jaroslava Hrubého:

Poslední týdny změnily řadu zaběhlých zvyklostí. Obchody a restaurace zůstaly zavřené, lidé se drží více 
doma v kruhu své rodiny. Děti se učí učit interaktivně. Více se klade důraz na vyřizování úředních záležitos-
tí elektronicky. Všichni pevně věříme, že zůstaneme zdraví a brzy se vrátíme k normálnímu životu.

Avšak nadále tu zůstane potřeba kvalitního a spolehlivého připojení k Internetu.

Společnost SELECT SYSTEM  již dvacet tři let takové připojení poskytuje. Připojte se k nám!

DOBRÝ DEN, JMENUJI SE JAROSLAV HRUBÝ 

A CHCI VÁM PŘEDSTAVIT OPTICKOU SÍŤ SPOLEČNOSTI SELECT SYSTEM

web: www.selectsystem.cz | e-mail: internet@selectsystem.cz | tel.: 583 221 200 | Adresa: Gen. Svobody 17/2 | 787 01 Šumperk

JAKÉ PŘIPOJENÍ PRO DOMÁCNOSTI 
V ŠUMPERKU POSKYTUJETE? 
V Šumperku vlastníme a provozu-
jeme metropolitní optickou síť, a to 
nejmodernějším způsobem, kdy je 
optický kabel přiveden až k Vám 
domů - systém FTTH. Celá trasa od 

nás je vedena až do prostor uživate-
le po vyhrazeném optickém vlákně. 
To je pak zakončeno v převodníku 
s ethernetovým portem. Na ten mů-
žete připojit své PC nebo WiFi rou-
ter pro více zařízení – notebook, 
tablet, chytrý telefon nebo chytrou 
televizi, a to v plné FULL HD kvalitě.
KDE SE LZE K OPTICKÉ SÍTI PŘIPOJIT? 
Naše metropolitní optická síť je 
k dispozici jednak na většině vel-
kých šumperských sídlištích např. 
Evaldova, Čajkovského, Prievidz-
ská, Jiřího z Poděbrad, Šumavská, 
nově na  sídlištích v Temenici, a pak 
i v desítkách ulic. Seznam všech míst 
je k dispozici na našich webových 
stránkách www.selectsystem.cz.
JAKÉ MAJÍ MOŽNOSTI TI CO BYDLÍ 
MIMO DOSAH TÉTO OPTICKÉ SÍTĚ? 
Náš cíl je co největší pokrytí optic-
kou sítí. Avšak nadále provozujeme 
také několik desítek vysílačů pro 
bezdrátové připojení k Internetu, 
které neustále modernizujeme. Tak-
že než s optikou dojdeme do všech 
lokalit, jsme schopni uživatelům 
nabídnout všechny služby na této 
technologii. Také na bezdrátu po-
skytujeme televizní služby, záleží na 
místních technických podmínkách 

zda v základní nebo HD kvalitě.
JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJETE? 
Poskytujeme všechny služby elektro- 
nických komunikací. Domácnosti nej- 
více využijí připojení k Internetu, 
služby poskytování televizních pro-
gramů nebo telefonní služby.
ZÍSKÁM NĚJAKÉ VÝHODY, KDYŽ SI OD 
VÁS POŘÍDÍM PŘIPOJENÍ K INTERNETU?
Ke každé službě připojení k Interne-
tu získáváte automaticky e-mailovou 
schránku a prostor pro svůj web. 
Součástí služby je také možnost ulo-
žit si svá data na náš cloud, tento 
prostor můžete využít třeba pro zá-
lohu svých fotografií nebo ke sdílení 
dat (nahradit tak např. složitější pře-
nos prostřednictvím FTP protokolu).
Velmi atraktivní je pro uživatele také 
bonus ve formě celodenního přístu-
pu k neomezeným datům na našich 
Hotspotech. Tyto WiFi Hotspoty jsou 
v Šumperku dostupné nejen na celé 
Hlavní třídě, a to po trase od pro-
vizorního autobusového nádraží, 
kolem parku „u sovy“ a divadla až 
po náměstí u radnice, ale i na řadě 
dalších míst. Opět odkazuji na map-
ku na našich webových stránkách, 
kde jsou Hotspoty vyznačeny.
A CO TELEVIZNÍ SLUŽBY? 
Televize od nás vám vyřeší problém 
s přechodem na DVB-T2. 
S televizní službou od nás už ne-
zameškáte žádný pořad, a to díky 
možnosti zpětného přehrávání až 
sedm dní zpět. Součástí služby je i 
možnost nahrávání až 150ti hodin 
pořadů nebo celých seriálů.
V naší programové nabídce najdete 
více než 160 kanálů, které si lze vy-
brat jako balíčky dle vlastních prefe-

rencí. Mnohé z nich jsou v HD kva-
litě a je zde i několik kanálů v 4K. 
Základní službu si teď můžete vy-
zkoušet na 2 měsíce zdarma.
HODNĚ SE MLUVÍ O INTERNETU VĚCÍ. JE 
NA NĚJ SELECT SYSTEM PŘIPRAVENÝ? 
Ke každému připojení s veřejnou 
IPv4 adresou získá každý uživatel 
automaticky blok IPv6 adres. A prá-
vě tyto adresy může uživatel  využít 
pro připojení věcí ve své domácnos-
ti. V jednom adresním bloku IPv6 je 
tolik adres, že je možné dát adresu 
opravdu každé věci. Kamerám za-
bezpečovacího zařízení, ledničce, 
pečící troubě a spoustě dalších věcí, 
které chcete obsluhovat a sledovat 
odkudkoli.
CO NOVÉHO PLÁNUJETE? 
Stále pokračujeme v budování a 
v rozšiřování naší Metropolitní op-
tické sítě do dalších šumperských 
lokalit.  
Budujeme nové, vysokokapacitní 
bezdrátové vysílače pro naše uživa-
tele mimo dosah optické sítě.
Stále rozšiřujeme síť Hostspotů o 
nová místa (parky, sportoviště, ná-
draží…). 
Na síť našich Hotspotů *CITY-FREE* 

má přístup  každý občan a návštěv-
ník našeho města, tento přístup je 
omezen na 1 hodinu. Můžete si 
hned vyzkoušet.
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*Akce JUNIOR a SENIOR platí pro klienty vě věku do 25 let a nad 65 let v kalendářním roce 2020. 

ZDARMA
SLAVÍME PRACÍ

-  Registrace vozidel
-  Dovoz vozidla ze zahraničí
-  Zánik vozidla
-  Vyřazení vozidla
-  Zápis tažného zařízení
-  Zápis LPG
-  Veškeré změny: jméno, adresa,
                               barva ... atd. 

ZDARMA
Veškeré naše služby 
na registru vozidel

#dekujeme

JUNIOR do 25 let

nad 65 letSENIOR

Repasované notebooky
Dell v Šumperku, záruka
až 4 roky, 400 ks skladem

od 5890Kč

Na přání vám nainstalujeme Windows 10 PRO CZ
Vyberte si online a bezpečně vyzvedněte přes okénko

na okraji Šumperka.

otevřeno po-pá 8-16:30
www.technimax.cz
info@technimax.cz
tel. 777 452 452

• 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



1 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Covid-19: O dění nejen v kultuře… Příloha Šumperského zpravodaje

22. dubna 2020

Stejně jako při ostatním pohybu na veřejnosti platí 
i pro sportování, že v bezprostřední blízkosti se mo-
hou vyskytovat jen dvě osoby. Výjimku z tohoto pra-
vidla mají pouze členové jedné domácnosti. Pokud 
v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musejí 
od sebe udržovat vzdálenost alespoň dvou metrů, a to 
podle druhu sportu buď mezi jednotlivci nebo mezi 
skupinami po  dvou sportujících. Ministerstvo zdra-
votnictví v mimořádném opatření uvedlo, že za splně-
ní podmínek lze provozovat například běh, cyklistiku, 
gymnastiku, venkovní bruslení, skateboarding, jízdu 
na  koni, golf s  maximálně dvěma lidmi ve  skupině 
hráčů, tenis, stolní tenis, badminton, volejbal a nohej-
bal (vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hři-
ště). Je také možné věnovat se vodním sportům, jako 
jsou jachting, kanoistika či veslování, při nejvýše dvou 
osobách v lodi, a také sportovní střelbě nebo sportov-
nímu letectví.

Šumperané mohou ve městě využívat zdarma hned 
několik venkovních sportovišť. Například ta na Tyr-
šově stadionu jsou zájemcům k dispozici po ukonče-
ní tréninků, tedy v době od 18 do 20 hodin. Různé 
druhy sportovního vyžití nabízí areál na Benátkách 
– kromě in-line dráhy kolem místního rybníka se 
zde nacházejí skatepark se streetovou ulicí, více- 
účelové hřiště s umělým sportovním povrchem a se 
střídačkami, hřiště pro parkour, doplněné sestavami 
pro workout a členitá pumptrucková klopená dráha 
pro děti.

Otevřena pro veřejnost jsou v  současnosti i  dvě 
venkovní školní hřiště. U Sluneční školy mohou jed-
notlivci zdarma využívat od 10 do 18 hodin atletickou 
dráhu a hřiště, za poplatek pak antukový tenisový kurt 
(kontakt na  správce V. Kopu – tel. č. 606  173  036). 
Venkovní sportovní areál s atletickým oválem a s hři-
šti pro kolektivní sporty u školy ve Vrchlického ulici 
je veřejnosti otevřen ve všední dny od 14 do 18 ho-
din, o víkendech a svátcích od 10 do 19 hodin. Tamní 
hřiště pro tenis a nohejbal si lze za symbolickou cenu 

rezervovat na  určitou hodinu na  telefonním čísle 
727 806 959.

Malí i velcí majitelé horských kol a vyznavači pří-
rodních trailů mohou zamířit do  lesa mezi bývalým 
plicním sanatoriem a  Tulinkou, kde najdou stezky 
speciálně upravené pro zábavnou jízdu na  horském 
kole. Šumperské traily měří dohromady čtrnáct set 
šedesát metrů a  cyklisté si mohou vybrat ze tří tras 
podle obtížnosti – nejlehčí modré, tzv. dubové, střed-
ně těžké červené, tzv. tobogánu, a nejtěžší trasy černé, 
tzv. hřebenové. Pro ty, kteří cyklistice příliš neholdují, 
může být tipem na sportovní vyžití discgolfové hřiště 
s devíti koši v nedaleké lokalitě šumperského Kotle.

Pokud se bude dařit držet šíření koronaviru pod 
kontrolou, začnou se uvolňovat další zavedená opat-
ření dotýkající se sportu. Mezi ně patří například 
povolení venkovních aktivit profesionálních a  vr-
cholových sportovců za  přesně daných podmínek 
od  pondělí 20. dubna či zamýšlené znovuotevření 
posiloven a fitness center od 11. května. -zk-

Pravidla pro rekreační sportování, kterému se lidé věnují venku, doznala ještě před velikonočními svátky 
změny. Přestože nejméně po dobu nouzového stavu, tedy až do konce dubna, platí zákaz volného pohybu 
osob, od 7. dubna je možné sportovat na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně 
přístupných místech. Při běhu nebo na kole v lese navíc nemusejí lidé nosit roušky.

Sportovat lze nejen v přírodě, ale i na dalších místech

Od 7. dubna je možné sportovat na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných 
místech. Různé druhy vyžití nabízí ve městě například areál na Benátkách.  Foto: P. Kvapil

Sportoviště na Tyršově stadionu jsou zájemcům k dis-
pozici po  ukončení tréninků, tedy v  době od  18 do  
20 hodin.                                                                    Foto: -pk-

  

      Slavnosti města nebudou, 
Šumperun se odkládá

Slavnosti města a folklorní festival – těmto dvěma 
oblíbeným akcím dal Covid–19 stopku. Hlavním 
důvodem rušení tradičního folklorního festivalu 
jsou především zavřené hranice. Tím pádem ne-
mohou přicestovat zahraniční soubory. Dobrou 
zprávou je, že svitla naděje pro Šumperun, pro kte-
rý hledají pořadatelé nový termín. Uskutečnit by se 
měl na podzim.  -ger-

      Prvomájové oslavy 
spojené s autosalonem 
neproběhnou

Devatenáctý ročník Šumperského autosalonu a Pr-
vomájových oslav, jejichž dějištěm je každoročně 
první květnový den pěší zóna v centru města, le-
tos neproběhnou. Pořadatelé museli akci vzhledem 
k  situaci se šířícím se novým typem koronaviru 
zrušit. -red-

      Knihovna 
prodloužila výpůjčky

Městská knihovna TGM prodloužila od 14. dubna 
všem čtenářům o třicet dnů výpůjčky. Po tuto dobu 
je nemusejí vracet a mohou si je bez jakékoliv sank-
ce nechat doma. V případě, že ale lidé chtějí pře-
čtené knihy vrátit, mohou je vložit do biblioboxů, 
které najdou před knihovnou v ulici 28. října a před 
střediskem Sever v ulici Temenické. 
Pokud někomu, kdo nevyužívá služby e-výpůjček, 
vypršela registrace, nemusí si ji prodlužovat. Regis-
trační poplatek čtenář zaplatí až při první návštěvě 
po otevření knihovny. Zájemci o zapůjčení e-knihy, 
kterým registrace vypršela, si ji mohou prodloužit 
zaplacením registračního poplatku bankovním 
převodem. Podrobnější informace zodpoví ve-
doucí oddělení služeb čtenářům prostřednictvím 
e-mailu vdankova@knihovnaspk.cz. -red-

Vážení a milí čtenáři,
prožíváme už šestý týden v nouzovém stavu  
s řadou restriktivních opatření a náš osobní  
i pracovní život jsou úplně jiné než v době „před 
koronavirem“. Zrušeny jsou všechny kulturní, 
sportovní, společenské a další akce, i to je důvo-
dem, proč již druhý měsíc nevychází příloha 
zpravodaje Šumperk – Živá brána Jeseníků. 
„Zeštíhlenou“ náhradou za ni je v tomto čísle 
příloha, kterou právě držíte v rukou. Pevně 
věřím, i s ohledem na pozvolné uvolňování 
přísných opatření, že koncem května již najdete 
ve zpravodaji Bránu s nabídkou akcí a aktivit, jež 
budou moci v červnu probíhat. Přeji nám všem 
zejména pevné zdraví a zachování alespoň  
špetky optimizmu. 
 Z. Kvapilová, redaktorka
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Covid-19: O dění nejen v kultuře…

Oslavy čtyřicátin Domu kultury Šumperk, původ-
ně plánované na začátek května, se vzhledem k nou-
zovému stavu posouvají. Největší kulturní zařízení 
ve  městě chce kvalitu plánovaného programu pro 
tento rok zachovat. Příznivci kultury mohou pomoci 
díky projektu Vstupenky na NIC.

„V  současné chvíli nově rozjíždíme spolupráci se 
sítí GoOut, která společně s Hanou Třeštíkovou na-
startovala projekt Vstupenky na  NIC,“ uvedl dra-
maturg Ondřej Procházka. Smyslem a  principem 
projektu je nabídnout divákům a  podporovatelům 
kulturních institucí v  jejich okolí možnost poskyt-
nout dobrovolnou pomoc koupí imaginární vstupen-
ky v různém cenovém rozpětí. Mohou tak podpořit 
jednotlivé kulturní instituce v současné nelehké situa-
ci. „Případnou finanční podporu od našich příznivců 
bychom využili k  tomu, abychom na podzim mohli 
zrealizovat akce v kvalitě, jakou jsme před příchodem 
koronaviru plánovali. Každý den v této situaci sčítá-
me nemalé finanční ztráty,“ doplnila jednatelka domu 
kultury Hana Písková.

Kvůli nouzovému stavu se změnila i podoba oslav 
letošních čtyřicátin domu kultury. „Převážnou část 
programu se nám ale naštěstí po  úspěšné domluvě 
s jednotlivými interprety podařilo zachránit a přesu-
nout na nové termíny.  Narozeninový koncert s On- 
dřejem Havelkou a Melody Makers proběhne nakonec 
v prosinci,“ uvedla produkční Michaela Horáková. 

V rámci náhradního programu využívá dům kul-
tury sociální sítě. Sdílí nejen živé přenosy kapel 
a zpěváků či divadelní představení, ale nabízí i vlastní 
talkshow „Procházka karanténou s“, jež má podobu 
krátkého, živě vysílaného rozhovoru dramaturga On-
dřeje Procházky s pozvaným hostem. O plánovaném 
živém přenosu informuje dům kultury prostřednic-
tvím internetu a sociálních sítí několik dnů předem. 
Samotné vysílání běží zatím na facebooku. Není však 
do  budoucna vyloučeno sledování přenosu i  na  ně-
kterém z  jiných portálů. „Výhoda živých přenosů 
na sociálních sítích je také ta, že diváci mohou v ko-
mentářích pokládat hostovi otázky. V průběhu večera 
mám u sebe mobilní telefon, na kterém nové dotazy 
vidím a  následně je přetlumočím. Divák tak může 
večer do jisté míry spoluutvářet,“ doplnil dramaturg.

Produkce domu kultury nedávno natočila i  dvě 
krátká vystoupení mladé šumperské umělkyně Eliš-
ky Karáskové. „Jedno je na facebooku už zveřejněno 
a  Eliška legendárním textem českého slamera Ana-
tola Svahilce zve na  zářijový ART.blok 2020, druhé 
vystoupení se chystáme publikovat v den samotného 
výročí otevření domu kultury, tedy 7. května“ prozra-
dila Michaela Horáková. 

V  současné době připravují zaměstnanci domu 
kultury retrospektivní výstavu DK40. Kromě fotogra-
fií bude její součástí i skulptura z historických před-
mětů, jež už nemohou nadále sloužit svému účelu. 
Tvorby konceptuálního díla se ujala skupina mladých 
uměleckých nadšenců, která v  tuto chvíli pracuje 
na myšlence celé sochy.

Ještě víc než šest týdnů zůstane „osiřelá“ Knihovna 
T. G. Masaryka, čtenářům by se měla otevřít v pon-
dělí 8. června. Do  té doby setrvávají knihovnice 
v  kontaktu s  veřejností prostřednictvím facebooku 
a  webových stránek, kam každý den přidávají zají-
mavé tipy a aktivity. Kromě odkazů na stránky, kde 

si lze zdarma stáhnout knihy, si například mohou 
zájemci virtuálně prohlédnout výstavu Martiny Tr-
chové nazvanou Bezbřeze, instalovanou v  půjčovně 
pro dospělé, nebo zhlédnout video, jež mapuje loňský 
ročník festivalu Město čte knihu. Ti, kterým unikly 
přímé přenosy autorského čtení Markéty Pilátové, jež 
sledovali dokonce i její studenti v Brazílii, se mohou 
do  povídek z  knihy Kulaté rámy slov zaposlouchat 
díky videím na facebooku. Především rodiče s dětmi 
zde najdou i  tipy jedné ze čtenářek knihovny, jak si 
zacvičit doma či na zahradě. 

„Snažíme se mířit na různé věkové skupiny. Pro ro-
diče s dětmi přidáváme odkazy na pohádky různých 
loutkových divadel. Ve spolupráci s Ivou Smýkalovou 
jsme pak natočili pět krátkých vstupů z oblasti mu-
zikoterapie, ve kterých představuje hudební nástroje, 
jež během svých lekcí používá,“ říká ředitelka knihov-
ny Kamila Šeligová. Ty, kteří se zajímají o historii, by 
podle ní mohl zaujmout chystaný „miniprojekt“ s Ví-
tem Lucukem z organizace Post Bellum, jež vyhledává 
a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momen-
tů 20. století. „V březnu měla proběhnout slavnostní 
prezentace devíti pamětnických příběhů, které obje-
vili a natočili žáci ze Štítů, Velkých Losin, Rýmařova 
a Starého Města. Rádi bychom tyto zpracované video 
rozhovory, nazvané Příběhy našich sousedů, lidem 
ukázali právě prostřednictvím facebooku,“ plánuje 
Šeligová, jež oslovila i  místní spisovatele a  básníky, 
aby lidem svoji tvorbu formou videa přiblížili.

A v  jednání je nejen další autorské čtení Markéty 
Pilátové, tentokrát určené hlavně dětem. „Máme už 
víc než měsíc zavřeno, takže jsem se rozhodla vyhlá-
sit výzvu našim čtenářům. Budeme rádi, když nám 
pošlou fotografii těch nejzajímavějších knížek, kte-
ré v uplynulých týdnech přečetli a  jež by doporučili 
ostatním. Ze snímků vytvoříme album a  umístíme 
ho na  facebook,“ přibližuje novou aktivitu ředitelka 
knihovny. Fotografie mohou lidé posílat na e-mailo-
vou adresu seligova@knihovnaspk.cz.

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…

Městská knihovna T. G. Masaryka, divadlo, dům kultury, kino Oko, Středisko volného času Doris i místní muzeum jsou kvůli mimořádné epidemiologické 
situaci stále uzavřené. Minulý týden oznámila vláda plán, jak mírnit tuhá „koronavirová“ opatření. Jako první by tak mohly přivítat návštěvníky v  pondělí  
25. května muzea, galerie a výstavní síně. Knihovny, divadla, kina, ale také zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity by se pak mohly za přesně definovaných 
speciálních podmínek otevřít až v poslední vlně harmonogramu zveřejněného vládou, tedy v pondělí 8. června. Do té doby chtějí šumperské organizace i nadále 
komunikovat s veřejností prostřednictvím sociálních sítí.

Kulturní organizace nabízejí na sociálních sítích zajímavé aktivity

S Markétou Pilátovou jedná knihovna o dalším autor-
ském čtení, tentokrát určeném hlavně dětem. Foto: -kš-

Iva Smýkalová představuje na  facebooku knihovny 
hudební nástroje, které při svých lekcích používá. 
 Foto: -kš-

Jedním z hostů Procházky karanténou byl i herec, ta-
nečník a moderátor Hanny Firla.  Foto: DK

Volná jízda v podání Elišky Karáskové je malou po-
zvánkou na zářijový ART.blok.  Foto: DK

Dům kultury připomene i v nelehké 
době 40. výročí svého založení

Knihovna cílí na různé věkové skupiny
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Covid-19: O dění nejen v kultuře…

Nejvyšší pocta, Cesta kolem světa, Zakleté pírko, 
Zábava, zábava – tyto snímky nabídlo v uplynulých 
dnech šumperské kino Oko. To sice až do  vládou 
avizovaného 8. června nepromítá, přesto se do  něj 
mohou diváci vydat alespoň virtuálně. Oko se totiž 
připojilo do  projektu jednosálových kin nazvaného 
vašekino.cz, které uvádí filmy na internetu. 

Program zveřejňovaný na pět dnů dopředu najdou 
zájemci přímo na webu www.kinosumperk.cz, kde si 
prostřednictvím on-line předprodeje koupí vstupen-
ku na vybrané místo za jednotných sedmdesát korun. 
Na e-mail poté obdrží vstupenku s kódem, jenž „ode-
mkne“ přístup k  filmu. Ten se promítá na  webové 
stránce www.vasekino.cz. 

„Poměrná část vstupného náleží kinu, ve  kterém 
byla vstupenka koupena. Pokud nás tedy chtějí lidé 
podpořit, mohou si koupit více lístků. Pro získání 
kódu ale stačí jedna vstupenka,“ vysvětlil ředitel kina 
Oko Kamil Navrátil a  prozradil, že dosud si nejvíc 
lístků v jeden den koupilo prostřednictvím webu kina 
Oko dvaadvacet diváků. „Hezké je, že si mnozí kupují 
dvě i více míst vedle sebe. Za to jim děkujeme,“ zdů-
raznil ředitel kina a  upozornil, že předprodej končí 
vždy hodinu před projekcí. Při promítání od  osmé 
večerní tedy v 19 hodin. 

„Hrajeme si na reálné kino se vším všudy. Film za-
číná přesně a nelze ho pozastavit ani posouvat,“ upo-
zornil Navrátil a doporučil „vstoupit“ i do virtuálního 
kina s  třicetiminutovým předstihem. „Vyhnete se tak 
„frontě” při zadávání kódu. Momentálně promítá www.
vasekino.cz ve dvojí kvalitě obrazu. Tam, kde mají slab-
ší internet, doporučujeme nastavit si obraz v  „dobré 
kvalitě“. Optimální je, když si uživatelé po dobu promí-
tání pozastaví aktualizace Windows,“ poradil závěrem 
ředitel kina.

Také v  měsíci dubnu a  nadcházejících májových 
dnech nabízí Doriska nejen svým facebookovým 
fanouškům denní „Dodávku Oblíbených Rošťáren 
Inspirací Soutěží“ – ve  zkratce DORIS. Oslavit zde 
budou moci i nadcházející Den Země.

„Každý den ve 13.30 hodin se může každý zapojit 
do plnění rozmanitých úkolů, které nejen pobaví, ale 
i potěší a inspirují k dalšímu tvoření. Nejste-li ještě na-
šimi fanoušky, je nejvyšší čas se jimi stát, abyste o nic 
zajímavého nepřicházeli. Pokud nemáte facebook, ne-
vadí. Naše výzvy zveřejňujeme i na webových strán-
kách,“ říká Petra Müllerová, ředitelka SVČ Doris.

Na  stejném místě, tedy na  facebooku i webu Do-
risky, letos dostanou malí i velcí námět k oslavě Dne 
Země. „Nechceme o naši tradiční akci nikoho připra-
vit, proto bude v pátek 24. dubna patřit FB výzva prá-

vě jí. Letošní Den Země opět otestuje vaše schopnosti 
a znalosti nejen o přírodě. Tentokrát on-line od vás 
z  domu na  webu denzeme.doris.cz,“ láká na  netra-
diční oslavu Dne Země zástupce ředitelky Honza 
Valchař a prozrazuje, že na on-line účastníky čekají 
hádanky, „poznávačky“, vědecké i  sportovní úkoly, 
jež je provedou zašifrovaným webem až k ukrytému 
tajemství na jeho konci.

Další tradiční dubnová akce „Ukliďme Česko“ se 
ovšem v  letošním roce přesouvá. Připojit se k  hro-
madnému úklidu mohou všichni až na  podzim. 
„Myslím, že to nám nikomu nevadí. Kdo si počká, 
ten se dočká,“ dodává Petra Müllerová, která spolu se 
zaměstnanci „Dorisky“ řeší i  otázku letních táborů. 
„Uděláme vše pro to, aby alespoň v  srpnu, jak bylo 
avizováno, tábory byly,“ ujišťuje ředitelka.

Herci šumperského divadla sice stále zůstáva-
jí doma „v  karanténě“, ale už se jim začíná blýskat 
na  lepší časy. V uplynulých třech týdnech se s nimi 
mohli diváci setkávat sedm dnů v týdnu na facebooku 
a na instagramu během projektu Pořady. Ten nyní na-
hrazuje nový formát.

„Ve  chvíli, kdy tato informace vyjde, už budeme 
vědět, zda se náš záměr podařil. Nyní ale ještě máme 
na stole mnoho různých textů, z nichž vybereme ně-
kolik nejvhodnějších, a rozhodíme si mezi sebou role 
– repliky, které každý z nás „ztvární“ doma na kame-
ru. Poté vše sestříháme a  zveřejníme. Každopádně 
nechceme jít tou nejlehčí cestou - pouze texty přečíst, 
takže v  tuto chvíli opravdu nevím, jak to dopadne,“ 
přiznal minulou středu ředitel divadla Matěj Kašík 
a  podotkl, že v  době vydání této přílohy by již měl 
pořad „běžet“ na sociálních sítích.

Přípravy na  novou sezonu „rozjelo“ divadlo už 
v době, kdy nikdo nepředvídal, co vše přijde. Do pro-
pagační kampaně, jež odstartuje v  pátek 1. května, 
letos divadlo vyrazí se sloganem „Srdcovka“. „Srdcov-
ka mě napadla ještě před propuknutím koronavirové 
pandemie, aniž bych tušil, co bude následovat. Dnes 
jsme v krizové situaci a  tímto sloganem chceme na-
šim příznivcům vzkázat, že pokud nás mají rádi, po-
kud jsme jejich srdcovkou, mohou nás podpořit právě 
zakoupením předplatného na příští sezonu. Letos to 
potřebujeme víc, než kdy jindy,“ zdůraznil Matěj Ka-

šík. Dodal, že lidé si mohou předplatné objednávat od  
1. května, kdy bude na stránkách divadla zveřejněna 
v elektronické podobě brožura s jednotlivými tituly.

„V tuto chvíli bych nerad konkrétní tituly prozra-
zoval. ‚Vaše srdcovka‘ vše zveřejní - jak jinak, než 
na svátek zamilovaných. Můžete se těšit na vynikající 
detektivku inspirovanou filmovou klasikou Alfreda 
Hitchcocka, na historické drama proslulé i díky filmu 
z  roku 2010, na divadelní adaptaci ryze české klasi-
ky, na brilantní konverzační komedii polského autora 
a  anglickou tragikomedii podle známého knižního 
bestselleru,“ vyjmenoval alespoň chystané žánry ře-
ditel divadla. To samozřejmě pamatuje i  na  dětské 
diváky. Pro ně chystá tři představení, z  nichž jedna 
pohádka je určena dokonce pro batolata a  odehra-
je se na  studiové scéně na  Hrádku. Předplatné je 
možné objednat telefonicky na  číslech 770  174  031 
a  736  627  692, nebo prostřednictvím e-mailu pred-
platne@divadlosumperk.cz.

Se svou aktuální činností seznamuje Vlastivěd-
né muzeum v  Šumperku veřejnost prostřednictvím 
webových a  facebookových stránek. Pod speciálním 
logem Muzeum on-line jsou na webu www.muzeum-
-sumperk.cz a facebooku muzea uveřejňovány infor-
mace o výstavách a expozicích, ale také o zajímavých 
sbírkových předmětech, o výzkumech, které muzeum 
provádí, o  významných osobnostech regionu, pří-
rodních zajímavostech, zkrátka o všem, na čem nyní 
muzeum pracuje. Na  webových stránkách lze rov-
něž 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 vědo-
mostní otázky, tematicky zaměřené na aktuální výsta-
vy.  Zpracovala Z. Kvapilová
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Pod logem Muzeum on-line jsou na webu a facebooku 
uveřejňovány informace i  o  zajímavých sbírkových 
předmětech.  Foto: VM Šumperk

Pokud vám titulní strana brožury předplatného při-
padá podivná, byl to záměr. Vysvětlení si můžete pře-
číst v brožuře v úvodním slovu ředitele 1. května, kdy 
předplatné startuje.

S herci se mohli diváci setkávat na facebooku a na insta-
gramu během projektu Pořady.                         Foto: -mk-

Oko „promítá“ v rámci projektu 
vasekino.cz

Pořady nahradí nový formát, předplatné 
na novou sezonu startuje 1. května

„Doriska“ stále dodává dětem 
zábavu na facebooku, chystá 

i netradiční Den Země

Vlastivědné muzeum je on-line
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Dlouhá vlhká a  mírná zima přinesla riziko častých nachlazení, chřipek 
a nyní navíc čelíme epidemii koronaviru. Je proto žádoucí preventivně posilo-
vat imunitní systém pomocí vyváženého jídelníčku. Během vyhlášeného nou-
zového stavu navíc spousta lidí přišla o pohybové aktivity. Jak tedy rozhýbat 
tělo? Nejen na to se redakce zpravodaje zeptala Jolany Keprtové, specialistky 
na zdravotní prevenci a výživu ze šumperské Poradny zdraví, jež sídlí v ulici 
8. května 20.

Současná situace „přinutila“ mno-
ho lidí zůstat doma. Možná by nebylo 
od  věci zmínit, jaké je nejdůležitější 
pravidlo správné výživy.

Platí pravidlo tří „P“: Pestře, Pravi-
delně, Přiměřeně. V jídelníčku by měly 
být zastoupeny obiloviny, zelenina, 
ovoce, mléčné výrobky, maso, vejce, 
luštěniny. V  množství, které odpovídá 
momentálnímu pohybovému režimu. 
Zvláště v současné době je užitečné vy-
hýbat se emočnímu jezení, tedy jezení 
v době, kdy nemám hlad ani režimový 
nárok, jezení ze zvyku, v úzkosti. Nic-
nedělání a nuda často vedou ke „snac-
kování“, jezení mezi hlavními jídly. To 
vede k  nadbytečnému příjmu energie, 
jež v omezeném pohybovém režimu ne-
musí být spálena, a i kdyby dotyčný měl 
pohyb dostatečný, jde většinou o příjem 
potravin s nízkou výživovou a biologic-
kou hodnotou – potraviny příliš sladké, 
slané, tučné, které nezvládnou tělo při 
pohybu dostatečně vyživit.

Platí toto pravidlo i  pro seniory, 
nebo se s  věkem nároky na  zdravou 
životosprávu mění?

Jíst pestře, pravidelně a  přiměřeně 
rozhodně platí. U  seniorů není tolik 
dominantní „snackování“, vyrostli 
na pravidelném jídelním režimu a vět-
šina ho dodržuje i ve svém pokročilém 
věku. V  seniorské kategorii více hrozí 
nedostatek bílkovin, vitamínů, minerá-
lů a vlákniny a také nedostatečný pitný 
režim. I v pokročilém věku je důležité 
zachovat pestrost, mít tedy dostatečný 
příjem mléčných výrobků, masa, zele-
niny a ovoce.

Pokud se zaměříme na  seniory, 
můžete jim doporučit ukázkový jídel-
níček, jenž zasytí a je zdravý?

Ráda bych nejdříve znovu zdůrazni-
la potřebu zmíněné pestrosti, obzvláště 
dostatečného zastoupení bílkovin, ze-
leniny a ovoce. Při skládání jídelníčku 
platí jednoduché pravidlo. Každá hlav-
ní porce by měla obsahovat sachari-
dy, tedy pečivo, přílohy, cereálie, dále 
bílkoviny, obsažené v  mléčných vý-
robcích, mase, vejcích či luštěninách, 
a  samozřejmě vitamíny, minerály, 
vlákninu, jejichž zdrojem jsou zelenina 
a ovoce.

Pak by takový ukázkový jídelníček 
mohl vypadat následovně. Na  snídani 
si mohou dát na žitný chléb tvarohovou 

pomazánku s  ředkvičkami a pažitkou, 
na  svačinu jablko s  vlašskými ořechy, 
na  oběd kuřecí plátek s  petrželovými 
bramborami a  brokolicí, ideální od-
polední svačinou by mohl být koktejl 
z acidofilního mléka a banánu a veče-
ří čočková polévka s mrkví a nasucho 
opečenými chlebovými krutony.

Zmínila jste pitný režim. Na co by 
si senioři měli dávat pozor?

Jelikož hrozí u  seniorů zhoršení 
tekutinové bilance v  důsledku ztráty 
pocitu žízně, je třeba, aby pili vědomě 
a  pravidelně. Nejlépe dvě deci za  ho-
dinu, případně větší sklenici či hrnek 
ke každému jídlu. Preferovány jsou ne-
sladké tekutiny, voda, čaj.

Navzdory chladným ránům tu 
máme jaro. Čím můžeme obohatit 
jídelníček v tomto období?

V jarním jídelníčku by určitě nemě-
ly chybět bylinky a  čerstvá jarní a  lis-
tová zelenina. Vhod přijde například 
řeřicha, kterou lze vypěstovat i  doma 
za oknem na vatě, pažitka, zelená petr-
želka, medvědí česnek nebo i  kopřiva, 
třeba do  nádivky. Stálicí v  jídelníčku 
zůstává kysané zelí, jež představuje ide-
ální zdroj vitamínu C a  probiotických 
kultur pro správnou činnost střev, což 
oboje přináší velký užitek naší imunitě. 

Jsou i potraviny, které byste vůbec 
nedoporučila?

Velmi bych se přimlouvala za  ome-
zení polotovarů. Současná situace vybí-
zí vrátit se zpět k vaření ze základních 
surovin. Je na to nyní více času a velkou 
devizu vidím v  možnosti zapojit děti, 
jež jsou dnes s rodiči doma. Nabídnout 
dětem, a nejen jim, kefírové lívanečky 
s ovocem je přece mnohem výživnější 
a zábavnější než pytlík bonbónů, čoko-
ládové tyčinky či sušenky.

Kolikrát denně bychom měli jíst, 
když máme nyní méně pohybu? 

Myslím, že to není o  tom kolikrát 
denně, ale jaké množství. Vyplatí se 
pravidelně. Některým dospělým stačí 
jíst třikrát za den, některým čtyřikrát. 
U  dětí, obzvláště menších, jsou prefe-
rence jednoznačné, ty by měly jíst pět-
krát denně. Pro malé děti jsou svačiny 
důležité stejně jako hlavní jídlo. Ideální 
nastavení množství jídla v jednotlivých 
porcích je takové, abychom měli před 

Jíst pestře, pravidelně a přiměřeně rozhodně platí, 
říká specialistka na výživu Jolana Keprtová
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dalším jídlem pocit mírného hladu. 
Nevyplácí se jednotlivé denní porce 
vynechávat a  už vůbec ne přesouvat 
do pozdních odpoledních či večerních 
hodin.

Které jídlo ze dne je nejdůležitější 
a proč?

Každý den by měl začít snídaní. Její 
role spočívá v zajištění fyzické a dušení 
výkonnosti a  psychické pohody. Je-li 
snídaně zanedbávána, dochází k  akti-
vaci tzv. zásobního metabolizmu. Ten 
se probouzí při opakovaném vynechá-
vání některého jídla, za vzniku dlouhé 
hladové pauzy. Tělo si z  každé porce 
jídla vždy trochu uloží, čímž dochází 
k  postupnému budování nežádoucích 
zásob pro případ, že by tělo opět trpělo 
nedostatkem. Kalorický deficit z  rána 
bývá navíc často kompenzován, a  to 
v přebytku, ve večerních hodinách. Ve-
čer se však většina z nás už nehýbe ani 
nevyvíjí intenzivní mentální aktivitu, 
takže velká část zkonzumovaného jídla 
jde do tukové zásoby.

Od  poloviny března přišla spous-
ta lidí o pohybové aktivity, i když už 
v této oblasti došlo k uvolnění opatře-
ní. Pokud se ale v současnosti bojíme 
sportovat venku, co bychom měli bě-
hem dne dělat, abychom nastartovali 
lepší aktivitu metabolizmu?

Hýbat se. Jakýkoliv pohyb je lepší 
než vůbec žádný. I  úklid se k  pohybu 
počítá. Pokud jste si někdy řekli „až 
budu mít čas, tak to uklidím“, tak teď 
ten správný čas je. Ti šťastnější mohou 
připravovat zahrádku na jaro. Kdo má 
doma nějaké fitness nářadí, má vy-
hráno. Rotoped rozhodně není věšák 
na prádlo. Ti aktivnější si mohou najít 
pohybové lekce na  YouTube nebo vy- 
užít metodu „veřejného závazku“. Na-

příklad na  webu fitfabstrong.cz je fit-
ness program zdarma a v češtině 

Rodiče s malými dětmi pak mohou 
oprášit hry, jako jsou školka s míčem, 
školka s  gumou, školka se švihadlem, 
panák. Samozřejmě pokud jim to 
prostorové uspořádání bytu či domu 
dovolí. Doporučuji s  dětmi zhlédnout  
instruktážní video na  YouTube s  ná-
zvem Hry našich babiček - https://www.
youtube.com/watch?v=rlPQylqAKCo.

U  pohybu určitě platí jiná dopo-
ručení pro mladší lidi a pro seniory. 
Jaký druh pohybu jim poradíte?

U seniorů je vždy potřeba zohlednit 
jejich zdravotní stav a fyzickou kondi-
ci. Někteří senioři mají doma rotoped, 
mnozí sami doma cvičí cviky, které se 
naučili na rehabilitaci nebo v józe, další 
se procvičují v  soběstačnosti. Pro vět-
šinu zůstává ideální pohybovou aktivi-
tou chůze, případně práce. S ohledem 
na momentální situaci okolo koronavi-
ru je sice pohyb ve venkovním prostoru 
limitovaný, ale každý krok navíc, třeba 
i po bytě, se počítá. Podstatné je, kro-
mě pohybu, zůstat aktivní. Zachovat 
jakoukoliv zájmovou aktivitu, případ-
ně nalézt novou, a omezení sociálních 
kontaktů kompenzovat komunikací 
přes telefon nebo formou videohovorů.

Otázka na  závěr - co tedy člověku 
prospívá? 

Člověku prospívá především psy-
chická pohoda. Vždy je možné vidět 
sklenici vody z  poloviny prázdnou 
nebo z poloviny plnou. Rezignace, úz-
kost, sklíčenost, strach nepřinášejí nic 
produktivního, odebírají energii, jež 
by mohla být využita konstruktivním 
způsobem, na hledání nových možnos-
tí, nových cílů. Děkuji za rozhovor, 

Zuzana Kvapilová


