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Síť hotspotů 
ve městě se po roce 
zdvojnásobila

Blíží se krajské volby, 
o přízeň voličů usiluje 
patnáct kandidátek3 5 7

Lautnerova 
a Zborovská dostanou 
nový povrch

Město získalo 
ocenění za to, že lidé 
dobře třídí odpad 11

Druhý ročník ŠumpeRUNu má své vítěze

Běžecká klání započala desátou ho-
dinou dopolední, kdy se na startu seřa-
dily nejmenší děti, které běžely pouze 
po náměstí Míru. Ty větší zdolaly trať 
dlouhou 550 metrů a nejstarší děti za-
běhly více než kilometr. Po  vyhlášení 
výsledků dětských kategorií převzala 
Věra Nedomová, ředitelka Dětského 
klíče Šumperk, o.p.s., z rukou starosty-
Tomáše Spurného šek na  deset tisíc 
korun. Ten společnosti, jež se stará 
o osoby s poruchou autistického spekt- 
ra, věnovali závodníci ŠumpeRUNu 
a město Šumperk.

Ve  startovní listině hlavního závodu 
se vedle loňského vítěze a orientačního 
běžce Marka Mináře a  loni nejlepšího 
šumperského závodníka a  triatlonisty 
Vojtěcha Bednarského objevil také Jan 
Janů z Hvězdy Pardubice, loňský mistr 
republiky v běhu do vrchu. Mezi ženami 
na startu byla největší šumperskou na-
dějí na vítězství Eva Filipiová, která byla 
loni nejlepší Češkou pražského půlma-
ratonu. V  jednom ze štafetových týmů 
se objevila také Anna Fernstätdová, ske-
letonistka a šestá na posledních zimních 
olympijských hrách v Jižní Koreji.

Hlavní závod na  deset kilometrů 
odstartoval v  pravé poledne. Na  trať se 
vydalo téměř dvě stě sedmdesát jed-
notlivců a  třiadvacet štafetových týmů.  
Absolutním vítězem se stal Jan Janů, 
jenž závod ovládl časem 32:23, stříbrnou 
pozici obsadil loňský vítěz Marek Mi-
nář s časem 33:06 a bronz bral Vojtěch 
Bednarský ze Šumperka s časem 33:53. 
Mezi ženami zazářila Eva Filipiová, kte-
rá závod dokončila v čase 39:34. Druhou 
příčku vybojovala Pavlína Poláčková 
(40:42) a třetí místo Martina Trojáková 
(42:47). Pokr. na str. 2

Druhý ročník ŠumpeRUNu provázelo slunečné počasí, výborná atmosféra na náměstí i na trati a famózní výkony závodníků. 
Mezi ženami si pro vítězství v hlavním závodu doběhla domácí sportovkyně Eva Filipiová.  Foto: P. Kvapil

Antonín Suchan dostal k narozeninám 
výstavu Ohlédnutí.    Strana 2

Nová výpravní budova vyrostla na ter-
minálu během dvou dnů.    Strana 3

Pro člověka je cenné být nestranný, 
říká končící tajemník úřadu Petr Ho-
lub.    Strany 4, 5

V neděli 13. září se šumperská městská památková zóna proměnila ve sportoviště. Na tři stovky závodníků a stovka 
dětí se postavily na start druhého ročníku běžeckého závodu ŠumpeRUN. Akci doprovázelo slunečné počasí babího léta, 
výborná atmosféra na náměstí i na trati a famózní výkony závodníků. Nejrychlejším mužem hlavního závodu se stal Jan 
Janů z Hvězdy Pardubice a nejlepší ženou domácí závodnice Eva Filipiová.
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Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou říjnová Živá brána, 
plná informací a článků o akcích, jež naplá-
novali pořadatelé kulturních, společenských 
i sportovních akcí v Šumperku. I přes po-
slední vývoj pandemie covid-19 a na něj na-
vazující vládní nařízení všichni doufají, že se 
je, byť s určitými omezeními, podaří za dodr-
žení všech hygienických opatření uskutečnit. 
Jen tak bude možné udržet kulturní projekty 
při životě. Jedním z nich je festival Město čte 
knihu, který se uskuteční již v říjnu. Divadlo 
nabídne premiéru Babičky a také Maryšu 
s hostujícím souborem. Otevřou se nové 
výstavy, do Šumperka přijedou Skety, Jakub 
Smolík a Argema, na oblíbený Džemfest 
pak Mirai, Poetika a domácí O5 a Radeček. 
Kino Oko promítne balet Giselle z londýnské 
Royal Opera House a rovněž oceněný doku-
ment Connection šumperského filmaře Jana 
Žůrka. Rozjede se projekt Do knihovny za po-
hádkou a příznivci turistiky se mohou vydat 
na pochod po šumperském psaníčku… Přeji 
hezký nadcházející podzim a pevné zdraví,

Z. Kvapilová, redaktorka
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Informace/Zpravodajství

Výtvarník, fotograf a sochař Antonín Suchan dostal ke svým osmdesátým narozeninám ten nejlepší dá-
rek. Vlastivědné muzeum mu uspořádalo výstavu nazvanou Ohlédnutí.

Antonín Suchan dostal k narozeninám výstavu Ohlédnutí

Druhý ročník ŠumpeRUNu má své vítěze

  

 Radnice bodovala 
na Stavbě roku Zlínského kraje

Město Šumperk zanechalo svou stopu při vyhlašo-
vání Stavby roku Zlínského kraje 2019. Jednou ze 
sedmi kategorií byla stavba realizovaná mimo úze-
mí kraje. A  právě do  ní šumperskou radnici při-
hlásila firma H&B DELTA s.r.o. ze Vsetína, jež loni 
dokončila rekonstrukci střech, fasád a  podkroví 
historické budovy na náměstí Míru. Na slavnost-
ním vyhlášení výsledků, které se konalo 15. září 
na  zámku v  Holešově, získala tato rekonstrukce 
čestné uznání.  
Rekonstrukce radnice trvala rok, od  ledna 2018 
do ledna 2019, a oprava stála 35,6 milionu korun. 
Zhotovitelem byla firma H&B DELTA s.r.o. ze 
Vsetína, o projekční práce se postarala společnost 
ARCHECO Šumperk.  -ger-

 V prostoru přednádraží 
lze krátkodobě parkovat

V prostoru před vlakovým nádražím je umístěno 
dopravní značení upozorňující na  možnost krát-
kodobého stání (max. 15 minut). Jedná se o  pět 
parkovacích míst, jež mohou lidé využít například 
při čekání na své rodinné příslušníky, kteří přijíž-
dějí do Šumperka vlakem, či klienti České pošty, 
jež 1. září otevřela v  prostoru vlakového nádraží 
svoji pobočku. Čtyři parkovací místa jsou pak vy-
hrazena pro taxi. -ger-

 Město hledá vhodný 
vánoční strom 

Město Šumperk pátrá po stromu, jenž bude zdo-
bit od  adventu až do  začátku nového roku ná-
městí Míru. Mělo by jít o vzrostlý souměrný smrk 
z města a okolí, který je určen ke kácení, například 
je napaden kůrovcem. Tipy na  možný vánoční 
strom mohou lidé sdělovat do  15. října na  tel. č. 
583 388 559, 725 504 815 nebo na e-mail: sarka.hof- 
mannova@sumperk.cz, při písemné komunikaci je 
třeba uvést jméno a tel. číslo kontaktní osoby. 
Loni zdobil náměstí u radnice smrk pocházející ze 
Šumperka. Stál původně v místě, kde jeho kořeny 
způsobovaly havárie kanalizace a vodovodu, navíc 
byl napaden kůrovcem. -ger-

Antonín Suchan (na snímku vlevo), který od počátku 60. let patří k nepřehlédnutelným osobnostem šumperské-
ho kulturního dění, letos slaví významné životní jubileum. Na vernisáž výstavy zamířily do výstavní síně muzea 
desítky „gratulantů“.  Foto: S. Singerová

Rekonstrukce šumperské radnice získala čestné 
uznání od Zlínského kraje. Foto: H&B DELTA s.r.o.

„Instalovali jsme zde sedmdesát devět soch a  ten 
poslední osmdesátý exponát jsem já,“ řekl při zahájení 
výstavy sochař. K narozeninám mu přišla popřát jeho 
rodina, starosta města Tomáš Spurný a celá řada přátel 
a obdivovatelů jeho soch. 

Antonín Suchan, rodák z Bechyně, žije v Šumperku 
již od šedesátých let minulého století. Je absolventem 
Institutu výtvarné fotografie, působil jako fotorepor-
tér, později fotografoval pro muzeum, krátce také 

stál za  kamerou ostravské televize. Je spoluautorem 
několika fotografických publikací, zhruba ve čtyřiceti 
letech ale propadl dřevosochání.

O  tom, že se Antonín Suchan vydal správným 
směrem, svědčí nejen tři desítky výstav doma a v za-
hraničí, ale rovněž to, že jeho plastiky zdobí veřejná 
prostranství i  soukromé sbírky. Expozici si mohou 
zájemci prohlédnout ve výstavní síni muzea do 8. lis-
topadu. -ger-

   Pokr. ze str. 1
Novinkou letošního ŠumpeRUNu byl závod týmo-

vých štafet. Nejlepší mezi tříčlennými družstvy mužů 
byl tým nazvaný „Šumperk PROJECT“ (Kostecký, Sa-
dil, Haltmar), v ženách zvítězilo družstvo „DůmSnů“ 
(Linhartová, Krobotová, Kouřilová) a  pro prvenství 
ve smíšených štafetách si doběhl tým „Elnerová-Stan-
ke“ (Elnerová, Stanke, Smrčka).

Po  celý závodní den panovalo slunečné počasí, 
vládla dobrá nálada a výborná atmosféra nejen v pro-
storu startu a  cíle na  náměstí Míru, ale i  v  ulicích 
města, jimiž vedla trať závodu. Na náměstí Míru byly 
nachystány stánky s občerstvením pro fanoušky a di-
váky, skákací hrad pro děti a své služby představovali 
partneři závodu.

Celý závodní den připravilo město Šumperk 
a  Šumperský běžecký spolek. Jádro organizačního 
týmu tvořili Bohuslav Vondruška, Jan Kostecký, Mi-
chal Kleštinec a  Antonín Linet. Významnou měrou 
organizačně přispělo celé oddělení kultury a vnějších 
vztahů místní radnice. Pořadatelský tým doplnilo 
v den závodu také několik desítek dobrovolníků, kte-
ří se starali o závodníky a poklidný průběh závodu. 
„Rádi bychom poděkovali závodníkům za  podané 

výkony, dobrovolníkům za veškerou pomoc, partne-
rům a sponzorům za velkou podporu, dodavatelům 
za  služby, bezpečnostním složkám a  zdravotníkům 
za součinnost a také všem řidičům a občanům města 
za  trpělivost při dopravních omezeních,“ zdůraznil 
Bohuslav Vondruška z organizačního týmu. -red-

Na trať hlavního běžeckého závodu vyjel i vozíčkář-
-sportovec a šumperský zastupitel Dušan Ščambura.                                   
 Foto: -pk-
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Zpravodajství/ Informace

Síť hotspotů, díky nimž se lidé mohou bezplatně připojit k  internetu, se v  Šumperku rozrůstá. Se zá-
měrem přišel místostarosta Jakub Jirgl zhruba před rokem a  město ve  spolupráci se zdejším interneto-
vým providerem nabízí obyvatelům a  návštěvníkům Šumperka již téměř tři desítky přípojných bodů na   
sedmnácti hotspotech. Všichni obyvatelé a návštěvníci města se mohou připojit na hodinu denně zdarma.

„Síť jsme spustili loni v  srpnu ve  spolupráci se 
šumperskou společností SELECT SYSTEM, která 
tuto síť provozuje na vlastní náklady. Začínali jsme 
se sedmi hotspoty. Ty jsme před rokem umístili 
v  sadech 1. máje u  sovy před muzeem, u  divadla, 
u  knihovny Sever, u  kina Oko, na  náměstí Míru 
a  na  Točáku,“ vyjmenoval lokality místostarosta 
Jakub Jirgl, jenž byl iniciátorem této nové služby. 
Během následujících měsíců přibyly další možnosti 
připojení, například na hotspotech na Hlavní třídě, 
u nemocnice, na Bratrušovském koupališti, ve spor-
tovním areálu Benátky, včetně krytého bazénu, 
v domě kultury či v prostoru provizorního autobu-
sového nádraží ve Fialově ulici.

Za  první rok provozu bylo podle majitele firmy 
SELECT SYSTEM Jaroslava Hrubého realizováno 
přes tyto bezplatné hotspoty téměř sto tisíc spojení. 
„Síť hotspotů stále rozšiřujeme. Zaměřujeme se pře-
devším na  místa, kde je větší koncentrace obyvatel. 
V plánu máme také pokrýt sportoviště, dětská hřiště 
a  parky. V  procesu realizace jsou nyní body na  ná-
městí Republiky, na  hřišti v  ulici Šumavské nebo 
ve  Smetanových sadech. K  bezplatné síti se budou 
moci připojit i cestující na novém autobusovém ná-
draží,“ uvedl Jaroslav Hrubý. 

Přihlášení je velice jednoduché a  uživatelsky pří-
znivé. Volná síť má název *CITY-FREE* a  není po-
třeba žádné heslo. Uživatel pouze do políčka napíše 
svou e-mailovou adresu. Každý může bezplatnou síť 
využívat jednu hodinu denně. „Jsme rádi, že o služ-
bu je velký zájem. Denně se do  sítě připojí stovky 
uživatelů a  zájem stále stoupá. Máme vybraná další 
místa, jako například Tyršův stadion, zimní stadion, 
park Bohuslava Martinů nebo Jiráskovy sady. Naším 
cílem je mít v  Šumperku aspoň padesát takovýchto 
bodů. Proto budeme rádi za podněty od občanů, kde 
bychom mohli další hotspoty umístit,“ uzavřel Jakub 
Jirgl.   -ger-

Síť hotspotů se po roce zdvojnásobila

Nová výpravní budova vyrostla na terminálu během dvou dnů
Na  autobusovém nádraží se rýsu-

jí nástupní ostrůvky se železobeto-
novými sloupy, které budou držet 
přístřešky se zelenými střechami.  
Rozeběhly se rovněž práce na  vý-
pravní budově ČSAD. Stavbaři již 
také avizují, že na  polovinu října se 
připravuje pětidenní uzavírka Jese-
nické ulice, jež po vyfrézování dosta-
ne nový povrch.

Na  protilehlé straně Jesenické ulice 
pokračuje dodavatelská firma Spo-
lečnost Terminál Šumperk, sdruže-
ní brněnských firem IMOS Brno, a.s. 
a PSN DS a.s., v dláždění plochy určené 
na  parkování. „Dobrá zpráva je, že je 
hotovo devadesát procent všech výko-
pových prací, takže jsme se mohli pus-
tit do  finalizací povrchů. Dokončeny 
jsou přípojky vody a opět průchodný je 
chodník pod viaduktem. Veřejnost bo-
hužel zatím nemůžeme pustit na chod-
ník v  Jesenické ulici, protože by lidé 
procházeli staveništěm. Na  ten si ještě 
budou muset počkat,“ uvedl stavbyve-
doucí Jan Mikeska.

Na autobusovém nádraží se již rýsují nástupní ostrůvky se železobetonovými sloupy, které ponesou přístřešky se zelenými stře-
chami. Minulý týden vyrostla při Jesenické ulici jednopatrová výpravní budova ČSAD.  Foto: P. Kvapil

Zajímavostí je, že jednopatrová vý-
pravní budova ČSAD při Jesenické uli-

ci vyrostla během dvou dnů. „Minulý 
čtvrtek umístil jeřáb na připravené pat-

ky moduly přízemí, o den později prv-
ního patra,“ sdělil stavbyvedoucí. -ger-
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Rozhovor

Od zaměstnanců úřadu dostal Petr Holub jako odchodné stříbrnou medaili se svým 
portrétem, lahve vína, ročník 1992, a fotografickou knihu se snímky zaměstnanců. 
Během malé rozlučky zazněla i skladba Holubí dům, kterou zaměstnanci svému ta-
jemníkovi zazpívali. Petr Holub si na závěr vysloužil aplaus ve stoje. Foto: S. Singerová

Ve čtvrtek 10. září absolvoval tajemník Petr Holub poslední jednání zastupitelstva. 
V úvodu zasedání mu za dlouholetou práci poděkoval starosta Tomáš Spurný. 
 Foto: S. Singerová

Jak na vás zapůsobilo rozloučení se 
zaměstnanci?

Celý průběh se mi moc líbil, bylo 
to vtipné a  mělo to šmrnc. Chci po-
děkovat za  ušlechtilé dary, hlavně 
za nádhernou medaili, včetně raznice, 
za  krásnou knihu s  fotkami zaměst-
nanců… a dostat francouzské a italské 
víno, ročník 1992, taky není od věci.

Dá se říci, že každý současný za-
městnanec má na  pracovní smlouvě 
váš podpis? 

Vzhledem k  tomu, že jsem čtvrtým 
nejdéle sloužícím na  radnici, tak tři 
jsem nepřijímal, ale na  platebních vý-
měrech můj podpis mají, neboť během 
let docházelo k jejich úpravám.

Když se za  těmi téměř třiceti roky 
ohlédnete, jaké byly? Jak se činnost 
úřadu změnila?

Úřad byl zprvu hodně malý, ale se 
zrušením okresních úřadů k  31. pro-
sinci 2002 pod něj přešly podle zákona 
č. 320/2002 některé agendy a  činnosti 
a Šumperk se stal obcí s rozšířenou pů-
sobností. Jednu chvíli té agendy bylo 
dokonce víc než teď, neboť jsme rok 
a  půl zajišťovali činnosti, jež později 
přešly na úřady práce, konkrétně státní 
sociální podpora.

V roce 2002 byl navíc schválen zákon 
č. 312/2002 Sb., o  úřednících územ-
ních samosprávných celků, kterým se 
tajemník stal vedoucím úřadu. Pak se 
už úřad vyvíjel jakž takž kontinuálně, 
ale ke změnám samozřejmě docházelo 
a dochází. 

Úřad získal v  minulosti řadu oce-
nění. Je nějaké, jež vás obzvlášť těší?

Ne, já na  ocenění vůbec nejsem, 
ocenění je lepší od lidí než od institu-
cí. To mám větší radost z toho, že jsem 
prosadil opravy budov úřadoven. Je-
senická politicky prošla bez větších 
problémů, ale radnice se neustále od-
kládala. Nakonec byla vybrána dobrá 
firma, výborný architekt - praktik, 
který měl úplně jiné vidění než my. 
Ten výsledek mě opravdu těší. Dnes 
mi i  ti největší kritici dávají za prav-
du, že je dobře, že se to takto dotáhlo 
a udělalo. 

Můžete stručně přiblížit, co práce 
tajemníka obnáší?

Jde především o  personální práci. 
Tajemník je v  podstatě statutárním 
zástupcem úřadu v  pracovněprávních 
vztazích a  řeší vše, co se týče zaměst-
nanců. Nejen po  personální, ale také 
po  profesní stránce. To znamená, že 
by měl například zajistit, aby všech-
ny agendy fungovaly a  běžely plynule 
a efektivně. 

V  náplni je samozřejmě přípra-
va materiálů do  zastupitelstva a  rady, 
do porad vedení města a zejména ko-
ordinace schůzek za  účasti zástupců 
více než jednoho odboru. Ta práce je 
opravdu hodně pestrá. Jednou se věnu-
jete konkrétní smlouvě, další den řešíte 
strategický plán města, ale třeba i pří-
spěvkové organizace města, divadlo…, 
na  které sice nemáte žádnou „páku“, 
ale pokud máte nějakou autoritu, mů-
žete v případě problému jednání svolat 

Dopoledne se rozloučil se zaměstnanci a vedením města a v odpoledních ho-
dinách i se zastupiteli. Čtvrtek 10. září byl posledním dnem, kdy ve své kance-
láři v historické budově radnice usedl Petr Holub, jenž byl nejdéle sloužícím 
tajemníkem v širokém okolí. Na Městském úřadu v Šumperku působil od květ-
na 1991 jako vedoucí odboru školství a sociálních věcí, post tajemníka převzal 
od listopadu 1992. Ve funkci skončil po bezmála třiceti letech, důvodem je dů-
chodový věk. Jeho nástupnicí je Helena Miterková, dosavadní vedoucí odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů. Ta zároveň převzala před zraky zastupitelů 
jmenovací dekret.

Pro člověka je cenné být nestranný, říká končící tajemník úřadu Petr Holub

a  koordinovat. Těch věcí je opravdu 
hodně a nelze je všechny vyjmenovat.  

Vzpomenete si na  úplně první 
„křest ohněm“ ve funkci tajemníka?

Na  to se nedá zapomenout - v  roce 
1993 po  výbuchu plynu na  pěší zóně 
mi tehdejší starosta Ctirad Medlík 
řekl, abych si to vzal „na triko“. To byl 
prubířský kámen organizačních schop- 
ností, doslova zkouška ohněm. Tehdy 
jsem přišel na  to, že nesmím s  nikým 
moc debatovat, ale práci řídit a delego-
vat. Prostě autoritativně rozhodovat, co 
kdo udělá nebo zařídí. V těchto situa-
cích je tajemník svým způsobem krizo-
vý manažer. 

Nepochybně přišly i další zlomové 
události nebo chvíle.

Další krizovou situací byl samozřejmě 
požár divadla v roce 1994, jehož důsled-
ky se řešily až do roku 2000. Pak to byly 
z koordinačního hlediska většinou velké 
akce, třeba revitalizace ulice Jiřího z Po-
děbrad, ale i  nekonečné diskuze kolem 
altánu ve Smetanových sadech. A v po-
slední době vypořádání majetku a převo-
dy pozemků v souvislosti s plánovaným 
obchvatem Bludova, jenž se dnes už sou-
těží. Potěšilo mě, když mi paní náměst-
kyně z  Ředitelství silnic a  dálnic volala 
a děkovala za to, že jsem dotáhl to, co ne-
chtěl nikdo dělat. Některé věci si prostě 
musíte vzít za své a jít za nimi. 

A  z  těch provozních nezapomenu 
na rok 2003, kdy audit zjistil, že jedna 
ze zaměstnankyň úřadu, jejíž činnost 
přecházela pod město ze zrušeného 
okresního úřadu, zpronevěřila více než 
půldruhého milionu. Naštěstí měla ma-
jetek, takže se zastavila její nemovitost, 
a ona ve dvou splátkách zpronevěřené 
peníze vrátila. Bylo to velké poučení, že 
se něco takového může stát, a následo-

valo zřízení centrální pokladny a rozší-
ření bezhotovostního platebního styku.

Ve  funkci tajemníka jste působil 
několik volebních období, a zažil tak 
několikeré vedení města. Byl někdy 
problém udržet kontinuitu úřadu?

Nastoupil jsem v  polovině starosto-
vání Ctirada Medlíka, pak jsem zažil 
dvě funkční období Petra Krilla, čtyři 
Zdeňka Brože a dva roky starostování 
Tomáše Spurného. Pokud je samozřej-
mě jeden starosta ve  více funkčních 
obdobích, je kontinuita daleko větší 
a  nehrozí rozkolísání činnosti úřadu, 
což by nepůsobilo dobře ani vůči veřej-
nosti, ani vůči podnikatelům. 

V prvních letech byla praxe, že bez-
prostředně po  volbách měl fungování 
města a úřadu na „triku“ tajemník. Poté 
bylo rozhodování, právě s cílem zacho-
vání kontinuity, převedeno na starostu 
a ještě později i na místostarosty. Díky 
tomu se i  po  posledních volbách onu 
kontinuitu podařilo udržet.

Nabízí se otázka - usiloval nějaký 
politik v minulosti o vaše odvolání? 

Takovou situaci jsem zažil dvakrát. 
V  devadesátých letech to byl nejme-
novaný místostarosta za  KSČM a  pak 
jeden člen rady, jenž měl snahu mlu-
vit mi do  toho, s  kým se mám stýkat 
a s kým ne. 

Předminulý týden jste coby tajem-
ník absolvoval poslední zasedání 
rady města i zastupitelstva. Za téměř 
třicet let bylo těch jednání bezpočet. 
Zažil jste během nich určitě i  perné 
chvilky…

Snem každého tajemníka je, když 
materiály prodiskutované ve  vedení 
města a v  radě jsou připravené do za-
stupitelstva a všechny projdou. 
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Problém nastane, jakmile se začne 
moc diskutovat a  už to není racionál-
ní. Ideální je, když v případě nejasností 
osloví zastupitel alespoň týden před 
jednáním tajemníka, který vše pro-
bere s  příslušným vedoucím odboru 
a  odpoví mu. Ale pokud někdo chce 
na zastupitelstvu exhibovat a „vystřelí“ 
s otázkou, o níž předem ví, že na ni ne-
dostane okamžitou odpověď, pak ne-
máte šanci adekvátně reagovat. Musím 
ale říct, že většina členů jednotlivých 
zastupitelstev byla korektní.

Co se vám na práci tajemníka nej-
víc líbilo? Jaké jste měl priority, čím 
jste se řídil?

Líbila se mi rozmanitost, ale někdy 
až bezbřehost. Jak už jsem zmínil, tato 
funkce je hlavně o  delegování. Nepo-

chopím, když někde tajemníka vy-
slýchá policie, že měl něco s  veřejnou 
zakázkou, ale on s  ní logicky neměl 
mít nic společného. Já jsem delegoval, 
podepsal, když jsem to měl podepsat, 
nebo předložil do orgánů k rozhodnu-
tí. Šlo mi hlavně o to, aby úřad navenek 
vystupoval jednotně, přestože se uvnitř 
někdy lidé pohádají.

A  chce to férovost. Někdy slyším, 
že je dopředu vybraný adept ve  výbě-
rovém řízení na pracovní místo. Není. 
Každé výběrové řízení je otevřené a vy-
bere se ten nejlepší. Důležité je vyhnout 
se klientelizmu, nepotizmu - tedy ne-
brat ohledy na to, že je někdo váš zná-
mý nebo příbuzný. U výběrových řízení 
je návrh na  komisích, které nejvhod-
nějšího adepta doporučí tajemníkovi. 
Jejich návrhy jsem nikdy neměnil. Jen 

u dvou z asi šesti set výběrových řízení 
jsem nechal rozhodnutí na  vedoucím 
příslušného odboru, protože komise 
se nemohla rozhodnout mezi dvěma 
kandidáty. Pro člověka je tedy hrozně 
cenné být nestranný, protože pak není 
nikomu zavázán. A  kdo tohle umí, je 
svobodnější. 

Dá se říct, že právě to byste dopo-
ručil své nástupkyni?

Určitě, právě neférový přístup něja-
kého politika ji asi může nejvíc stěžovat 
práci. Helena má v rámci vedení úřadu 
dobré nápady, ale musí mít podporu 
vedení, jež si danou věc musí prosa-
dit v radě. Samozřejmě bych jí popřál, 
aby všechny předložené materiály byly 
v radě a v zastupitelstvu korektně pro-
jednávány a schvalovány. 

Není vám tedy líto, že odcházíte?
Není, ještě se do konce roku na úřad 

několikrát podívám. Slíbil jsem, že po-
mohu se záležitostmi, jako jsou konzul-
tace spojené s  personáliemi, rozpočet 
na rok 2021, rozpočtový výhled na léta 
2022 až 2023, vyhodnocení akčního plá-
nu a příprava toho nového na léta 2021 
až 2023. Jde o věcnou přípravu, rozhod-
nutí bude samozřejmě věcí politiků. 

Čemu se budete v penzi věnovat?
Nebyla jste na semináři o nadbyteč-

ných otázkách? Čemu já bych se mohl 
věnovat! Samozřejmě hlavně numiz-
matice, která mě zcela pohlcuje. A urči-
tě vínu a také trochu sportu. Není tedy 
důvod nezačít hrát po  čtyřiceti letech 
tenis… Děkuji za rozhovor

  Z. Kvapilová

„Opravy obou komunikací byly naplánované už 
na jaro, ale vzhledem k dopadům koronavirové pan-
demie město od  nových investičních akcí upustilo. 
Finance se nám ale nakonec podařilo zajistit, takže 
jsme v  létě mohli obě rekonstrukce vysoutěžit,“ říká 
Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení komunálních slu-
žeb místní radnice. Z  obou výběrových řízení vyšla 
vítězně společnost SUEZ Technický servis s.r.o., kte-
rá nabídla nejnižší ceny. Do oprav se pustí v pondělí  
5. října a zrealizovat je musí do konce října.

„Ve  Zborovské ulici projde opravou celý povrch 
stávající komunikace, vymění se betonové obruby, do-
plní se jednořádek ze žulových kostek a vyznačí par-
kovací stání. V místě komunikace a parkoviště se pak 
provede pětiřádek ze žulových kostek pro lepší odvod 
vody do  stávajících uličních vpustí, jež jsou ve  vel-
mi špatném stavu. Vpustě, na  jejich nedostatečnou 
funkčnost si tamní obyvatelé už několikrát stěžovali, 
se vymění,“ podotkla Nádeníčková. Investice přijde 
na 1, 241 milionu korun.

V ulici Lautnerově položí dodavatelská firma nový 
povrch v  částech mimo parkovací plochy, které již 
v minulosti prošly rekonstrukcí, a vymění stávající sil-
niční vpustě. Za rekonstrukci zaplatí město 678 tisíc 
korun.

Vzhledem k rozsahu prací se řidiči musejí připravit 
na to, že zmíněnými ulicemi neprojedou. Lautnerova 
ulice bude neprůjezdná od pondělí 5. října do pátku 
16. října. Ulice Zborovská bude uzavřena v úseku mezi 

křižovatkami ulic 8. května a Jeremenkovou od pon-
dělí 5. října do pátku 23. října. „Ve výše uvedených ter-
mínech bude na  dotčených komunikacích zakázáno 
stání vozidel. Vjezd dopravní obsluze do uzavřených 
úseků komunikací bude umožněn, kromě poslední 
fáze prací, kdy bude prováděna finální pokládka po-
vrchů,“ zdůraznila vedoucí oddělení komunálních 
služeb. -zk, ger-

Poslední zářijovou středu vyrazí do  šum-
perských ulic ve  žlutých tričkách dvojice 
studentek a  studentů místní střední zdra-
votnické školy a  členky Ligy proti rakovině 
v Šumperku. Kolemjdoucím budou již tradič-
ně nabízet za dvacet korun žlutý kvítek měsíč-
ku lékařského, který letos zdobí zelená stužka. 
K němu přidají letáček upozorňující na preven-

ci nádorových onemocnění ledvin a močové-
ho měchýře. 

Látkový kvítek této léčivky si budou moci 
zájemci koupit od 8 do 18 hodin i ve stánku 
na tzv. Točáku a rovněž na onkologickém od-

dělení šumperské nemocnice v pavilonu B. Zde 
bude prodej probíhat od středy 30. září do pátku 
2. října. -kv-

Lautnerova a Zborovská dostanou nový povrch

Ulice rozkvetou měsíčkem lékařským

Hned dvě místní komunikace v Šumperku získají v říjnu nový povrch. Do rekonstrukce ulic Zborovské 
a Lautnerovy se v obou případech pustí společnost SUEZ Technický servis s.r.o. Opravy se však neobejdou 
bez uzavírek.

Již čtyřiadvacátý ročník Českého dne proti rakovině, jenž se z důvodu jarní koronavirové pandemie ne-
mohl v květnu uskutečnit, proběhne ve středu 30. září. Zaměří se na nádory ledvin a močového měchýře.

  
  

 Poslední 
farmářské trhy 
proběhnou 2. října

Příští měsíc naposledy v letošním roce budou mít 
Šumperané možnost nakupovat potraviny a další 
produkty přímo od výrobců. V pátek 2. října ob-
sadí prodejci dvě desítky stánků rozesetých v pro-
storu na  Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand. V rámci farmářských trhů, které 
připravila místní okresní agrární komora ve spolu-
práci s městem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.  -kv-

 Charita zve 
na den otevřených dveří

Charita Šumperk zve veřejnost na  den otevře-
ných dveří, který se uskuteční ve středu 7. října od  
9 do 12 hodin v sídle charity v Jeremenkově ulici 7. 
Návštěvníci si budou moci nechat změřit tlak, 
pracovnice představí, jak pracují s uživateli služeb 
Charity, podají informace o  své práci a  službách 
a  zájemci si budou moci budovu prohlédnout.
 -ger-

 Vytíženost 
AQUAcentra je na webu

Nové webové stránky www.sumperksportuje.cz 
propojují všechna sportoviště, která mají ve svém 
vlastnictví nebo správě Podniky města Šumperka, 
kromě Bratrušovského koupaliště, sportovního 
a  rekreačního areálu Benátky, zimního stadionu 
a  tenisových kurtů na  Tyršově stadionu také ne-
dávno otevřené AQUAcentrum na Benátkách. Zde 
kromě nabídky vyžití lidé zjistí například teplo-
tu vody v  jednotlivých bazénech, cenu za  vstupy 
a nově také vytíženost bazénu a saunového světa, 
takže si mohou naplánovat příchod. Návštěvníci 
mohou využít nabídky zvýhodněných čipů. Kou-
pit si je mohou v  čase určeném pro veřejné pla-
vání v pokladně bazénu v pondělí a ve středu od   
17 do 21 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 12 do  
21 hodin, v  sobotu, v  neděli a  ve  svátek od  9 do   
21 hodin.  -red-

V  Lautnerově ulici položí dodavatelská firma nový 
povrch v částech mimo parkovací plochy.  Foto: -zk-
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Publikaci vydal Spolek Obecní dům Brno, přípra-
va monografie trvala týmu historiků a architektů dva 
roky. Obsahuje nejen dokumentaci ke stavbám s pod-
pisem Carla Seidla, ale i  vzpomínky rodinných pří-
slušníků a přátel na tohoto významného architekta.

„Carl Seidl byl osobnost, která se svou uměleckou 
povahou vymykala rodinným zvyklostem. Nedbal 
příliš na svůj zevnějšek, nosil obnošené oblečení, měl 
divoké, nečesané vlasy a rozcuchané vousy, což čás-
tečně dokládají i mnohé jeho dobové portréty. Přes-
tože neměl o práci nouzi, nedokázal dobře zacházet 
s penězi. Ačkoliv jich neměl málo, často je prý utratil 
hned poté, co je vydělal. Trpěl výkyvy nálad od divo-
ké radosti až po hluboký smutek. Zároveň to byl ale 
přátelský a laskavý člověk,“ píše se v publikaci. 

Monografie mimo jiné připomíná i stavby, jež Carl 
Seidl realizoval v  Šumperku. Je to například lékár-
na U  Medvěda na  tzv. Točáku, Eisensteinův palác 
na Hlavní třídě, městské lázně v Lidické ulici, spol-
kový dům u  radnice, Seidlův palác v  Hanácké ulici 
i městský hřbitov.

„Jeho vily a paláce míjíme na svých každodenních 
cestách, mnohdy si ani neuvědomíme, jaké perly 
krášlí naše okolí, vytvářejí specifickou atmosféru, 
jsou součástí ‚genia loci‘ naší ulice, čtvrti nebo města. 
Proto si zaslouží, aby se o nich vědělo i  to, kdo stál 
za jejich vznikem. Rád bych poděkoval tvůrcům kni-
hy, která mapuje dílo architekta Carla Seidla, za jejich 
mravenčí práci na  této publikaci. Těší mne, že vý-
znamná část publikace je věnována právě Šumperku, 

a jsem také moc rád, že mohu být u toho a společně 
s vámi knihu přivítat,“ uvedl starosta Tomáš Spurný. 

„Stavby Carla Seidla se nacházejí nejen v jeho rod-
ném Šumperku, ale i  v  Lodži a  na  Jadranské riviéře 
v  Chorvatsku, kde pobýval,“ podotkl Pavel Zatlou-
kal. Reprezentativní publikace bude podle něj sloužit 
k  lepšímu poznání architektova díla realizovaného 
v rakousko-uherské monarchii a překvapí čtenáře mi-
mořádným rozsahem vysoce kvalitních staveb. -ger-

První incident se stal v pátek 4. září ve Fialově 
ulici. Strážníci zde kontrolovali řidiče motorového 
vozidla, který se dopustil dopravního přestupku. 
Po  chvíli však pojali podezření, že muž vozidlo 
řídil po  předchozím požití omamných a  psycho-
tropních látek. Hlídka proto na  místo přivolala 
na pomoc kolegy z Policie ČR. Ti u řidiče proved-

la orientační vyšetření na  přítomnost omamných 
a psychotropních látek, jež bylo pozitivní. 

O  den později, v  sobotu 5. září kolem půl třetí 
v  noci, zajistila hlídka strážníků muže, který v  ulici 
Jiřího z  Poděbrad vykopl v  přístřešku u  autobusové 
zastávky tři polykarbonátové výplně. Škoda byla vy-
číslena na téměř pět tisíc korun. -ger-

Vrchní sestra Charity Šumperk Dagmar Reme-
šová si v  pondělí 13. září přivezla z  Prahy medaili 
Českého červeného kříže „Děkujeme“. Ocenění zís-
kali ti, kteří se nadstandardním osobním nasazením 
zapojili do zvládání epidemie covid-19 na jaře letoš-
ního roku. 

„Toto ocenění patří všem pracovníkům Charity 
Šumperk, kteří v  nelehké době pandemie pracovali 
s vypětím všech sil a zajistili nepřetržitý provoz terén-
ních služeb,“ uvedla Dagmar Remešová při slavnost-
ním předávání. Medaile nese na líci slovo „děkujeme“ 
v řadě světových jazyků. Na rubu je portrét Florence 
Nightingalové, patronky moderního ošetřovatelství, 
od jejíhož narození letos uplynulo dvě stě let, a sym-
bol Červeného kříže, neboť Henri Dunanta k založe-
ní Červeného kříže inspirovala. „Medaile ‚Děkujeme‘ 
má být poděkováním i  památkou,“ řekl prezident 
ČČK Marek Jukl, který oceněným medaile při plavbě 
parníkem na Vltavě předal. -ger-

Monografii o šumperském rodákovi, architektu Carlu Seidlovi, uvítali v polovině září jeho tvůrci, spon-
zoři i vedení města v Městské knihovně T. G. Masaryka. Součástí malé slavnosti byla přednáška uznávaného 
historika umění Pavla Zatloukala, kterého doplňovali členové týmu, jež se podíleli na vzniku knihy.

Vandala, který rozbíjel autobusovou zastávku, a  řidiče, jenž usedl za  volant pod vlivem omamných 
a psychotropních látek, zadrželi v průběhu září v Šumperku hlídky městské policie.

Starosta uvítal monografii o Carlu Seidlovi

Strážníci zadrželi vandala i řidiče pod vlivem drog

Vrchní sestra Charity přivezla medaili

Jedním z  těch, kteří novou monografii uvítali, byl 
i šumperský starosta Tomáš Spurný.  Foto: MK TGM

Vrchní sestra šumperské Charity Dagmar Remešová 
převzala medaili Českého červeného kříže „Děkuje-
me“.  Foto: archiv

  
  

 Koncert připomene 
Aloise Motýla

Koncert, během nějž se bude vzpomínat na zakla-
datele Šumperského dětského sboru Aloise Motý-
la, pořádají koncem září bývalí žáci sboru a jejich 
hosté. Připomene nejen nedožité devadesáté první 
narozeniny Aloise Motýla, ale podpoří i zhotove-
ní pamětní desky tohoto výjimečného sbormistra 
a  učitele. Koncert se uskuteční v  neděli 27. září 
od 19 hodin v klášterním kostele. -red-

 Knihovna pořádá 
další literární seminář

Oblíbený literární seminář, který pořádá šumper-
ská knihovna, pokračuje v říjnu dalším setkáním. 
Přednášející Filip Říhovský přiblíží v úterý 6. října 
posluchačům irskou literaturu, která je důkazem, 
že i  malé národy mohou mít velké autory, a  že 
Irové ani dnes rozhodně nežijí pouze ze své mi-
nulosti. Svědčí o tom mimo jiné první prózy dvou 
současných mladých spisovatelek - Lisy McIner- 
neyové a Sary Baumeové. Setkání začíná v 18 ho-
din ve velkém sále knihovny. -red-

 Děti potěší festival pohádek
Festival pohádek chystá na říjen šumperské diva-
dlo. Odehraje se od pátku 9. do neděle 11. října. 
V pátek 9. října přiveze do Šumperka královéhra-
decké divadlo Drak divadelní adaptaci legendární 
dětské knížky Františka Nepila Makový mužíček. 
O den později přijede olomoucké Moravské diva-
dlo s Královnou Koloběžkou I. V dnes již klasické 
pohádce Jana Wericha, kterou napsal na  motivy 
příběhu Chytrá horákyně Boženy Němcové, ne-
chybějí chytlavé písničky, spousta zábavy a samo-
zřejmě koloběžky. Festival uzavře v neděli 11. října 
Krkonošská pohádka v podání Divadla Šumperk. 
Všechna představení začínají v 16 hodin. -zk-

 Memoriál Boba Steinera 
se přesouvá na jaro

Jubilejní desátý ročník festivalu Memoriál Boba 
Steinera, který měl proběhnout koncem března 
a  jehož hosty měli být Kurt Neubauer, Iva Blaž-
ková a  Originální Pražský Synkopický Orchestr 
- OPSO, se ve zvažovaném říjnovém termínu ne-
uskuteční. Vzhledem k současné situaci se pořada-
telé, loučenský Old Time Jazzband a obec Loučná 
nad Desnou, rozhodli přesunout setkání v  lou-
čenském kulturním domě Skleník na jaro příštího 
roku.  -red-

Informace/Zpravodajství

Moravské divadlo Olomouc přijede s  Královnou 
Koloběžkou I.  Foto: archiv
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Na krajských kandidátkách 
je jedenatřicet Šumperanů

V  Zastupitelstvu Olomouckého kraje 
opět zasedne pětapadesát členů vole-
ných systémem poměrného zastou-
pení. Podle zákona se o  přízeň voličů 
mohou v  těchto volbách ucházet pouze 
politické strany, hnutí a koalice, nikoliv 
samostatní nezávislí kandidáti. Na Olo-
moucku budou voliči vybírat z patnácti 
politických stran, hnutí a  koalic, na  je-
jichž seznamech figuruje celkem šest 
set šedesát pět jmen kandidátů. To je  
o  dvě stě osmadevadesát méně než 
v  roce 2016, tehdy Šumperští vybírali  
z  devíti set šedesáti tří kandidátů z  je-
denadvaceti volebních stran. Zájem  
o krajské zastupitelské křeslo pak má je-
denatřicet Šumperanů, před čtyřmi lety 
jich bylo čtyřicet šest. 

Na  Olomoucku budou voliči vybí-
rat z  následujících patnácti politických 
stran, hnutí a  koalic: Demokratická 
strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 
(č. 5), Svoboda a  přímá demokracie 
(SPD) (č. 16), PIRÁTI a  STAROSTO-
VÉ (č. 21), Moravané, pro zachování 
Moravy se při sčítání lidu 2021 opět 
přihlasme k  moravské národnosti  
(č. 22), Občanská demokratická stra-
na (č. 33), Dělnická strana sociální 
spravedlnosti (č. 38), SDRUŽENÍ PRO 
REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ 
STRANA ČECH, MORAVY A  SLEZ-
SKA (č. 40), ANO 2011 (č. 50), ČSSD 
a  Patrioti Olomouckého kraje (č. 52), 
Komunistická strana Čech a  Moravy 
(č. 63), Spojenci - Koalice pro Olo- 
moucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana 
zelených, ProOlomouc) (č. 64), Sou-
kromníci a ODA (č. 66), Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) (č. 68), Trikolóra hnutí obča-
nů (č. 67), ROZUMNÍ - Petr Hannig - 
za spravedlnost a životní jistoty (č. 82). 

Volí se pouze jeden kandidující subjekt 
Volič po  příchodu do  volební míst-

nosti prokáže svou totožnost a  státní  
občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky. Po záznamu ve vý-
pisu ze seznamu voličů obdrží od  okr-
skové volební komise úřední obálku. 
Na žádost mu komise dodá za chybějící 
nebo jinak označené hlasovací lístky 
nové. Občana, který není zapsán ve vý-
pisu ze seznamu a jenž prokáže své prá-
vo hlasovat ve volebním okrsku, dopíše 
komise do výpisu ze seznamu voličů do-
datečně a umožní mu hlasování.

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do pro-

storu určeného k  úpravě hlasovacích 
lístků. Podle volebního zákona číslo 130 
z  roku 2000 může odevzdat hlas pou-
ze jednomu kandidujícímu subjektu  
a na této kandidátce bude moci dát tzv. 
preferenční hlasy čtyřem osobám. „To 
znamená, že do obálky může volič vlo-
žit pouze jeden hlasovací lístek z  pat-
nácti a  na  něm zakroužkovat pořadová 
čísla maximálně čtyř kandidátů. Těmito 
preferenčními hlasy tak posune politiky 
na první čtyři místa na kandidátce. Po-
kud zakroužkuje více jmen, preferenční 
hlasy budou neplatné a volič dá svůj hlas 
celému subjektu. Na další jiné písemné 
úpravy nebude brán zřetel,“ vysvětlu-
je vedoucí oddělení správního odboru 
správního a  vnitřních věcí šumperské 
radnice Olga Breitzetelová a připomíná, 
že neplatná bude volba v  případě, kdy 
volič vloží do úřední obálky více hlaso-
vacích lístků.

Zastupitele lze volit v celém 
územním obvodu kraje, 
potřeba je voličský průkaz 

Krajské zastupitele nemusí občan vo-
lit pouze v místě svého trvalého bydliště, 
ale může tak učinit v  libovolném vo-
lebním okrsku na území Olomouckého 
kraje. V  tomto případě si musí vyřídit 
tzv. voličský průkaz. Jeho vydání si může 
zajistit buď písemnou žádostí v  listin-
né podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, zaslanou na  adresu 
Městský úřad Šumperk, ohlašovna po-
bytu, Jesenická 31, nebo v  elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím da-
tové schránky fyzické osoby - voliče, 
případně osobně, a  to na  ohlašovně 
pobytu Městského úřadu v  Šumperku, 
která sídlí ve  druhém patře přístavby 
úřadovny v Jesenické ulici, dveře č. 323. 
„Šance vyřídit si voličský průkaz vypr-
ší v  případě písemných žádostí v  pátek  
25. září, v případě osobního jednání pak 
ve  středu 30. září v 16 hodin,“ upozor-
ňuje Breitzetelová.

Jak volit v karanténě či izolaci 
z důvodu onemocnění covid-19

Vzhledem k  letošní pandemii covi-
du-19 schválila vláda zákon o zvláštních 
způsobech hlasování ve  volbách do  za-
stupitelstev krajů a  do  Senátu v  roce 
2020. „Zákon je určen pro osoby, jimž 
nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19 krajská hygienic-
ká stanice nebo praktický lékař. Vztahu-
je se i  na  voliče umístěné v  zařízeních, 
která byla rozhodnutím krajské hygie-
nické stanice uzavřena,“ vysvětluje Petra 
Štefečková, vedoucí odboru správního  

a  vnitřních věcí šumperské radnice. 
Vzápětí podotýká, že zvláštní způsoby 
hlasování nezajišťují městské úřady, ale 
ve své gesci je mají úřady krajské.

Pro výše uvedenou skupinu voličů za-
vádí zákon tři možnosti zvláštního způ-
sobu hlasování:

Hlasování z  motorového vozidla  
u  volebního stanoviště (tzv. drive-in 
hlasování)

Tato volební stanoviště budou zřízena 
pro každý okres a  lidé na  nich mohou 
hlasovat ve  středu 30. září v  době od  
7 do 15 hodin. Stanoviště budou uzpů-
sobena pro průjezd motorového vozidla, 
jejich vybavení zajistí armáda. „Krajský 
úřad Olomouc s  námi spolupracoval 
na vytipování konkrétního místa drive-
-in pro celý šumperský okres. Shodli 
jsme se, že nejvhodnější bude prostorné 
parkoviště u hřbitova při Jesenické ulici, 
neboť je snadno dostupné i  pro voliče 
přijíždějící ze vzdálenějších míst okre-
su,“ říká Petra Štefečková a  dodává, že 
na prostranství by měly vyrůst tři stany. 
Na volby v nich budou dohlížet speciál-
ní volební komise, v  nichž usednou tři 
zástupci armády a  zapisovatel, kterého 
jmenuje ředitel krajského úřadu.

Hlasování v pobytovém zařízení so-
ciálních služeb, které bylo uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice na-
hlásí uzavřená zařízení na  svém území 
krajskému úřadu, ten do nich vyšle spe-
ciální komisi pro hlasování. Takto hla-
sovat bude možné od čtvrtka 1. října od  
7 hodin do pátku 2. října do 18 hodin.

Hlasování do  zvláštní přenosné vo-
lební schránky

Pokud občan v nařízené karanténě či 
izolaci nemůže využít drive-in hlasová-
ní, může krajskému úřadu do  čtvrtka 
1. října do  20 hodin oznámit, že žádá 
příjezd speciální volební komise. Tu 
budou tvořit členové  drive-in týmu  
a přijedou s přenosnou volební schrán-
kou za  občanem domů. Toto hlasování 
bude probíhat od pátku 2. října od 7 ho-
din do soboty 3. října do 14 hodin.

Volby odstartují v pátek 2. října, město 
je rozděleno na třicet okrsků

Volby do krajského zastupitelstva bu-
dou v Šumperku, stejně jako na ostatních 
místech v  republice, probíhat v  pátek  
2. října od  14 do  22 hodin a  v  sobotu  
3. října od  8 do  14 hodin. Během nich 
bude město opět rozděleno na  třicet vo-
lebních okrsků, jejich seznam je součástí 
Oznámení o dni a místě konání voleb, kte-
ré je zveřejněno na následujících stranách. 

Do  volebních místností přitom mo-
hou občané zamířit s  již vybranými 
hlasovacími lístky. Ty najdou ve  svých 
schránkách nejpozději tři dny před vol-
bami, tedy v úterý 29. září. „Pokud by 
někdo volební lístky nedostal nebo by 
je například nějakým způsobem zne-
hodnotil, budou samozřejmě k  dispo-
zici přímo ve  volebních místnostech, 
stejně jako úřední obálky,“ zdůrazňuje 
vedoucí oddělení správního Olga Breit- 
zetelová. 

Nad regulérností voleb budou bdít 
okrskové volební komise, jež budou mi-
nimálně sedmičlenné. „V  současnosti 
máme většinu komisí na  minimálním 
počtu, jen několik málo jich je osmičlen-
ných. Je samozřejmě možné, že některý 
ze členů může vypadnout z důvodu ka-
rantény. V takovém případě máme při-
pravené náhradníky, případně oslovíme 
i kolegy z úřadu,“ doplňuje vedoucí od-
boru Petra Štefečková. 

Ze závažných důvodů, zejména zdra-
votních, může občan požádat místní 
radnici a  během obou volebních dnů 
také volební komisi okrsku, do  jehož 
územního obvodu patří, aby mohl 
hlasovat doma, tedy mimo volební 
místnost. V  takovém případě k  němu  
vyšle okrsková volební komise své členy  
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
 Z. Kvapilová
Poznámka na  závěr: Informace k  vol-
bám poskytne zájemcům vedoucí 
odboru správního a  vnitřních věcí  
šumperské radnice Petra Štefečková, tel. 
č. 583 388 603 nebo 721 444 991, e-mail: 
petra.stefeckova@sumperk.cz, nebo ve-
doucího správního oddělení Olga Brei-
tzetelová, tel. č. 583 388 321, 721 115 718, 
e-mail: olga.breitzetelova@sumperk.cz.

Blíží se krajské volby, o přízeň voličů se uchází patnáct kandidátek

Zatímco loni probíhaly volby do  Evropského parlamentu, letos budeme vybírat 
krajské zastupitele.  Foto: -pk-

Krajské volby 2020

První říjnový víkend čekají naši republiku v pořadí již šesté volby do kraj-
ských zastupitelstev. Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, 
jenž umožňuje volit lidem v karanténě. V Olomouckém kraji se bude v letoš-
ních volbách, které připadají na pátek 2. a na sobotu 3. října, ucházet o přízeň 
voličů patnáct kandidátek, což je o šest méně než před čtyřmi lety.
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v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování v Ges-
chaderově domě, Kladská 1, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bul-
harská, Valašská, Kladská, Radniční, 
Kostelní nám., Starobranská, Úzká, 
Slovanská, Hlavní třída 2 A, Gen. 
Svobody 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, 
Langrova 1-12, 23-36, nám. Republi-
ky, Černohorská, Okružní, Polská, Na 
hradbách, Ztracená, Lužickosrbská, 
Zámecká ulička,

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 A, 23 B, 24, 
25, 27, 29, Fibichova 1-9, 

v okrsku č. 3 

je místnost pro hlasování ve 
Společenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 33, 35, Bojnická, Mariánská,

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Čajkovského, 

v okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2,  
Erbenova, Sládkova 58, 

v okrsku č. 6 

je místnost pro hlasování v Agritecu 
s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Březinova, Šumavská, Zemědělská, 
Anglická, 

v okrsku č. 7 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13-27 (lichá), 14-42 (sudá), 

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 
29, 31, 31 A, 33, Tylova, Gagarino-
va, Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 
(lichá), 

v okrsku č. 9 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Po- 
děbrad 31, 33, Bratrušovská,

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve SŠ 
železniční, technické a služeb, Gen. 
Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Reissova, U sanatoria (mimo 25 a 27), 
Denisova, Samota, Vítězná, Gen. 
Krátkého, Pod lesem, Vyhlídka, Pod 
Vyhlídkou, nám. Jana Zajíce, Malá, 

v okrsku č. 11 

je místnost pro hlasování v Mateřské 
škole, Evaldova 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. 
Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 31 A, 
33), Husitská 11, M. Šaje,

v okrsku č. 12 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husits-
ká (mimo 11), Gen. Svobody 64, 
Revoluční 5, 7, 9, P. Holého, Žižkova 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 18, 
20, Janošíkova 1, 2, 3, 4-14 (sudá), 
Bezručova, Puškinova 8-14 (sudá), 
11-19 (lichá), K. H. Máchy, Šmeralova, 
Lidická 32, Čsl. armády 1-11 C,

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), 
Puškinova 21-35 (lichá), 16-22 
(sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, 

Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 
20, 22, 24, 27,

v okrsku č. 14 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23,  
B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, 
Chodská 6-24, Janáčkova, Nezvalova, 
Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, 
Hálkova, Foglarova,

v okrsku č. 15 

je místnost pro hlasování ve 
Vlastivědném muzeu, Fialova 1, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 
2, 4, Chodská 1-5, B. Václavka 2, 4, 6,

v okrsku č. 16 

je místnost pro hlasování v Obchodní 
akademii, Hlavní třída 31, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-
72 (sudá), Lidická 41, 43, 45,

v okrsku č. 17 

je místnost pro hlasování na 
Městském úřadu, Jesenická 31, 
Šumperk (vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
17. listopadu, Americká, nám. Svo-
body, Tolstého, Rooseveltova, Mend-
lova, Jeremenkova 1, 1 A, 1 B, 1 C, 
2-26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32,  
Banskobystrická, Zborovská (mimo 
5, 7, 9), 8. května 4-40, Jesenická 4-24 

Oznámení o dni a místě konání voleb 
do zastupitelstva Olomouckého kraje      

Starosta města Šumperka podle § 27, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční

dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

Volební vyhláška
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(sudá), 19-51 (lichá), Lidická 47-59,

v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve 3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 50-56 (sudá), Jeremenkova 
15, 17, 19, 38-52, Zborovská 5, 7, 9, 
Jesenická 55-67 (lichá), Příčná 12-28, 
Lidická 62-94,

v okrsku č. 19 

je místnost pro hlasování ve 3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 
(lichá), Melantrichova, F. L. Věka, Kra-
nichova, Blahoslavova, Olomoucká, 
Pražská, Brněnská, Bratislavská, 
Hybešova, Vikýřovická, Příčná 29, 31, 
Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Kramerio-
va, Holubí, Na Svahu, Pod Vodárnou, 
Na Výsluní, Skřivánčí, Na Kopečku, 
Oblouková, Panorama, Horní, Dol-
ní,
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v Dormer-
Pramet s.r.o., Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,,
Krapkova, Peckova, Čičákova, Bla-
nická, Javoříčko, Uničovská, Dolno-
mlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, 
Linhartova, U cvičiště, Svatováclav-

ská, Štechova,

v okrsku č. 21 

je místnost pro hlasování na 
Městském úřadu, Lautnerova 1, 
Šumperk (sociální odbor)
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Palackého, 
M. R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, 
Hlavní třída (mimo 2 A), Fialova, 
Krátká, Ležáky, Masarykovo nám., Dr. 
E. Beneše, Komenského, Lautnerova,

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Penzionu 
chráněného bydlení, Vančurova 37, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 
25-80, Balbínova, Trnkova, Muchova, 
Feritová, Polní, Průmyslová,

v okrsku č. 23 

je místnost pro hlasování v Hasičském 
záchranném sboru, Nemocniční 7, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Nemocniční, U potoka, Vřesová, Spor-
tovní, U tenisu, Luční, B. Němcové, 
Třebízského, Nerudova, Květná, 

v okrsku č. 24 

je místnost pro hlasování v 

Elektroslužbách Šumperk s.r.o., 
Zábřežská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova, Do-
brovského 3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 
10, 12, 14, 16,

v okrsku č. 25 

je místnost pro hlasování ve Stát-
ním okresním archivu Šumperk, Bří  
Čapků 35, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, 
Zábřežská 1-11, 12, 14, 13-19 (lichá), 
16-24 (sudá), Dvořákovo nám., Lado-
va, Čermákova, Dobrovského 15-58, 
Bludovská 17-35, Slavíčkova, Vojano-
va, Majakovského, Myslbekova, 

v okrsku č. 26 

je místnost pro hlasování v budově 
JSDH, Temenická 135, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62 
A, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 71 A, 73, 
75, Temenická 44, 46, 52, 66, Sládkova 
(mimo 58), Finská, Švédská, Norská,

v okrsku č. 27 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,

Zahradní, Sluneční, Západní, Sokol-
ská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 
42a, 43, 45, 50, 51, 52, 53,  

v okrsku č. 28 

je místnost pro hlasování ve 4. zá-
kladní škole, Sluneční 38, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Pod hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 44 A, 44 B, 46 A, 46 B, 
48 A, 48 B, Pod Rozhlednou, Jugos-
lávská, Školní, Myslivecká,

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v Denním 
stacionáři, Bohdíkovská 24, 
Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, 
Holandská, Potoční, Blatná, Bel-
gická, Italská, Francouzská, Lucem-
burská, Temenická 12 B, 85-153, Za 
Hniličkou, V Polích, K Rybníčkům,

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v So-
ciálních službách pro seniory, p.o., 
U sanatoria 25, Šumperk (dříve Do-
mov důchodců)
pro oprávněné občany s adresou místa 
trvalého pobytu v Šumperku,
U sanatoria 25, 27.

Volební vyhláška

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky.    

 
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Šumperku dne 1. 9. 2020         Mgr. Tomáš Spurný
                                       starosta v. r.
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 Magda Zmrhalová 
obdržela in memoriam 
Cenu hejtmana

Region má nové držitele Cen Olo-
mouckého kraje v oblasti životního 
prostředí. Hejtmanství je vyhlásilo 
ve čtvrtek 10. září ve Staré střelni-
ci v Hranicích. Mezi oceněnými je 
i bioložka Magda Zmrhalová, která 
od 80. let minulého století působila 
ve Vlastivědném muzeu v Šumper-
ku a jež se celý život věnovala me-
chům. Tato přední česká bryoložka 
letos v létě odešla po těžké nemoci 
v 59 letech.  -ger-

Do projektu, jehož posláním je odmě-
nit samosprávy, jež nejlépe třídí komu-
nální odpad, se zapojilo tři sta devadesát 
šest obcí a měst. Šumperk bodoval v ka-
tegorii nad patnáct tisíc obyvatel a získal 
druhé místo za  Prostějovem, Olomouc 
obsadila bronzovou příčku.

Hodnotilo se především množství 
vytříděných odpadů na jednoho obyva-
tele, počet tříděných komodit na území 
jednotlivých obcí a  měst nebo hustota 
sběrné sítě. „Jsem moc rád, že si naši ob-
čané třídění vzali za své, moc jim za to 
děkujeme. Město navíc hledá další cesty, 
jak lépe separovat, a snaží se přistupovat 
k této problematice i v souvislosti s bu-
doucí legislativou,“ uvedl místostarosta 
Jakub Jirgl, který cenu převzal společně 
s  vedoucí odboru životního prostředí 
Danou Krňávkovou. 

Město Šumperk vytřídilo v roce 2019 
více než pět a  půl tisíce tun odpadu, 
z  toho bylo nejvíce vyvezeno bioodpa-
du. Lidé také stále více využívají sběr-
né dvory. Z  dalších komodit se třídí 
papír, plast, sklo, kompozitní obaly 
a kovy. Novinkou jsou nyní sběrné ná-
doby na použitý olej, jež byly umístěny 
do sběrných dvorů. 

V  celorepublikovém srovnání je 

Olomoucký kraj na  pomyslném prv-
ním místě. „Jak vyplývá ze statistik 
společnosti EKO-KOM, na  jednoho 
obyvatele kraje připadá za  loňský rok  
bezmála osmdesát kilogramů vytřídě-

ného odpadu. Průměr celé České re-
publiky je zhruba o  čtrnáct kilogramů 
nižší,“ sdělila ředitelka oddělení regi-
onálního provozu společnosti EKO-
-KOM, a.s. Martina Filipová. -ger-

Přírodovědec a  cestovatel Ivo Müller 
během něj posluchačům nabídne po-
vídání o  jarní Vysočině, o  houpavých 
karpatských hřebíncích, o  rozvinování 
krajiny u Hrabišína, o poutničení podle 

kompasu, o drsné kráse pouště Atacama, 
o  poustevničení na  Pytláku a  o  mno-
hém dalším. Přednáška je na programu 
ve čtvrtek 8. října od 18 hodin ve velkém 
sále knihovny. -red-

„Vzhledem k tomu, že se koronaviro-
vá situace neustále vyvíjí a  na  základě 
toho se upravují také opatření mini- 
sterstva zdravotnictví, rozhodli jsme se, 
že Svatováclavskou slavnost pořádat ne-
budeme. Pevně věřím, že v příštím roce 
se situace zlepší a občané i návštěvníci 
města se dočkají tradičních Slavností 
města Šumperka i  s  velkolepým histo-
rickým průvodem,“ vysvětlila místosta-
rostka Marta Novotná. 

V  sobotu 26. září tak budou sady  
1. máje hostit pouze Medový den. 
Návštěvníci budou moci od  10 do   
18 hodin nahlédnout pod víko vče-

lího úlu a  objevit vše, co se v  tomto 
fascinujícím společenstvu odehrává. 
V  parku budou připravena sportovní, 
herní, vědomostní a  výrobní stano-
viště, která přítomné seznámí nejen 
s  životem včel v  úle a  včelařením, ale 
i s včelími produkty a procesem výroby 
medu. Na pódiu letního divadla navíc 
od 10 do 12 hodin vystoupí umělecké 
a sportovní kroužky Dorisky. „Akce je 
v rámci parku rozdělena na jednotlivá 
stanoviště, takže by zde nemělo dochá-
zet k  velké koncentraci návštěvníků 
na  jednom místě,“ uvedla Marta No-
votná.  -red-

Funkci předsedy přijal Jindřich 
Šváb ve  svých osmnácti letech nejpr-
ve v základní organizaci Svazarm, kde 
náplní činnosti byla sportovní střelba 
a branná výchova. Činnost organizace 
se postupně rozšiřovala o další speciali-
zace, jako byly klub motoristů, rádiově 
orientační běh, modelářství, kynologie 
a  další. Pod jeho vedením dosahovali 
členové Svazarmu vynikajících výsled-
ků rovněž na evropské úrovni. Jindřich 
Šváb dlouhá léta působil také ve  vyš-
ších orgánech Svazarmu, aktivně se 
však zapojoval i do činnosti na úrovni 
regionální.

Pod jeho vedením si členové ZO Sva-
zarmu Temenice z vlastních prostředků 
vybudovali v areálu bývalé cihelny v Te-
menici sportovní střelnici, jež slouží 
do současné doby. Tato organizace byla 
předchůdcem stávajícího spolku AVZO 
TSČ ČR v  Šumperku-Temenici, který 
se nyní věnuje sportovnímu střelectví.

Jindřich Šváb stál u  zrodu Šumper-
ské ligy mládeže, díky níž se podařilo 
přitáhnout ke  sportovní střelbě tolik 
potřebný dorost. Jde přitom o jedinou 
střeleckou soutěž celostátního význa-
mu, která se střílí na otevřené střelni-
ci. Šumperští odchovanci dosahovali 

a  dosahují vynikajících výsledků, a  to 
nejen na národní, ale také na evropské 
a světové úrovni.

Jindřich Šváb se tak svou usilovnou, 
obětavou prací nesmazatelně zapsal 
do života AVZO-TSČ ČR - pobočného 
spolku Šumperk-Temenice.  -red-

Cyklus noeticko-cestopisných přednášek „Tváře krajiny - oči poutníka aneb 
Nejvyšší vrcholy mého mikrosvěta“, který pořádá Knihovna TGM, pokračuje 
v  říjnu setkáním nazvaným Tvář oduševnělá. To bylo původně naplánováno 
na letošní březen.

Situace kolem koronaviru zhatila nejen červnové Slavnosti města Šumper-
ka, ale nyní také Svatováclavskou slavnost, plánovanou na poslední zářijovou 
sobotu. Vzhledem k vývoji posledních dnů se město rozhodlo tuto akci zrušit. 
Medový den, který každoročně pořádá Středisko volného času Doris Šumperk, 
se ale v sadech 1. máje v sobotu 26. září uskuteční.

V neděli 30. srpna zemřel v osmasedmdesáti letech Jindřich Šváb, jenž se svou 
aktivní prací navždy zapsal do historie sportovního střelectví. V čele spolku stál 
osmapadesát let.

Město Šumperk si v pátek 11. září přivezlo z Plumlova pomyslnou stříbrnou medaili ze soutěže O keramickou popelni-
ci. Akci každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM.

Město získalo ocenění za to, že lidé dobře třídí odpad

Tvář oduševnělou ukáže Ivo Müller

Svatováclavská slavnost nebude, Medový den ano

Odešel nestor střeleckého sportu v Šumperku

Magda Zmrhalová byla oceněna in 
memoriam.  Foto: archiv

Ocenění převzali místostarosta Jakub Jirgl společně s vedoucí odboru životního pro-
středí Danou Krňávkovou.                                                                                   Foto: -ger-

Jindřich Šváb stál u zrodu Šumperské 
ligy mládeže, díky níž se podařilo při-
táhnout ke  sportovní střelbě tolik po-
třebný dorost.  Foto: archiv
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Zpravodajství/Informační servis 

„Koronavirus hýbe naší společností 
a  lidé mají přirozeně mnoho otázek. 
Chtěli jsme občanům nabídnout ma-
ximální informační servis. Doposud 
lidé volali přímo na  hygienické stani-
ce, jež však soustředí veškeré kapacity 
na  trasování. Věřím, že linka přinese 
občanům odpovědi na  jejich dotazy 
a  hygienikům čas na  odbornou práci. 
Velké poděkování patří studentům. 
Jejich zájem pomoci státu v  této době 
je úžasný a  já si jejich pracovního na-
sazení nesmírně vážím,“ okomentoval 
spuštění linky ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch.

Informační linka ke koronaviru 1221 
je důležitou součástí systému Chytré 
karantény. Od  1. září, kdy byl provoz 
linky zahájen, odbavili operátoři denně 
průměrně patnáct set hovorů a odesla-
li průměrně sto padesát SMS. Linka je 

v provozu sedm dní v týdnu. Pokud se 
občan na  linku obrátí mimo pracovní 
dobu, operátoři mu zavolají zpět. 

Mezi nejčastější témata hovorů pa-
tří obecné podmínky cestování, rizi-
kový kontakt, ukončování karantény 
a algoritmy testování. Dále se na linku 
obracejí lidé se zdravotními potížemi či 
lidé vracející se ze zahraničí, kteří vy-
hledávají informace o správném postu-
pu. Linka zodpovídá i  dotazy spojené 
s aktuálně platnými opatřeními a další 
obecné otázky ohledně koronaviru. 
Operátoři veřejnosti pomohou také 
najít nejbližší odběrové místo s volnou 
kapacitou.

„Proškolení operátoři jsou schopni 
odbavit významnou část dotazů veřej-
nosti, jež nevyžadují odbornou účast 
epidemiologa. Pomohou tak lidem zo-
rientovat se v  aktuálních opatřeních, 

Linka 1221 slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění 
covid-19. V provozu je každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendech pak 
od 9 do 16.30 hodin. Dotazy veřejnosti zodpoví proškolení medici a medičky. 
V pravidelných směnách se jich na lince střídá téměř stovka.

Ministerstvo spustilo centrální infolinku ke koronaviru 1221

  
  

 Knihovna zve na 
seminář moderních dějin

Seminář moderních dějin, který 
byl původně naplánovaný na  le-
tošní březen a jímž provází Tomáš 
Hlavsa, se uskuteční ve  středu  
30. září od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny. Jeho tématem budou ge-
nocidy 20. století. Přednášející pro-
jde dějiny opakujícího se šílenství, 
které označujeme jediným mrazi-
vým slovem: genocida. Připomene 
všechna hlavní období a  národy, 
jež se staly obětí systematického 
a neomezeného násilí. Od armén-
ské genocidy přes holokaust, tra-
gické události v  Kambodži nebo 
Rwandě až po  genocidu v  nedáv-
ných občanských válkách při roz-
padu Jugoslávie. Zmíní i rozsahem 
menší katastrofy genocidního cha-
rakteru. A  osvětlí historické sou-
vislosti, příčiny a důsledky a bude 
spolu s posluchači hledat pozitivní 
poučení z  těchto událostí, světlo 
naděje.  -kv-

poradí jim ohledně každodenního 
fungování v karanténě, ohledně postu-
pu při obavách z nákazy či jak chránit 
své blízké. Díky jejich podpoře se uvol-
ní ruce epidemiologům, kteří budou 
moci směřovat svůj čas a  expertizu 
do trasování,“ dodala hlavní hygienič-
ka ČR Jarmila Rážová.

Na  lince operují studenti a  stu-
dentky lékařských fakult z  celé České 
republiky. Ministerstvo zdravotnic-
tví podepsalo s  lékařskými fakultami  
memorandum, v němž obě strany de-
klarovaly úzkou spolupráci v době ko-
ronavirové epidemie.

Kromě informační linky ke  koro-
naviru 1221 provozuje ministerstvo 
zdravotnictví také zdravotnickou linku 
224  972  222. Na  ní jsou zaměstnan-
ci ministerstva veřejnosti k  dispozici 
ve všední dny od 9 do 17 hodin. Linka 
slouží pro dotazy, které se týkají zdra-
votnictví a  nejsou primárně spojené 
s koronavirem.

G. Štěpanyová, tisková mluvčí 
Ministerstva zdravotnictví ČR

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
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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)

                  Informa�vní schůzka k projektu je ve středu 30. 9. 2020 
                                                                       v 9.00 hod.

        na Akademii J.A. Komenského
nám. Míru 4, Šumperk

v učebně č. 4, 
v 1. poschodí
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OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V PRAKTICKÉM BALÍČKU 
» Dezinfekce na ruce Septoderm gel 50 a 500ml 
» 2 ks jednorázový ochranný respirátor (FFP2) 
» 60 ks jednorázová zdravotnická rouška
» 100 ks jednorázové latexové rukavice.

Nabízí Lékárna AGEL v Lékařském domě na ul. M. R. Štefánika 
v Šumperku a e-shop www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky a dezinfekční přípravky.

Chraňte sebe 
i své blízké včas

STOP 
NÁKAZE!

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

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:
ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
TESAŘ
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK
SVÁŘEČ TIG 
MISTR STROJÍRENSKÉ 
VÝROBY

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?
Fortex reality

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

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      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí, včetně bezplatného vyřízení daně z převodu nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi - ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního úvěru a stavebního spoření.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další).
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz

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

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

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

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

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

www.fortexreality.cz

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

www.fortexreality.cz

602 531 103 733 734 435

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

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

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

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

www.fortexreality.cz

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

www.fortexreality.cz

602 531 103 733 734 435



15 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Do PRÁCE a do ŠKOLY 
            s NOVÝMI 
               BRÝLEMI

*při nákupu 2ks brýlových obrub 
  1 pár skel ZDARMA1+1 ZDARMA

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

Více informací v OPTICE
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www.dumsnu.com
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RYTECTVÍ

Rytí na šperky,
    hodinky, prsteny
štítky na dveře, štítky na schránky,
klíčenky, známky pro psy, náramky,
reklamní předměty s věnováním,
značení výrobků, výrobní štítky,
grafické šablony, popis materiálů.

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz

• 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

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu  a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST oceníte
a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po - So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 hod. OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE INTERIÉRU VOZIDLA BIOOZONEM - účinně zneškodní viry i COVID-19

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

Zde přijímáme také platby:www.automyckasumperk.czVyužijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.


