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Pomohli nemocnému chlapci

ŠUMPERSKO
VČERA
Odborníci poradí,
jak se zbavit kil
Nová nutriční ambulance
zahájila provoz v šumperské
nemocnici. Zájemci nové
pracoviště najdou v pavilonu
R, kde si lze také na recepci
objednat termín návštěvy, lze
tak učinit i na telefonu 583
335 111. V ambulanci odborníci lidem poradí, jak se zbavit přebytečných kil. Komplexní poradenství může zahrnovat i zhodnocení stravovacích návyků či sestavení
vhodného jídelníčku. Do
ambulance ale mohou také
přijít lidé s opačným problémem, dozví se, jak kilogramy
váhy nabrat.
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ŠUMPERSKO
DNES
Foto: Deník/Petr Krňávek

Školáci se mohou
bavit na Komíně
Šestiletému Jiřímu Frankovi
přispěla nová dobročinná
organizace Korunka Velké Losiny.
Padesát tisíc pomůže zmírnit
důsledky jeho vzácné nemoci

Více na straně 3

Do dluhů spadneme
často kvůli pomoci
partnerovi či rodině

České zdravotnictví
čekají chudší léta
Česko stárne a lidé
potřebují stále více
lékařské péče. Navíc
moderní metody jsou
pořád drahé

Olomoucká dluhová
poradna loni řešila
problémy 180 klientů

Pojišťovnám se tenčí
rezervy a varují,
že brzy přestanou
mít prostředky
na některé úkony
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MAGDA VRÁNOVÁ

Foto: Shutterstock

Olomoucký kraj – Pomoc
partnerovi nebo jinému členovi rodiny je v Olomouckém kraji jedním z nejčastějších důvodů, proč se zdejší
lidé dostávají do dluhů. Původně nízké částky vlivem
dlouhodobého nesplácení
a penále často vzrostou až na

SPORT

Z DOMOVA

Ani medaile ani glóbus.
Biatlonistka Davidová
závod nezvládla

Firmy dostanou
úlevy za
zaměstnance
v exekuci strana 6
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statisíce korun a končí zabavením majetku. Mnozí dlužníci tíživou ekonomickou
situaci léta přehlížejí a odbornou pomoc vyhledají až
v době, kdy jim na dveře zaklepe exekutor.

PŮJČKA PRO PARTNERA
Typickým klientem speciální
dluhové poradny provozované olomouckou charitou je
žena, která se v minulosti
snažila pomoci s finančními
problémy svému partnerovi

SERIÁL

Švýcarsko není
v Unii. Ale
vlastně je
strana 8

a vzala si kvůli němu půjčku.
„Často se bohužel stane, že
vztah skončí a matka zůstane
na péči o děti sama. Mnohdy
na ně ani nedostává výživné.
Pak stačí nečekaný výdaj
v podobě doplatku za odebranou elektřinu či plyn
a další půjčka, kterou se samoživitelka postupně dostane až do exekuce,“ popsala
častý případ z našeho regionu sociální pracovnice dluhové poradny Eva Koblihová.

Pokračování na straně 2

Program na jarní prázdniny,
které nyní mají školáci
v šumperském regionu, připravilo volnočasové centrum
Komín v Šumperku. Například dnes mohou zájemci od
9 do 17 hodin zavítat do tvořivé dílny, kde se naučí, co vše
lze vyrobit z nepotřebného
textilu. Obdobná aktivita je
také připravená na čtvrtek,
kdy se pro změnu budou vyrábět různé dekorace ze skla.
V pátek bude volně přístupná
tělocvična, kde si děti mohou
vyzkoušet různé sporty či se
zapojit do přípravy zeleninových salátů. (hak)
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