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Ve školkách 
dostanou přednost 
pracující rodiče

Uvolňování opatření 
v souvislosti 
s Covid-192 3 6

Úřad se vrací 
k původnímu 
režimu

ŠumpeRUN se uskuteční 
v původním termínu, 
ale virtuálně 8

Návrat do běžného života zrychluje

V  současné době jsou otevřené 
provozovny do  2500 m2 za  předpo-
kladu, že mají vlastní vchod. Studenti 
všech ročníků vysokých škol mohou 
v  omezené míře opět navštěvovat 
budovy škol. Fungují autoškoly, jsou 
otevřené fitness centra, knihovny 
či venkovní prostory zoologických 
a botanických zahrad. Povoleny jsou 
bohoslužby do  patnácti osob. Zpro-
voznění dalších prodejen a  služeb 
bude následovat 11. a  25. května. 
Plán otevření obchodů a služeb podle 
zrychleného scénáře, platný v  době 

uzávěrky tohoto čísla, naleznete 
na straně 6. 

Rychlejší uvolnění pravidel nouzo-
vého stavu se týká i  Městského úřadu 
v  Šumperku, který se v  pondělí vrá-
til k  původnímu režimu. Přístupná 
je Knihovna TGM a  také informační 
centrum, tento pátek proběhnou le-
tošní první farmářské trhy a příští tý-
den se otevřou městské „mateřinky“ 
a také místní muzeum. Po delší pauze 
se ke svému rokování sejdou ve čtvrtek 
14. května zastupitelé. Divadlo, dům 
kultury, kino Oko a středisko volného 

času Doris si pak musejí na  otevření 
počkat do pondělí 25. května.

Lidé ale musejí nadále počítat s ně-
kterými hygienickými opatřeními kvůli 
omezení šíření nového typu koronavi-
ru, jako jsou nošení roušek, dostateč-
ný odstup a hygiena. Pokud by se totiž 
počty nakažených razantně zvyšovaly, 
plán na rozvolňování se změní. Řešeny 
zatím vůbec nejsou kulturní, sportov-
ní, společenské a  další akce a  aktivity 
s vyšším počtem návštěvníků, jako jsou 
například festivaly či otevření plavec-
kých areálů.  -red-

V současné době jsou otevřené provozovny do dvou a půl tisíce metrů čtverečních za předpokladu, že mají vlastní vchod. 
 Foto: P. Kvapil

Čtenáři se nemohli dočkat, první den 
jich do  knihovny přišlo více než čtyři 
sta.     Strana 2

Na  autobusovém nádraží vyrůstají 
sloupy pro přístřešky.    Strana 3

Se svými blízkými se mohou vidět 
díky tabletu či mobilu.    Strana 5

Muzeum, divadlo, dům kultury, kino 
Oko a „Doriska“ se chystají na otevře-
ní.    Strany 7, 8

Koncem dubna přišla prozatím největší vlna uvolňování mimořádných opatření kvůli koronaviru. Vláda zrušila i zákaz 
omezení pohybu - ven lze vyjít nejen v nezbytně nutných případech a ve skupince až deseti osob namísto původních dvou. 
Otevřely se i hranice - tam, kde vstup cizinců povolují ostatní státy. Po návratu ale bude nutné se buď prokázat potvrzením 
o negativním testu na koronavirus, nebo strávit dva týdny v karanténě. Návrat Čechů do běžného života se tak začal zrych-
lovat. Nic na tom zatím nemění ani prodloužení nouzového stavu do 17. května.
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Prostory budou pravidelně dezinfikovány, k dispo-
zici bude dezinfekce na  ruce i  ochranné prostředky 
pro zaměstnance. Děti se budou pohybovat ve třídách 
maximálně po patnácti. Pokud budou požadavky ro-
dičů překračovat omezenou kapacitu zařízení, před-
nost budou mít děti pracujících rodičů.

Otevřou se tato předškolní zařízení: MŠ Pohádka 
v Jeremenkově a v Nerudově ulici, MŠ Sluníčko v uli-
cích Evaldově, Gen. Krátkého, Vrchlického a Šumav-
ské, MŠ Veselá školka v ulicích Prievizské, Temenické, 
Zahradní a Sluneční. -ger-

„Do půjčovny pro dospělé přišlo první den 347 čte- 
nářů, do  půjčovny pro mládež jedenašedesát. 
Na všech bylo vidět, jak jsou šťastní, že si zase mo-
hou vybrat nové čtení. Velmi nás to potěšilo, protože 
bez čtenářů nám bylo opravdu smutno,“ říká ředitel-
ka knihovny Kamila Šeligová a  dodává, že běžně se 
průměrná návštěvnost knihovny pohybuje kolem dvě 
stě padesáti lidí. Někteří nedočkaví čtenáři se podle ní 
„dobývali“ do knihovny už v pondělí, přinesené kni-
hy proto mnozí odložili do biblioboxu před budovou. 
„Vybírali jsme ho desetkrát a knihy hned šly na pět 
dnů do  karantény. Pondělní termín otevření jsme 
vzhledem ke krátké době na přípravu všech prostor 
nestihli. Od  kolegů vím, že řada knihoven otevřela 
ještě později a  některé jsou dosud zavřené,“ vysvět-
luje ředitelka.

Půjčování i  vracení knih probíhá za  zpřísněných 
hygienických podmínek. Čtenáři musejí mít rouš-
ku a u vstupu dostanou hygienické rukavice, použít 
mohou i připravenou dezinfekci. Nutností je rovněž 
dodržování dvoumetrových rozestupů.

Knihovna se teď zaměřuje především na  rychlé 

odbavení čtenářů. Tedy vrátit knihu a rychle si půjčit 
novou, aby se dostalo na všechny zájemce. Zatím není 
možné využívat veřejný internet ani čítárnu nebo se 
déle zdržovat ve volných prostorech knihovny. Uza-
vřeny jsou i  toalety pro veřejnost a  tamní kavárna. 
„Stopku“ zatím mají rovněž oblíbené akce v knihov-
ně. „Prvních akcí se naši příznivci dočkají v  červ-
nu,“ slibuje Šeligová a dodává, že všechny vypůjčené 
publikace knihovna i  nadále automaticky prodlouží 
do konce května.

Do  půjčovny pro dospělé mohou čtenáři zamířit 
v  pracovních dnech s  výjimkou čtvrtka, kdy je za-
vřeno, od 8 do 18 hodin. Půjčovna pro mládež pak 
je ve  zmíněných dnech otevřena od  9 do  17 hodin. 
O sobotách jsou obě půjčovny otevřené od 8 do 12 ho- 
din, v sobotu 9. května je ale zavřeno. „Senioři by měli 
využít čas pro výpůjčku od  8 do  10 hodin, ostatní 
prosíme, aby upřednostnili čas po desáté dopolední,“ 
žádá veřejnost ředitelka. Knihovna v Klubu důchod-
ců ve středisku Sever v Temenici je podle ní už také 
v provozu. Knihy se zde půjčují každé pondělí v čase 
od 12.30 do 15.30 hodin. -zk-

Mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Šumperk, se otevřou od pondělí 11. května. Vedení školek 
a jejich zřizovatel zajistí vše potřebné pro bezpečnost dětí i personálu.

Netrpěliví šumperští knihomolové se po týdnech „izolace“ konečně dočkali. Zdejší Městská knihovna  
T. G. Masaryka je od minulého úterý opět v provozu. Umožnila to vláda, která urychlila uvolňování opat-
ření v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 a posunula otevření knihoven z původně plánovaného  
8. června na pondělí 27. dubna. Šumperská knihovna přivítala své čtenáře o den později, neboť musela při-
pravit dětské oddělení, v němž „odpočívaly“ knihy z pobočky Sever. První den tak zavítalo mezi knihovnice 
čtyři sta osm věrných čtenářů, kteří si půjčili 1390 knih, časopisů nebo CD. Někteří přišli hned po ránu.

Ve školkách dostanou přednost pracující rodiče

Čtenáři se nemohli dočkat, první den 
jich do knihovny přišlo více než čtyři sta

    

     Informační linky slouží 
veřejnosti i v květnu

Informační linky, které v  koronavirové době po-
máhaly obyvatelům Šumperka a okolí zvládat ka-
ranténu, jsou k dispozici i během května. Fungují 
však na novém telefonním čísle 583 214 000. Za-
bezpečují je totiž pracovnice informačního cent-
ra, jež se toto pondělí opět otevřelo. Linku mohou 
lidé využít v pracovních dnech od 8 do 12 hodin 
a od 13 do 17 hodin. -red-

     Pošta obslouží 
klienty i v sobotu

Hlavní pošta v Šumperku, jež sídlí v ulici Gen. Svo-
body 13, obnovila sobotní provoz. Otevřeno má 
od  8.30 do  11.30 hodin. Od  pondělí do  pátku je 
pak otevřeno od 8 do 16 hodin.  -red-

     Do autobusů se opět 
nastupuje předními dveřmi

Lidé mohou do  autobusů Integrovaného doprav-
ního systému Olomouckého kraje opět nastupovat 
standardně předními dveřmi. Zrušení nařízení 
Olomoucký kraj zdůvodnil tím, že zaměstnan-
ci dopravních firem jsou už dostatečně vybaveni 
ochrannými pomůckami. Linkové autobusy jsou 
navíc pravidelně dezinfikovány. Těmito opatření-
mi dopravci chrání zdraví zaměstnanců i cestují-
cích. 
V regionálních vlacích objednávaných Olomouc-
kým krajem bylo zároveň obnoveno odbavení ces-
tujících ve  vozidle. Předními dveřmi mohou lidé 
nastupovat také do  autobusů MHD v  Šumperku. 
Cestující už ale musejí platit jízdné. -ger-

     Farmáři 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 trhovci v  Šumperku prodá-
vají ve  stáncích v  prostoru na  Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a  hotelem Grand. Letošní 
první farmářské trhy, které již devátým rokem při-
pravuje místní Okresní agrární komora ve spolu-
práci s městem, se pak odehrají v pátek 8. května 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. -zk-

Půjčování i vracení knih probíhá za zpřísněných hygienických podmínek.  Foto: P. Kvapil

Prodej na  venkovních tržnicích je možný od  
20. dubna.  Foto: -pk-
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Informace/Rekonstrukce nádraží

Ve  všech budovách Městského úřa-
du v Šumperku se od pondělí 4. května 
vrátili úředníci do běžného režimu. Bez 
omezení fungují veškeré agendy, záro-
veň se otevřely i všechny vchody, včet-
ně těch pro vozíčkáře. 

Návštěvníci úřadoven musejí dodr-
žovat nařízené hygienické pokyny, to 
znamená, že musejí mít dýchací cesty 
přikryté rouškou, musejí dodržovat 
dvoumetrové rozestupy a mají zde také 
k dispozici dezinfekci na ruce. Zaměst-
nanci úřadu jsou vybaveni ochrannými 
prostředky a  úřadovny se pravidelně 
dezinfikují. 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou 
v  pondělí a  ve  středu od  8 do  12 a  od 
12.45 do 17 hodin, v úterý a ve  čtvrtek 
od 8 do 12 a od 12.45 do 15 hodin, v pá-
tek pak dle předchozí dohody. -ger-

„V  současné době se dělníci pus-
tili do  budování betonových sloupů 
pro přístřešky a  do  pokládky dlažby. 
Termín dokončení držíme, nemělo 
by dojít k  žádnému zpoždění,“ ujistil 
stavbyvedoucí Tomáš Kozák z dodava-
telské Společnosti Terminál Šumperk. 
V  květnu budou pokračovat dláždění 
a pokládka kabelů a optické sítě, na kte-
rou budou napojena smart řešení, jako 
jsou například parkovací systém, auto-
matická obsluha cyklověže, kamerový 
systém a wi-fi pokrytí.

Nyní také grafici ve  spolupráci 
s  městem připravují polepy na  cyklo-
věž a  přístřešky. „Na  cyklověž umístí-
me mapu s  cyklostezkami. Současně 
finišují přípravy grafických podkladů 
pro polepy na nástupištích. Ty by měly 
charakterizovat naše město a upozornit 

na  jeho atraktivity,“ informoval šum-
perský místostarosta Jakub Jirgl.

Projekt modernizace autobusové-
ho nádraží prodělal během realiza-
ce stavby několik změn. Tou zásadní 
jsou zelené střechy, jež budou nejen 
na přístřešcích na nástupištích, ale také 
na zastávce městské hromadné dopravy 
i  na  výpravní budově. „Doplnili jsme 
také smart prvky a zeleň, která přibyla 
na  obou koncích každého nástupiště. 
Lidé tak budou čekat na své spoje v pří-
jemnějším prostředí,“ uvedl Jakub Jirgl.

Cestující se navíc budou moci lépe 
orientovat díky modernímu informač-
nímu systému. Autobusové nádraží 
doplní hodiny, socha Merkura a  další 
mobiliář, jako jsou odpadkové koše 
a lavičky. 

Historie šumperského autobusového 

K obloze se tyčí cyklověž, začínají se rýsovat chodníky a parkoviště, vybudo-
vaná je zeď oddělující kolejiště, připravuje se betonáž sloupů, na nichž budou 
umístěny přístřešky chránící nástupiště před nepohodou nebo slunečními pa-
prsky. Autobusové nádraží roste před očima. Stavbaři v jeho budování pokraču-
jí bez větších problémů, termín dokončení se tedy nijak nemění. To znamená, 
že na konci letošního roku by cestující měli nasedat do autobusů již na nástupi-
štích nového terminálu.

Úřad se vrací k původnímu režimu

Na autobusovém nádraží vyrůstají sloupy pro přístřešky, hotová je cyklověž

V prostoru přednádraží, kde již vyrostla cyklověž, se začínají rýsovat chodníky a parkoviště, vybudovaná je zeď oddělující koleji-
ště.  Foto: S. Singerová

Všechny agendy úřadu fungují od začátku týdne bez omezení.  Foto: P. Kvapil

  
  

      Zastupitelé 
se sejdou 14. května

Veřejné jednání zastupitelstva se 
uskuteční ve  čtvrtek 14. května 
od  15 hodin v  zasedací místnosti 
městské úřadovny v Jesenické ulici. 
Mezi nejdůležitějšími body budou 
rozpočtová opatření, přijetí úvěru 
nebo změny územního plánu. Pří-
chozí musejí dodržovat všechny 
hygienické pokyny. -ger-

      Řidiči opět 
platí parkovné 
Osvobození od placení parkovného 
skončilo. Od pondělí 4. května tak 
je na všech městských parkovištích 
opět vybírán poplatek za parkování.
 -ger-

V současnosti probíhá příprava pro betonáž sloupů, na nichž budou umístěny pří-
střešky chránící nástupiště.  Foto: P. Kvapil

nádraží v Jesenické ulici se začala psát 
v  roce 1949, kdy vznikla první studie. 
Stavět se však začalo teprve v  sedm-
desátých letech minulého století, kon-
krétně v letech 1973 až 1975. Terminál 
byl postaven na  tu dobu v  poměrně 
rekordním čase v akci „Z“. To zname-
nalo, že jej stavěli dobrovolníci bez 
nároku na mzdu. Náklady na výstavbu 
přišly na tři a půl milionu korun.

O modernizaci nádraží, jež sloužilo 
cestujícím čtyři desítky let bez větších 
oprav, se začalo hovořit v  roce 2014, 
kdy architekt David Průša z brněnské 
společnosti Platforma Architekti s.r.o. 
zpracoval studii. Ve  stejném roce se 
lokalitou na  druhé straně Jesenické 
ulice začala na  zadání města zabývat 
i firma knesl kynčl s.r.o. z Brna. Stu-
dii Terminál Šumperk pak zpraco-
vala šumperská společnost Cekr CZ 
s.r.o. Do vlastní stavby se pustila loni 
v  červnu dodavatelská firma Společ-
nost Terminál Šumperk, sdružení 
brněnských firem IMOS Brno, a.s. 
a PSN DS a.s. 

Stavba, která si vyžádá zhruba sto 
osmdesát milionů korun, by měla být 
dokončena v  závěru letošního roku. 
Rekonstrukcí se celá lokalita autobu-
sového nádraží společně s  protějším 
prostorem přednádraží promění v mo-
derní dopravní terminál. Součástí lo-
kality bude rozsáhlé parkoviště, chybět 
nebudou odstavné plochy pro autobusy, 
celý prostor bude bezbariérový a zabez-
pečený kamerovým systémem.  -ger-
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Letos mohli na  základních školách zřizovaných 
Šumperkem zapsat rodiče své „ratolesti“ do první tří-
dy poprvé elektronicky. Podávání žádostí bylo spuš-
těno 16. března a uzavřeno 5. dubna. Ti, kteří neměli 
možnost přístupu k  internetu, mohli žádost vyplnit 
přímo při zápisu ve vybrané škole. 22. dubna jich za-
mířily do všech škol necelé dvě desítky.

V září by mělo pravděpodobně nastoupit do prvních 
tříd „městských“ základních škol dvě stě dvaašedesát 
dětí, což je o  sedm víc než loni. Nejvíce dětí, jedena-
šedesát, přijali ve  škole v  ulici 8. května, šestapadesát 
„prvňáčků“ přijala škola v  ulici Dr.  E. Beneše, o  tři 

méně pak škola v Šumavské ulici. Sluneční škola přijala 
jedenapadesát dětí do prvních tříd a jedenáct do třídy 
přípravné. Škola ve Vrchlického ulici pak má přijatých 
jedenačtyřicet budoucích „prvňáčků“ a rekordních pat-
náct odkladů. Právě díky odkladům povinné školní do-
cházky, o něž mohli rodiče žádat do konce dubna, není 
ještě počet přijatých dětí definitivní. S jistotou tak nelze 
říct, kolik jich v září do prvních tříd skutečně nastoupí. 
Jisté však je, že školy chtějí předškolákům letošní velké 
zklamání z toho, že nemohli přijít k zápisu, vynahradit. 
Na konec prázdnin chystají akce, během nichž si svou 
školu budou moci prohlédnout. -zk-

Takový zápis dětí do  prvního ročníku základní školy nepamatují. Kvůli koronaviru a  onemocnění 
Covid-19 zůstaly šumperské školní budovy ve  středu 22. dubna osiřelé a  jindy pro budoucí školáky tak  
významný den proběhl bez dětí a rodičů. Do škol zamířili jen někteří rodiče či zákonní zástupci, aby zde 
předali dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte. Většina ale využila letos nově zavedená elektronická po-
dávání žádostí a požadované dokumenty dodala rovněž elektronickou cestou. Pouze škola ve Vrchlického 
ulici si s jednotlivými rodiči budoucích „prvňáčků“ domluvila „schůzku u okénka školy“ v určitém čase, 
kdy potřebné dokumenty zkontrolovala a předala rodičům malý dárek pro budoucí školáky.

Školy přijaly „prvňáčky“, ti museli zůstat doma

V den zápisu přišli do škol jen někteří rodiče, aby zde předali dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte. 
 Foto: P. Kvapil

  
  

      Pohotovost zajišťuje 
8. května Krajinská lékárna

Pohotovostní službu ve státní svátek, který připadá 
na pátek 8. května, zajišťuje v Šumperku Krajinská 
lékárna v Komenského ulici. V tento den bude mít 
otevřeno od 9 do 13 hodin. -red-

      Bratrušovské koupaliště 
plánuje otevřít 1. července

Spuštění provozu Bratrušovského koupaliště je, 
vzhledem ke koronavirové nákaze a s ní spojenými 
hygienickými opatřeními, naplánováno na  stře-
du 1. července. Pokud ale budou vhodné klima-
tické podmínky, otevřou se jeho brány už v pátek 
19. června. Bližší informace budou zveřejněny 
na www.aquacentrum.net. -red-

      Papírna věnovala městu 
respirátory a dezinfekci
Velkorysý dar přijalo před několika dny město 
Šumperk. Olšanská papírna věnovala Šumperku 
dvě stě čtyřicet kusů respirátorů FFP2 a pět set li- 
trů dezinfekce na ruce.
„Prakticky ve stejnou chvíli nás o pomoc požádala 
Diakonie Sobotín, u jejíchž obyvatel byl Covid – 19 
prokázán. Rozhodli jsme se předat část daru právě 
sem. Respirátory zde potřebovali pro personál, pro 
který vedení nemělo dostatek ochranných pomů-
cek. Daru si velice vážíme a Olšanské papírně dě-
kujeme,“ uvedl šumperský starosta Tomáš Spurný. 
Dodal, že dezinfekci a zbylé respirátory město vy-
užije nejen v sociálních službách, ale i ve školách 
a školkách, jež se zanedlouho otevřou.  
Dezinfekce a  respirátory jsou uložené v  hasičské 
zbrojnici v  Temenici a  o  distribuci materiálu se 
starají dobrovolní hasiči. Jejich velitel Pavel Kout-
ný osobně předal respirátory ředitelce Diakonie 
Sobotín Haně Sklenářové. -ger-

Masky vyvinulo a  dál je do  nemocnic distribuu-
je ČVUT společně s  Iniciativou COVID19 CZ, která 
vznikla primárně s  cílem pomoci záchranným slož-
kám, jež zejména na  začátku koronavirové epidemie 
bojovaly s  nedostatkem ochranných pomůcek a  pro-
středků. Iniciativa sdružuje odborníky v krizových od-
větvích i zájemce z široké veřejnosti. „Chci poděkovat 
všem, kdo se na  tak úžasném projektu podílejí. Jestli 
na  něco pandemie poukázala, tak na  skutečnost, že 
se v  těžkých chvílích dokážeme semknout a pomoci, 
kde je to nejvíc potřeba,“ říká předseda představenstva 
šumperské nemocnice Martin Polach.

Obrovská vlna solidarity se strhla také mezi dobro-
volníky, neziskovými organizacemi, drobnými pod-
nikateli i  většími firmami. Dobrovolníci nemocnici 
darovali například už přes dva tisíce ušitých roušek. 
Kromě nich nemocnice dostala třeba i  respirátory, 
hygienické potřeby nebo dezinfekci. Řada firem pak 

zdejším zaměstnancům pravidelně dodává „něco 
na zub nebo na chuť“. „Chtěl bych všem za pomoc po-
děkovat. Nesmírně si jí vážíme. Pro nemocnici je to 
velká motivace, když víme, že na nás myslí tolik lidí,“ 
dodává Polach. H. Hanke

Do šumperské nemocnice dorazila mimořádná zásilka, a to rovnou leteckou poštou! Sto šedesát celo-
obličejových masek dopravili zdejším zdravotníkům zdarma Piloti LIDEM.cz. Masky s výměnným filtrem 
poskytují lepší ochranu než nejvyšší třída respirátorů s označením FFP3. Využijí je lékaři a sestry na anes-
teziologicko-resuscitačním a také na infekčním oddělení, jejichž lůžka jsou vyhrazena pro péči o korona-
virové a suspektní pacienty.

Zdravotníky chrání před koronavirem „potápěčské“ masky

Zástupce papírny předal ve  zbrojnici dar veliteli 
dobrovolných hasičů Pavlu Koutnému.  Foto: -ger-

Celoobličejové masky chrání personál na ARO a in-
fekčním oddělení.  Foto: archiv Nemocnice Šumperk
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Informace/Zpravodajství

Již několik týdnů funguje v  souvislosti se šířením 
koronavirové infekce Covid-19 místní domov dů-
chodců, který spadá pod příspěvkovou organizaci 
Sociální služby pro seniory Šumperk p.  o. a  jehož 
zřizovatelem je Olomoucký kraj, v  režimu uzavření. 
Až do odvolání jsou tak zakázány návštěvy a senioři 
nemohou opouštět areál. S blízkými jsou v kontaktu 
díky technice – kromě telefonů mohou nově využívat 
i tablety, které organizaci darovali sponzoři. 

„Karanténa na péči v domově nic nemění, u všech 
úkonů se snažíme s našimi lidičkami promluvit a při-
vést je na jiné myšlenky. Společné aktivity máme za-
kázané, takže vymýšlíme rozptýlení na  pokojích,“ 
uvedl Jiří Gonda, ředitel Sociálních služeb pro seniory 
Šumperk, p. o. Prozradil, že zpočátku se někteří oby-
vatelé domova báli personálu, který se musel oblék-
nout do ochranných oděvů a používat brýle, rukavice 
či respirátory. „Pak jsme ochranné pomůcky převedli 
do komické podoby a dnes se jim vzájemně smějeme,“ 
prozradil Gonda. 

Uvedl, že největším problémem však byl stesk 
po rodině a blízkých. „Nad tím se nám nedávno také 
podařilo vyzrát. Pražská nadace Seniorem s  radostí 
nám darovala čtyři tablety, další tři pak Nadace Char-

ty 77. Naši klienti se díky nim mohou vidět se svými 
blízkými alespoň na  dálku. Nedokážete si představit 
tu obrovskou radost,“ podotkl ředitel domova. V něm 
v současnosti pobývá více než dvě stě seniorů. Orga-
nizace má zpracovaný krizový plán pro případ, že by 
se koronavirová nákaza v domově objevila. Byla zave-
dena celá řada preventivních opatření, aby se riziko 
zavlečení nákazy snížilo na minimum. Pomoci by měl 
i  speciální dezinfekční nástřik s  nanotechnologiemi, 
jenž spolehlivě zabíjí viry a bakterie po dobu jednoho 
roku. V polovině dubna ho zdarma aplikovala na mís-
ta, kde se schází nejvíc klientů domova, společnost 
Edel Unit. „Ve čtrnáctidenních intervalech u nás pro-
bíhá testování všech zaměstnanců, všechny testy za-
tím byly negativní,“ zdůraznil ředitel.

Problémem je podle něj návrat klientů z nemocnič-
ního ošetření. „Před návratem z hospitalizace musejí 
mít všichni uživatelé negativní test na výskyt protilá-
tek onemocnění Covid-19. V poslední době se k nám 
takto vrátili tři senioři, u všech jsme zavedli režimová 
opatření a dočasnou izolaci. Pracovníci jim poskytu-
jí péči v ochranných pomůckách a za zvýšených hy-
gienických opatření,“ vysvětlil Gonda a  upřesnil, že  
personál je proškolen a ví, jak v těchto situacích postu-
povat. „Vzhledem k přijatému adekvátnímu souboru 
opatření pevně věřím, že se nám tato pandemie vy-
hne,“ uzavřel ředitel.

Podobné řešení stesku seniorů po rodině a blízkých 
jako v domově důchodců našli i pracovníci ošetřova-
telského a  sociálního úseku šumperské nemocnice. 
Svým klientům umožňují kontakt prostřednictvím 
videohovoru. Rodinám, které se chtějí spojit se svým 
blízkým, stačí, když si stáhnou aplikaci Messenger, 
přidají si do kolonky přítel Petr Nemspk, což je účet 
Nemocnice Šumperk a.s., ošetřovatelská a  sociální 
lůžka, a  domluví si čas hovoru na  telefonním čísle 
 606 044 869. Videohovor pak může proběhnout kdy-
koliv v pracovní dny od 8 do 15 hodin.           -zk, ger-

„Stejně jako v celé České republice se 
i  v  Šumperku snažíme držet poměrně 
přísná vládní opatření. Rád bych vy-
zdvihl občanskou iniciativu a  zodpo-
vědnost Šumperanů. Lidé šijí roušky, 
rozdávají je těm, kdo je potřebují, mla-
dí dobrovolníci pomáhají a  podporují 
starší lidi. Věřím, že podobná situace je 
i u vás a že jste právem hrdi na své obča-
ny,“ píše v dopisu Tomáš Spurný.

Starostka Sulmony Annamaria Casini 
šumperskému starostovi odepsala, že si-
tuace v Itálii se pomalu zlepšuje. „V Sul-
moně máme asi šedesát nakažených 
osob a tato skutečnost vyvolala mnoho 
obav mezi místními. Naštěstí většina 
obyvatel uposlechla vládní nařízení 
a vše funguje nejlepším možným způso-
bem. Věřím, že se brzy vrátíme do běž-
ného života a  dostaneme se z  těch- 

to potíží,“ uvedla starostka Sulmony.
Primátorka Prievidzy Katarína Ma-

cháčková odpověděla, že současná pan-
demie koronaviru je obrovská zkouška 
pro všechny. „Ukazuje se, jakou důleži-
tou roli zastávají zdravotnictví, školství  
a rodina, je to také velká zkouška pro 
naše samosprávy,“ napsala Katarína Ma-
cháčková. V podobném duchu reagoval 
i starosta Nysy Kordian Kolbiarz. 

Nezávisle na  dopisu od  starosty To-
máše Spurného kontaktovalo Šumperk 
vedení městské části čínské Šanghaje 
Minhang, které nabídlo městu jako dar 
deset tisíc ochranných roušek. „Podob-
né dary se neodmítají. Roušky určitě 
uplatníme například ve školách, jejichž 
otevření právě připravujeme. Všem sta-
rostům partnerských měst děkujeme 
za podporu,” dodal Tomáš Spurný. -ger-

Se svými blízkými se mohou vidět díky tabletu či mobilu

Do dezinfekce rizikových zastávek městské hromadné dopravy v Šumperku se pustili 
šumperští dobrovolní hasiči. Celkem šestnáct krytých stanovišť vystříkali nejen pří-
pravkem SAVO, ale i vysokotlakou proudnicí z hasičské cisterny.  Foto: S. Singerová

Doba je zlá, karanténa všechny nějak ovlivňuje. O to více pak seniory, kteří jsou závislí na pomoci dru-
hých, žijí v pobytových centrech a kvůli zákazu návštěv se nemohou setkávat se svými blízkými. V domově 
důchodců v ulici U sanatoria nebo na sociálním úseku šumperské nemocnice se však s rodinou mohou vidět 
alespoň na tabletu či prostřednictvím mobilu.

Dopisy s hlavičkou města Šumperka putovaly v polovině dubna do Mikulova, 
Prievidze, Nysy, Sulmony či Bad Hersfeldu. Starosta Tomáš Spurný popřál svým 
kolegům v partnerských městech hodně štěstí v boji s koronavirem.

Partnerská města si i nyní pomáhají

  
  

      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-

      Informační centrum 
se v pondělí otevřelo 

Informační centrum, kte-
ré sídlí v budově divadla 
na Hlavní třídě, se v pon-
dělí 4. května po  něko-
likatýdenní pauze opět 
otevřelo pro veřejnost. 
Jeho pracovnice jsou vy-
baveny ochrannými prostředky a  návštěvníci zde 
mají k dispozici dezinfekci na ruce. Do  infocent-
ra mohou zatím lidé zamířit pouze v  pracovních 
dnech od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Bě-
hem polední hodinové pauzy bude probíhat dezin-
fekce veřejných prostor. Jakmile to situace dovolí, 
prodlouží se otevírací doba i o víkendy a svátky.
„Prosíme návštěvníky, aby respektovali hygie-
nická opatření, tedy nošení roušek a  dodržování 
dvoumetrového odstupu. V  současnosti navíc 
není možné využívat veřejný počítač,“ zdůraznila 
vedoucí informačního centra Martina Buchtová. 
Výstavu Jiřího Kalabise nazvanou Fotografie pro 
Vincenze Priessnitze, jež byla v tamní minigalerii 
zahájena 5. března a mohlo ji zhlédnout jen velmi 
málo návštěvníků, si mohou zájemci prohlédnout 
on-line na facebooku informačního centra.  
Pořadatelé představení Kouzelné školky Micha-
la Nesvadby, jež mělo proběhnout v  kině Oko  
26. dubna, budou prostřednictvím infocentra vra-
cet vstupné za  zrušené představení až do  konce 
června. -zk-V domově důchodců se jeho obyvatelé mohou s rodi-

nou vidět alespoň na tabletu.                              Foto: -red-



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19

Od  11. května SE POVOLÍ, pokud 
nedojde ke zhoršení epidemiologické 
situace

* Všechny provozovny v  nákupních 
centrech (v  případě pozitivní epide-
miologické situace a  za  specifických 
hygienických podmínek)

* Provozovny nad 2 500 m2, které ne-
jsou v nákupních centrech

* Restaurace, hospody, bufety, kavár-
ny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes 
výdejní okénko a  v  rámci venkovních 
(letních) zahrádek

* Holičství a  kadeřnictví, pedikúry, 
manikúry, solária, kosmetické, masér-
ské, regenerační nebo rekondiční služby

* Muzea, galerie a výstavní síně
* Zámky, hrady, skanzeny (venkovní 

prostory)
* Venkovní tréninkové aktivity pro-

fesionálních sportovců s  vyloučením 
veřejnosti

* Možnost individuální přípravy 
žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ 
ve  školách na  závěrečné/maturitní 
zkoušky a absolutoria

* Individuální výuka na  základních 
uměleckých školách a  jazykových ško-
lách s právem státní jazykové zkoušky

* Prezenční výuka ve školách při dět-
ských domovech se školou, výchovných 
a diagnostických ústavech

Ve  všech případech při dodržení 
přesně definovaných podmínek.

Od  25. května SE POVOLÍ, pokud 
nedojde ke zhoršení epidemiologické 
situace

* Restaurace, hospody, bufety, kavár-
ny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prosto-
ry)

* Hotely, venkovní kempy a  další 
ubytovací zařízení (včetně jejich restau-
rací a kaváren)

* Taxislužby (dosud nepovolené)
* Živnosti, při kterých je porušována 

integrita kůže (tetování, piercing)
* Divadla, kina, zámky, hrady a ostat-

ní kulturní aktivity za přesně definova-
ných podmínek

* Kulturní, společenské, sportovní 
akce (počet osob bude specifikován)

* Zotavovací akce apod. pro děti 
do 15 let věku

* Další včetně opatření v  cestovním 
ruchu

* Svatby za specifických hygienických 
podmínek

* Zoologické, botanické a dendrolo-
gické zahrady (včetně vnitřních pro-
stor)

* Možnost osobní přítomnosti žáků 
1. stupně základních škol a jejich orga-
nizované a zájmové aktivity nepovinné-
ho charakteru formou školních skupin 
– doporučeno 15 dětí ve skupině (jed-

no dítě v  lavici), bez možnosti měnit 
složení skupin, roušky doporučeny 
(o  nošení/nenošení rozhodne vyučují-
cí), povinně pak roušky ve  společných 

prostorách školy, provoz školní druži-
ny, školního klubu ani zájmové kroužky 
nad rámec jedné skupiny nejsou po-
voleny, otevření jídelen se zváží až ná-

sledně podle aktuální epidemiologické 
situace a  místních podmínek, pokud 
jde o  možnost oddělení jednotlivých 
školních skupin.

Časový harmonogram urychleného uvolňování 
vybraných opatření dle rozhodnutí Vlády ČR z 23. dubna
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„Kulturák“ slaví čtyřicítku koronaviru 
navzdory, Jílkova galerie otevře 3. června

Zatímco Městská knihovna T. G. Masaryka se pro své čtenáře již otevřela, ostatní kulturní organizace jsou kvůli mimořádné epidemiologické situaci stále 
uzavřené. I jim se však „blýská“ na lepší časy. Místní muzeum by mělo první návštěvníky přivítat v úterý 12. května, divadlo, dům kultury, kino Oko a středisko 
volného času Doris si pak musejí na otevření počkat další dva týdny – do pondělí 25. května. V jakém režimu ale budou fungovat, nebylo v době uzávěrky tohoto 
čísla úplně jisté.

Muzeum, divadlo, dům kultury, kino Oko a „Doriska“ se chystají na otevření

Pro dětské diváky chystá divadlo Čapkovu Dášeňku 
čili život štěněte.

Markéta Dočkalová a  Štěpán Mikulenka pracují 
na konstrukci umělecké instalace v dílně domu kul-
tury.                                                                       Foto: -op-

Informace kulturních organizací

Divadlo odstartovalo předplatné 
na novou sezonu, herci 

již zkoušejí pohádky
Muzeum zpřístupní 

výstavy od úterý 12. května

Dům kultury Šumperk, který v květnu oslaví čtyři-
cet let od svého otevření, připravuje i nadále narozeni-
nový program. Zachráněné gratulační koncerty mají 
již nový termín. V den výročí, jež připadá na čtvrtek 
7. května, navíc „kulturák“ připravil i překvapení pro 
své příznivce na sociálních sítích. 

„Velmi jsme se na tento rok těšili. O to více nás zpo-
čátku trápilo, že se celý narozeninový dramaturgický 
plán musel pozměnit,“ přiznala jednatelka Domu 
kultury Šumperk Hana Písková. Podstatná část pro-
gramu však podle ní byla zachráněna. „Minulý týden 
jsme dostali pozitivní zprávu z Olomouckého kraje, 
který se rozhodl i v nelehké době náš narozeninový 
projekt podpořit. Věříme, že si tak milovníci kultury 
užijí společně s  námi oslavy v  druhé polovině roku 
naplno,“ doufá Hana Písková.

Dům kultury hodlá v  den výročí svému jubileu 
věnovat i  podstatnou část obsahu na  sociálních sí-
tích a webových stránkách a připravuje hned několik 
překvapení. „Zatím nechceme nic konkrétního pro-
zrazovat. Jen to, že jsme v  kontaktu se zajímavými 
gratulanty. I pro nás samotné bude výsledek do jisté 
míry překvapením,“ přiznává dramaturg Ondřej Pro-
cházka a prozrazuje, že ve čtvrtek 7. května uveřejní 
„kulturák“ veršovanou gratulaci od Elišky Karáskové, 
kterou produkce natočila před nedávnem.

Součástí oslav bude i retrospektivní výstava DK40. 
Její příprava v těchto dnech vrcholí. Velkou část ex-
pozice budou tvořit historické fotografie, ale i  mo-
mentky z  významných koncertů. Samotné výstavě 
pak bude vévodit umělecká instalace od Markéty Do-
čkalové a Štěpána Mikulenky, kteří na její konstrukci 
pracují v dílně domu kultury. 

Pomoci „kulturáku“ přečkat nelehkou dobu může 
i  široká veřejnost. Dům kultury totiž navázal spo-
lupráci se sítí GoOut, jež prostřednictvím projektu 
„Vstupenka na  NIC“ nabízí koupi imaginární vstu-
penky v různé hodnotě. „Rád bych příznivce pozval 

na náš ‚koncert o ničem‘, tedy koncert, který se sice 
nikdy neuskuteční, ale když si na něj lidé koupí vstu-
penku, může nám výtěžek výrazně pomoci v nelehké 
době. Podporovatelé mohou zakoupit lístek v hodno-
tě, kterou si sami zvolí. Prodej zprostředkovává server 
GoOut a  nejlevnější vstupenka stojí dvacet korun, 
nejdražší pak pět tisíc,“ vysvětlil Ondřej Procházka. 

Za  utržený finanční obnos chce dům kultury na-
bídnout kvalitnější program v druhé polovině roku. 
Odkaz, kde si lidé mohou vstupenku zakoupit, visí 
na  stránkách www.dksumperk.cz a  na  facebooku. 
Lidé, kteří disponují chytrým telefonem, mohou pou-
ze nasnímat QR kód na webu domu kultury. 

Samostatnou kapitolou pak je Galerie Jiřího Jílka, 
jež letos získala významný grant od ministerstva kultu-
ry. Po nucené pauze se otevře ve středu 3. června a na-
bídne úžasnou výstavu Hany Rysové a Pavla Herynka.

Přípravy na  novou sezonu „rozjelo“ divadlo už 
v době, kdy nikdo nepředvídal, co vše přijde. Do pro-
pagační kampaně, jež odstartovala v pátek 1. května, 
divadlo vyrazilo se sloganem „Srdcovka“. „Chceme 
tak našim příznivcům vzkázat, že pokud nás mají 
rádi, pokud jsme jejich srdcovkou, mohou nás pod-
pořit právě zakoupením předplatného na  příští se-
zonu. Letos to potřebujeme víc než kdy jindy,“ říká 
ředitel divadla Matěj Kašík. Brožura s  jednotlivými 
tituly je přitom v  elektronické podobě zveřejněna 
na stránkách divadla divadlosumperk.cz  a předplat-
né lze objednat telefonicky na  číslech 770  174  031 
nebo prostřednictvím e-mailu predplatne@divadlo-
sumperk.cz.

Diváci se mohou v  září těšit na  historické drama 
Davida Seidlera Králova řeč, proslulé i  díky filmu 
z  roku 2010. Na  říjen chystá divadlo adaptaci ryze 
české klasiky Babička, v prosinci bude mít premiéru 
brilantní konverzační komedie Testosteron polského 
autora Andrzeje Saramonovitze a příští rok v únoru 
anglická tragikomedie podle známého knižního best-

selleru Timura Vermese Už je tady zas!. Posledním 
titulem je Okno do dvora, vynikající crazy detektivka 
Billyho Van Zandta a Jane Milmoreové, inspirovaná 
filmovou klasikou Alfreda Hitchcocka. 

Divadlo samozřejmě pamatuje i na dětské diváky. 
Pro ně chystá Čapkovu Dášeňku čili život štěněte, Kr-
konošskou pohádku Boženy Šimkové a Méďu Špun-
tíka, pohádku určenou pro batolata, která se odehraje 
na  studiové scéně na  Hrádku. A  právě pohádkové 
tituly šumperští herci již od minulého týdne zkouše-
jí. „Teoreticky bychom tak první premiéru pohádky 
mohli odehrát pro omezený počet diváků třeba prá-
vě 1. června na Den dětí. V červnu pak ještě chceme 
uvést v premiéře i ostatní dvě pohádky a případně je 
reprízovat,“ prozrazuje ředitel divadla a  dodává, že 
v plánu na červen je i komorní komponovaný pořad, 
složený z textů, básní a rozhovorů, jenž by měl podo-
bu scénického čtení.

Za  týden, v úterý 12. května, se po nucené pauze 
opět otevře Muzeum Šumperk, jež sídlí v  Pavlínině 
dvoře. Většina výstav, jež byly před uzavřením k vidě-
ní, bude prodloužena.

V  Muzejíčku tak nejen na  malé návštěvníky čeká 
Herna plná přírody, ti, kteří zatím neviděli výstavu 
nazvanou Josef Pavlíček – Šumperk kdysi, si ji budou 
moci prohlédnout ve výstavní síni až do konce srp-
na a v Hollarově galerii do 14. června vystavuje svoji 
malbu, kresbu a grafiku Alena Crhonková. Muzeum 
přitom bude otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 
hodin, při prohlídce výstav musejí lidé dodržovat 
všechny hygienické pokyny.

Se svou aktuální činností seznamuje muzeum ve-
řejnost prostřednictvím webových a  facebookových 
stránek. Pod speciálním logem Muzeum on-line jsou 
na  webu www.muzeum-sumperk.cz a  facebooku mu-
zea uveřejňovány informace o výstavách a expozicích, 
ale také o  zajímavých sbírkových předmětech, o  vý-
zkumech, jež muzeum provádí, o  významných osob-
nostech regionu, přírodních zajímavostech, zkrátka 
o všem, na čem nyní muzeum pracuje. Na webových 
stránkách lze rovněž prostřednictvím virtuální pro-
hlídky nahlédnout do několika stálých expozic, součás-
tí je i 3D animace řady exponátů. 

Už příští týden mohou nejen rodiče s dětmi zamířit do 
herny plné přírody v Muzejíčku.  Foto: VM Šumperk
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Šumperské kino Oko až do  vládou avizovaného 
otevření kin v  pondělí 25. května sice nepromítá, 
přesto se do něj mohou diváci stále vydat alespoň vir-
tuálně v rámci projektu jednosálových kin 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, 
z nichž poměrná část připadne právě Oku. Na e-mail 
poté obdrží vstupenku s kódem, jenž „odemkne“ pří-
stup k filmu. Ten se promítá na webové stránce www.
vasekino.cz. 

Kino Oko se současně připravuje na avizované ote-
vření 25. května. „V okamžiku, kdy bude jasný počet 
diváků, které budeme moci do kina pustit, začneme 
prodávat vstupenky právě s  ohledem na  omezenou 
kapacitu. Program bychom zveřejnili s  dvoutýden-
ním, případně týdenním předstihem,“ říká ředitel 
kina Kamil Navrátil. Zatím podle něj není jasné, zda 

se bude promítat jeden nebo více filmů denně. „Chce-
me divákům nabídnout snímky, které jsme v březnu 
a dubnu nemohli odehrát. Nové premiéry jsou zatím 
odložené,“ podotkl ředitel kina.

Středisko volného času Doris nabízí v květnových 

dnech svým facebookovým fanouškům stále denní 
„Dodávku Oblíbených Rošťáren Inspirací Soutěží“ 
– ve zkratce DORIS. Do plnění rozmanitých úkolů, 
které nejen pobaví, ale i potěší a inspirují k dalšímu 
tvoření, se může zapojit kdokoliv každý den ve 13.30 
hodin. Výzvy jsou zveřejněny rovněž na  webových 
stránkách www.doris.cz.

„S největší pravděpodobností budeme moci ote-
vřít 25. května. Podmínka, abychom měli v kroužku 
maximálně pět lidí, je ale pro nás těžko splnitelná. 
Nedokážu si představit, jak bychom tyto ‚vyvolené‘ 
vybírali. Pokud se tedy v  této oblasti nic nezmění, 
ukončíme v  tomto školním roce činnost krouž-
ků a  během června vrátíme jejich členům poměr-
nou částku,“ říká Petra Müllerová, ředitelka SVČ 
Doris. Vzápětí prozrazuje, že veřejnost nepřijde 
o  oblíbený Sportovní den, původně plánovaný na   
1. května. „Rozhodli jsme se přesunout tuto akci 
na  září,“ upřesňuje Petra Müllerová, která řeší 
i  otázku letních táborů. „Rozhodnutí vlády, jak to 
bude s  tábory, bychom údajně měli znát v polovi-
ně května. Doufáme, že alespoň v srpnu by tábory 
mohly proběhnout,“ uzavírá ředitelka.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Oko „promítá“ v rámci projektu 
vasekino.cz, chystá se na otevření

„Doriska“ stále dodává dětem 
zábavu na facebooku, 

kroužky nejspíš už neotevře

„Během dalšího šetření strážníci zjis-
tili, že muž má soudem uložený zákaz 
řízení motorových vozidel a navíc se vo-
zidla zmocnil bez vědomí jeho majitele,“ 
popsal případ ředitel Městské policie 
v Šumperku Jaroslav Janderka. Strážníci 

proto muže předali Policii ČR. Jen o pár 
hodin později, v  pátek 17. dubna před 
čtvrtou hodinou ranní, strážníci při ná-
hodné kontrole odhalili požití alkoholu 
před jízdou u  třetího řidiče. Toho za- 
drželi pro změnu v Šumavské ulici. -ger-

Včelí společenství mají na „Zeměděl-
ce“ již pátým rokem a za tu dobu se roz-
rostlo o čtyři úly. „Celkem tak je v sezo-
ně na včelnici okolo deseti úlů. Pro lepší 
život včel jsme vybudovali ovocné sady, 
každoročně rozšiřujeme bylinkovou za-
hrádku a loni se nám podařilo za pod-
pory města vysadit skoro ve  všech 
šumperských mateřských a  základních 
školách ovocné stromy,“ říká Vít Socho-
ra. Současně připomíná, že škola úzce 
spolupracuje s Českým svazem včelařů. 
Výsledkem je například naučná stezka 
„Ze života včel“ s interaktivními panely 
v areálu školy pro širokou veřejnost, jež 
se postupně rozšiřuje. Včelnici navště-
vují i děti z místních „mateřinek“ a zá-
kladních škol, koncem června tu na ně 
každoročně čeká dopolední program 
o včelách, zakončený sladkou medovou 
ochutnávkou. 

Největší akcí pak je tradiční zářijo-
vý Festival medu, během něhož si ná-
vštěvníci prohlédnou veškeré zázemí 
včelařů, v proskleném úlu uvidí, jak to 
v  něm žije, mohou navázat kontakty 
s místními včelaři a užít si pestrý pro-

gram. „Letošní ročník, pokud to situa-
ce dovolí, proběhne v  sobotu 5. září,“ 
prozrazuje Sochora. -kv-

„Do závodu VirtualRUN není potře-
ba se předem přihlašovat, stačí se posta-
vit kdykoliv od  1. do  7. června na  trať 
závodu, zaběhnout ji se zapnutou GPS 
na chytrých hodinkách nebo na mobilu 
a  pokusit se doběhnout co nejrychle-
ji,“ říká Bohuslav Vondruška z  orga-
nizačního týmu. Pokusů může každý 
absolvovat dle libosti, pořadatelům pak  
prostřednictvím stránky www.sumpe-
run.cz/virtualrun zašle GPS záznam 
svého nejlepšího pokusu.

Výsledky budou organizátoři hodno-
tit v  kategoriích závod na  jedno kolo, 
tedy 3,33 kilometru, a na tři kola, tedy 
deset kilometrů, a to muže a ženy zvlášť, 

věk se rozlišovat nebude. „V další vytr-
valostní kategorii se bude hodnotit nej-
větší počet naběhaných kol,“ upřesňuje 
Jan Kostecký a  dodává, že v  každé ka-
tegorii budou vyhlášeni tři nejlepší zá-
vodníci, kteří dostanou zajímavou cenu 
a diplom.

Mapu tratě najdou zájemci na strán-
kách závodu. Každý závodník bude star-
tovat na  vlastní nebezpečí a  za  plného 
provozu, většina tratě ale vede pěšími 
zónami, parky a po chodnících. „Pevně 
věříme, že na podzim už budou všech-
na vládní opatření odvolána a že v říjnu 
proběhne plnohodnotná verze Šumpe-
RUNu,“ doufají pořadatelé. -red-

Tři opilé řidiče zadrželi během dvou dubnových dnů šumperští strážníci. 
Prvního hříšníka zastavili v Komenského ulici ve čtvrtek 16. dubna po jedné 
hodině v noci. Ve stejný den, po desáté hodině večerní, zadržela jiná hlídka dal-
šího podnapilého řidiče v ulici ČSA.

Včely se staly nedílnou součástí života na  Střední odborné škole v  Země-
dělské ulici. Právě z jejich chovu předal začátkem dubna zástupce včelařského 
kroužku Vít Sochora deset kilogramů medu řediteli místních Sociálních služeb 
pro seniory Jiřímu Gondovi jako pomoc v této nelehké době.

První červnovou neděli měl proběhnout druhý ročník běžeckého závodu 
v historickém centru města ŠumpeRUN. Současná vládní opatření kvůli šíření 
nemoci Covid–19 zapříčinila přesunutí závodu na  říjen. Natěšení závodníci 
však nemusejí zoufat, první týden v červnu se totiž uskuteční virtuální závod 
VirtualRUN

Strážníci zadrželi tři opilé řidiče „Včelky ze Zemědělky“ pomáhají

ŠumpeRUN se uskuteční v původním termínu, ale virtuálně

Zástupce včelařského kroužku Vít So-
chora (vpravo) předal řediteli místního 
domova důchodců Jiřímu Gondovi de-
set kilogramů medu jako pomoc v této 
nelehké době.  Foto: archiv

Linka psychosociální pomoci a podpory pro zvládání krize 
v období epidemie Covid-19 v Olomouckém kraji 950 770 604
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 "LÁVKA" aneb příprava a adresné zprostředkování zaměstnání
od 1. 4. 2020  do  31. 3. 2022

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012417

info@ajak-sumperk.cz 

 731 571 586
www.ajak-sumperk.cz

Projekt „LÁVKA“ je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaných v OLK (především na Šumpersku a Jesenicku). Bude otevřen uchazečům o zaměstnání, 
kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje 
v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především ze Šumperska a Jesenicka).

Projekt má několik klíčových aktivit, které budou probíhat v učebnách
AJAK, nám. Míru 4, Šumperk. Kromě kontaktování cílové skupiny je to:

1.  Kontaktování – „Na okraji“
2.  Motivační kurz – „Přes závrať“
3.  Kurz základů trhu práce – „První krok“
4.  Pracovní diagnostika a poradenství – „Hledání rovnováhy“
5.  Rekva  (obsluha osobního počítače, řidičské 

 oprávnění B, kurzy s praxí u zaměstnavatelů, zvolené rekvali�kace)

6.  Zprostředkování zaměstnání formou tréninkových pracovních
 míst celkem pro 24 lidí (dotace na 6 měsíců, 23 000 kč / měsíc na
 refundaci mzdy) po dobu 6 měsíců – tj. 138 tis. Kč na osobu)

                                      Začínáme v květnu!
                                                                          Informace na 
                                                                                        tel.
                                                  731 571 586

  

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01  ŠUMPERK

Jaro s Agritecem za výhodné ceny

SKLENÍK
Jablka z Veleboře

Ovocné víno z černého rybízu

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 ekologické hnojivo

BYLINKY A LÉČIVÉ ROSTLINY
· angínovník, jahodník, majoránka, rozmarýn, rýmovník, 

saturejka, tymián a další
BALKÓNOVÉ ROSTLINY
· million bells, muškáty, petúnie, surfinie a další
OKRASNÉ KEŘE A KONIFERY, SKALNIČKY

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Po–Pá 09:00–12:00 12:30–16:00

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
(smrk, borovice)

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

ZA VÝHODNOU CENU
možnost dovozu

Volejte  602 251 783

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

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

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

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

FTTH

zpravodaj_052020_color_4.indd   1 28.04.20   22:36
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www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

MĚŘENÍ zraku přímo v optice

MÁME OTEVŘENO !!

Letošní sezona balkonových rostlin bohužel začala 
v nelehkém období koronavirové epidemie. Tím spíše 
je ale třeba si zlepšit náladu a zkrášlit své okolí rostli-
nami nejrůznějších druhů a barev. Odměnou vám bu-
dou nejenom krásné a sladěné truhlíky, ale i pochvala 
od rodiny a přátel. 

V  Květinovém klubu v Husitské ulici 6 nabízíme 
kompletní sortiment, ať už se jedná o tradiční Pelargo-
nie, Sanvitalie, Verbeny nebo i Mandevilly v různých 
barevných odstínech. Rádi vás přivítáme a poradíme 
s  výběrem v  závislosti na  umístění truhlíku. Pokud 
nenajdete nějaký druh, barvu nebo potřebujete větší 
počet kusů rostlin, vše operativně objednáme.

Nově můžete vybírat i  z  celé řady bylin, nabízíme 
například rozmarýn, bobkový list, tymián, majorán-
ku nebo levanduli.  Všechny byliny už jsou rozrostlé 
s perfektním kořenovým systémem, stačí je pouze vy-

datně zalévat, případně přesadit do volné půdy nebo 
truhlíku. „Zajímavá a  trendy je kombinace muškátů 
a  bylinek, například rozmarýnu, kdy se z  okrasného 
truhlíku stane i  užitečný pomocník všech kuchařů 
a kuchařek,“ uvedla  floristka Eva Šimerdová 

Stálou součástí našeho sortimentu jsou i  substráty 
a nádoby na pěstování. Samozřejmostí je také dodání 
a doprava až k vám domů již námi osazených truhlíků 
a květníků. 

Voňavá a barvami hýřící sezona je tady a vybírat je 
opravdu z čeho. Nechte se inspirovat a přivítejte doma 
toto nejkrásnější období roku se všemi jeho odstíny 
a energií. 

Tak neváhejte a přijďte k nám do Květinového klu-
bu, rostliny nám mizí pod rukama :-)!

 Těšíme se na vás. 

Jaro je v plném proudu, léto ťuká na dveře ....
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Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Golf: 3,5–5 l / 100 km, 91–115 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.  
*Po registraci do služby WeConnect a s kompatibilním mobilním telefonem.

Nový Golf 
Napojený na Váš život 

Je tu nový Golf, se kterým snadno udržíte svůj denní rytmus. Odemknete ho mobilním telefonem* a přivítá Vás kokpit nastavený 
přesně podle Vašeho osobního profilu. Život Vám zjednoduší plně dotykové ovládání, přehledné digitální budíky, Head-up-Display 
nebo aktuální dopravní informace z vašeho okolí získané pomocí rozhraní Car2X. Zbývá už jen spustit Váš oblíbený playlist.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX-AGS, a.s. 
Jílová 1550/1, 787 92  Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz  Věci, které umíme

• 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

PŘIJMEME do trvalého 
pracovního poměru

PRACOVNÍKY 
PRO PRÁCE 

S VODNÍM PAPRSKEM
Skupinu zaměstnanců 

i jednotlivce pro výjezdy 
na zakázky v chemickém 
a papírenském průmyslu 

nebo ve stavebnictví
    Staré Město pod Sněžníkem 

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

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
OPRACOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PLASTY - POLYKARBONÁTY, 
PLEXISKLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ 
A PASPARTOVÁNÍ

Šumperk, Nemocniční 8a, 
777 700 740, info@eagletechnics.cz


