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Přístavba šaten 
se odkládá, agentura 
zrušila dotační titul

Nový odpadový zákon: 
Čím víc vytřídíme, tím víc 
zpomalíme nárůst cen2 3 5

Město prodalo další 
část svého majetku 
v nemocnici

Říjen se nese ve znamení 
parlamentních voleb do 
Poslanecké sněmovny 7-10

Ortopedi trénovali v kamionu nové operační techniky

Ve  všech chirurgických oborech 
platí, že lékaři potřebují praxi. Výjim-
kou nejsou artroskopické operace, při 
kterých se operatér pohybuje uvnitř 
kloubu pomocí speciálních nástrojů. 
Dovnitř vstupuje jen přes malou ran-
ku, což znamená, že musí pracovat 
precizně a  jistě. Proto je důležité, aby 
měli lékaři možnost si artroskopické 
zákroky natrénovat, včetně nejnověj-
ších operačních technik. Dostatečné 
znalosti a  zkušenosti mají vliv na  to, 
jak dobře po  technické stránce pak 
zákrok zvládnou a zda si poradí s pří-

padnými komplikacemi. Unikátní pří-
ležitost natrénovat nejnovější artrosko-
pické operační techniky dostali lékaři  
ortopedického oddělení šumperské 
nemocnice minulý týden, kdy se mohli 
po dva dny „vzdělávat“ ve  speciálním 
tréninkovém kamionu. 

„Pro naše lékaře to byla skutečně 
jedinečná akce. Na workshopy tohoto 
typu se jezdí především do zahraničí, 
to ale v  posledním půldruhém roce 
nebylo vzhledem ke koronavirové pan-
demii možné. Společnost Arthrex, jež 
má v Mnichově největší evropské tré-

ninkové centrum pro lékaře a  se kte-
rou má naše nemocnice velmi dobré 
vztahy, proto přišla s  projektem, díky 
němuž jsme mohli mít toto speciální 
pracoviště přímo u  nás,“ říká primář 
ortopedického oddělení Ján Debre. 
Takový způsob vzdělávání zejména  
začínajících kolegů je podle něj v sou-
časnosti opravdovou výhrou. „Mni-
chovský kamion je rezervovaný na dva 
roky dopředu. To, že se nám ho po-
dařilo dostat do Šumperka, je jedním 
z mých splněných snů,“ usmívá se pri-
mář.   Pokr. na str. 2

V kamionu s mobilní laboratoří a operačními sály trénují lékaři po celém světě, nejmodernější zákroky si vyzkoušeli i lékaři 
v Šumperku. Místní nemocnice byla v republice jedinou, do níž kamion přijel.  Foto: Z. Kvapilová

Novému objektu Charity se zázemím 
pro mobilní hospicovou péči požehnal 
arcibiskup Jan Graubner.    Strana 3

V neděli 12. září se šumperská městská 
památková zóna stala dějištěm třetího 
ročníku běžeckého závodu na deset ki-
lometrů ŠumpeRUN.    Strana 6

Oběti holocaustu připomínají v Šumper-
ku další Kameny zmizelých.    Strana 11
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Vážení a milí čtenáři,
do rukou se vám po roce dostává říjnová Živá 
brána, jež je stejně jako loňské číslo plná in-
formací a článků o kulturních, společenských 
i sportovních akcích. Loni bohužel vývoj koro-
navirové pandemie jejich konání znemožnil, 
letos ale pořadatelé věří, že se je podaří usku-
tečnit. Říjen se ponese ve znamení festivalu 
Město čte knihu, který tentokrát představí 
tvorbu Jaroslava Rudiše a Jaromíra Švejdíka 
a jenž mimo jiné nabídne i besedu s režisé-
rem Miroslavem Krobotem či koncert Letní 
kapely. Další festival, Future Gate, reaguje na 
současnou koronakrizi a do kina Oko přiveze 
postapokalyptické snímky. Šumperk se letos 
připojí několika akcemi ke Dnům architek-
tury, otevřou se nové výstavy a pokřtí hned 
dvě knihy, s místními Motýli vystoupí soubor 
Musica Bohemica, do Šumperka přijedou Žal-
man & spol., Jarek Nohavica, Mňága a Žďorp 
či slavný Laco Déczi, divadlo odehraje pre
miéru Frankensteina… Přeji hezký začátek 
podzimu!                         Z. Kvapilová, redaktorka
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Ojedinělou zkušenost mají za sebou ortopedi ze šumperské nemocnice. Aniž by museli vyjet na zahraniční stáž, mohli 
si na  humánních preparátech procvičit nejnovější artroskopické operační techniky. Minulý týden za  nimi totiž přímo 
do nemocničního areálu přijel z německého Mnichova speciální kamion, vybavený mobilní laboratoří a dvěma operač-
ními sály. Před budovou ředitelství zaparkoval na dva dny, během nichž si lékaři mohli vyzkoušet celou řadu operačních 
postupů. Ty chtějí v dohledné době nabídnout pacientům.
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Ortopedi trénovali v kamionu nové operační techniky

Přístavba šaten se odkládá, agentura zrušila dotační titul

  

  Na „Točáku“ přibyly 
lavičky s květináči

Nové lavičky s květinovou výzdobou přibyly na tzv. 
Točáku v  centru města. Na  obří květináče osáze-
né vřesem a  drátovcem, které jsou doplněné po-
sezením, přispěla Nadace ČEZ sedmdesáti tisíci 
korunami, necelých dvaačtyřicet tisíc korun pak 
doplatilo město. Výzdoba v  květináčích se bude 
obměňovat podle aktuálního ročního období. -ger-

  Novým šéfem městské 
policie je Lubomír Jurka
Novým ředitelem Městské policie v  Šumperku je 
Lubomír Jurka, jenž nahradil na  tomto postu Ja-
roslava Janderku, který řediteloval šumperským 
strážníkům dva roky. Lubomír Jurka je zkušeným 
manažerem i policistou, pracoval ve státní a sou-
kromé sféře, v řadách Policie ČR se postupně do-
pracoval k  hodnosti plukovníka. Vedení městské 
policie se ujal 1. září. -ger-

  Proběhnou poslední 
letošní farmářské trhy 

Příští měsíc budou mít lidé naposledy v letošním 
roce možnost nakupovat potraviny a  další pro-
dukty přímo od výrobců. V pátek 1. října obsadí 
prodejci stánky rozeseté v prostoru na Hlavní tří-
dě mezi obchodním domem a  bývalým hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů si budou moci 
příchozí nakoupit od osmé ranní do čtvrté odpole-
dní.  -zk-

Lubomír Jurka se 1. září ujal vedení městské poli-
cie.                                                                    Foto: -ger-

Třetinu peněž na pořízení laviček s obřími květiná-
či darovala městu Nadace ČEZ.                Foto: -ger-

 Pokr. ze str. 1
Jeho slova vzápětí potvrzuje mladý lékař Jiří Dupal, 

který nastoupil na šumperskou ortopedii před třemi 
lety. „Pro mě jako začínajícího lékaře to byla obrovská 
příležitost posunout se v rámci artroskopií dál. Jako 
operatér jsem mohl anatomicky doslova nahlédnout 
do kolene, což při běžných operacích nelze, a vyzkou-
šel jsem si široké spektrum nejnovějších zákroků, díky 
čemuž se budu i na operačním sále cítit určitě mno-
hem jistěji,“ podotýká mladý ortoped, jenž mimo jiné 
asistoval při náhradě zadního zkříženého vazu kolene 
a vyzkoušel si také sešití prasklého menisku. To vše 
v mobilní laboratoři se dvěma plně vybavenými ope-
račními sály pro nácvik operací. Ty probíhaly na tzv. 
kadaverech, tedy na částech těl určených k pitvě. 

Tématem obou tréninkových dnů přitom byla 
sportovní traumatologie zaměřená na oblast kolenní-
ho a  ramenního kloubu. „K dispozici jsme tak měli 
kadavery ramen a kolen pro nácvik artroskopických 
operačních technik, jako jsou stabilizace ramene, se-
šití rotátorové manžety či menisků nebo třeba ošet-
ření chrupavek,“ vyjmenovává některé zákroky Ján 
Debre a zdůrazňuje, že kadaverózní trénink má pro 
lékaře obrovský přínos. Mohou si totiž vyzkoušet nej-
novější operační techniky na reálných tělech s vyso-
kou kvalitou výstupu, což je velmi důležité pro jejich 
běžnou praxi. „Velmi mě těší, že nešlo o masivní akci 
s účastí kolegů z celé republiky, ale že byla určena jen 
pro úzký okruh lékařů naší nemocnice a několik hos-
tů. Mohli si tak vše v klidu vyzkoušet,“ pochvaluje si 
„komorní“ ráz dvoudenního tréninku primář. 

Kromě kompletního „týmu“ čtrnácti šumperských 
ortopedů a pěti „hostujících“ lékařů se v unikátní mo-
bilní laboratoři vzdělávali i jejich „domácí“ kolegové 
z  jiných oborů. „Měl jsem velkou radost, že hned 
první den projevili zájem nahlédnout pod pokličku 
ortopedické „kuchařky“ kolegové z  chirurgie, gyne-
kologie či urologie. Mohli tak mimo jiné vidět, jak se 
vyvíjí v  rámci edukace vztah nemocnice k  mladým 
lékařům a ortopedii,“ poznamenává Debre.

Artroskopicky se dnes operují kolena, ramena, 
bedra, kyčle, lokty nebo zápěstí. Díky speciálnímu ka-
mionu měli šumperští operatéři ojedinělou možnost 
vyzkoušet si nejnovější miniinvazní metody, jako je 
například nanoskopie. K  zákroku, který se provádí 
jen v  lokální anestezii, potřebují pouze specifickou 
optiku a  nástroj velikosti jehly. Mezi další novinky, 
jež si lékaři v kamionu zkusili, patří například i spe-
ciální ošetření chrupavky s  využitím krevní plazmy 
nebo voperování vnitřní ortézy, která nahradí sádro-
vou fixaci. „To znamená, že se kloub zpevní zevnitř 
a poraněné tkáně se mohou zahojit, aniž by pacient 
dostal sádru. Vnitřní ortéza InternalBrace je velmi 
pevné speciální vlákno z polyesteru, jež článek nebo 
jiné klouby zpevní. Toto vlákno je ještě pevnější než 
třeba stejně silný ocelový drát,“ vysvětluje primář. 
Ortopedická „industrie“ se podle něj vyvíjí doslova 
raketovým tempem. „Snažíme se držet krok s novými 
technikami, materiály a  operačními postupy. To, co 
jsme si vyzkoušeli, můžeme v krátké době nabídnout 
našim pacientům,“ uzavírá Ján Debre. -zk, hh-

„Šatny, které zde jsou prakticky ve  stejném stavu 
zhruba třicet let, jsou už nyní nevyhovující. Šum-
perští hokejisté hrají extraligu, patří k  úspěšným 
týmům. Zázemí, v němž se pohybují, rozhodně ne-
odpovídá jejich potřebám. Vedle důstojných šaten tu 
chybí také potřebná relaxační a  odpočinková zóna. 
Kvalitní zázemí potřebují rovněž mládežnické týmy,“ 
vyjmenoval důvody pro plánovanou přístavbu ředi-
tel Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil. Ještě 
v  červenci to podle něj vypadalo, že stavbě nového 
zázemí nebude nic bránit. Byla vypsána soutěž, vy-
brán zhotovitel a čekalo se pouze na oficiální potvr-
zení o  přidělení dotace. „Administrátor žádosti nás 
ubezpečoval, že vše probíhá dobře, že bylo dokonče-
no věcné i  formální hodnocení naší žádosti a  že se 
očekává, že do konce měsíce proběhne registrace akce 
a budeme vyrozuměni,“ popsal Miroslav Pospíšil.

Několik týdnů na to ale Národní sportovní agen-
tura oznámila, že příslušný dotační titul zcela ruší 
a nahradí ho jiným, který má být pro žadatele spra-
vedlivější. Projekty mají být hodnoceny nikoliv po-
dle pořadí, v jakém se o dotace přihlásily, ale podle 

kvality. „Problém je však v tom, že nová výzva se ne-
vztahuje na obchodní společnosti, přestože jsou sto-
procentně vlastněné městem, což je i případ Podniků 
města Šumperka. Podali jsme proto žádost do jiného 
programu,“ sdělil ředitel PMŠ, jenž se však obává, že 
na prostředky na nové zázemí pro hokejisty společ-
nost nedosáhne. -ger-

Bez nového zázemí se ještě nějakou dobu budou muset obejít hokejisté v Šumperku. Správce zimního 
stadionu, společnost Podniky města Šumperka, sice plánovala, že na podzim začnou práce na přístavbě 
nových šaten, akce se ale odkládá na neurčito. Z velké části ji totiž měla pokrýt zhruba čtyřicetimilionová 
dotace od Národní sportovní agentury. Ta ale příslušný dotační titul zrušila.

Přístavba měla vyrůst na zelené ploše a navazovat na se-
verní obvodovou stěnu objektu.                            Foto: -pk-

Živý přenos z  kamionu se promítal v  kongresovém 
sále, kde si lékaři mohli vyzkoušet například techniky 
šití.  Foto: H. Hanke
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Prodej objektu ředitelství, pavilonu F a budovy někdejší vrátnice v areálu místní nemocnice jejímu sou-
kromému provozovateli schválili na svém červnovém jednání šumperští zastupitelé. Nemocnice Šumperk 
a.s. za ně městu zaplatí více než osmnáct milionů korun, sloužit budou zdravotnickým účelům.

Tolik potřebného zázemí se nedávno dočkali zdravotníci šumperské Charity, jež zajišťují náročnou mo-
bilní hospicovou péči v rámci celého regionu. V sídle Charity v Rooseveltově ulici vyrostla díky soukro-
mému donátorovi během jednoho roku nová budova, kterou už v současnosti užívají. Během slavnostního 
otevření, jež se odehrálo druhý zářijový čtvrtek, požehnal objektu i vnitřnímu zázemí olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner.

Město prodalo další část svého majetku v šumperské nemocnici

Novému objektu Charity se zázemím pro mobilní hospicovou péči požehnal arcibiskup

Nemovitosti, které město v  nemocničním areálu 
vlastnilo a  vlastní, jsou zčásti jeho historickým ma-
jetkem, zčásti je pak v  minulosti získalo převodem 
od Olomouckého kraje. Některé z „historických“ ob-
jektů již prodalo soukromému provozovateli nemoc-
nice. První prodej přitom schválili zastupitelé v roce 
2017. Někdejší chirurgii, ORL a kapli řádu Karla Bo-
romejského, jež byla odsvěcena v  padesátých letech 
a poté zde vzniklo rentgenové pracoviště, koupil ma-
jitel Nemocnice Šumperk a.s., včetně pozemků pod 
nimi, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 7,1 mi-
lionu korun. Šlo přitom o budovy, které se řadu let ne-
využívaly a postupně chátraly. Objekt bývalé chirurgie 
nechalo vedení nemocnice kompletně zrekonstruovat 
a loni zde otevřelo oddělení následné intenzivní ošet-
řovatelské péče s  třiadevadesáti lůžky, v  tomto pavi-
lonu P se v současnosti nachází i očkovací centrum.

Loni v  červnu dali zastupitelé „zelenou“ prode-
ji dalších objektů – původní interny v  pavilonu E, 
v  němž se nacházejí neurologie a  plicní oddělení, 

někdejší gynekologie v pavilonu F, ve kterém je dnes 
kožní oddělení, dále budovy garáží s dílnami a stáva-
jícího ředitelství s prosekturou. 

Prodej pavilonu E a  garáží s  dílnami, včetně po-
zemků pod nimi, schválili zastupitelé loni v prosinci, 
společnost Nemocnice Šumperk za budovy zaplatila 
devět milionů korun, což byla cena stanovená zna-
leckým posudkem. „Původně jsme zamýšleli prodat 
všechny budovy najednou, avšak z důvodu urychlení 
prodeje došlo nejdříve k  prodeji pavilonu E a  gará-
ží s dílnami, včetně pozemků pod nimi, kde nebylo 
nutné vyhotovení geometrického plánu pro rozdě-
lení pozemků. V případě prodeje budovy ředitelství 
a pavilonu F, včetně pozemků pod nimi a přilehlých 
pozemků, a dále za účelem zřízení věcného břemene 
bylo nutné zpracovat geometrický plán na rozdělení 
pozemků a na vyznačení rozsahu věcného břemene. 
Prodej byl zveřejněn s tím, že probíhá za obdobných 
podmínek jako loni,“ vysvětlil vedoucí majetkopráv-
ního odboru šumperské radnice Milan Šubrt a upřes-

„Velmi mě těší, že otec arcibiskup Jan Graubner při-
jal pozvání a že dnes spolu s námi sdílí velkou radost 
z dokončeného díla, stejně jako všichni, kteří dorazili 
z různých organizací, obcí a měst. Nechybějí tu farní-
ci, přátelé, kteří nám fandí a podporují nás,“ přivítala 
na  slavnostním setkání přítomné ředitelka šumper-
ské Charity Jana Bieliková. Připomněla, že u  zrodu 
projektu moderního hospice stál Pavel Holubář, bez 
jehož iniciativy a především finančního daru by toto 
zařízení nevzniklo. „Pavel Holubář má charitní srdce 
a jen těžko lze najít nejvýstižnější slova, která by vyjá-
dřila naši vděčnost,“ poděkovala štědrému donátoro-
vi ředitelka Charity. 

Pustit se v této době do takové akce vyžaduje podle 
ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Kepr-
ta jistý druh „bláznovství“. „Bez něj by ale v charitě 
často některé věci vůbec nebyly. Děkuji paní ředitelce 
Bielikové, že ho v sobě našla. Velký dík patří i donáto-
ru, jenž téměř sto procent nákladů zaplatil, což je věc 
nepříliš často vídaná,“ zdůraznil Václav Keprt, který 
se vzápětí obrátil k  zaměstnancům Charity. „K  vaší 
práci mám obrovský respekt, je velice těžká a vyčer-

pávající, náročná fyzicky i psychicky, takže si toto dů-
stojné prostředí opravdu zasloužíte. Věřím, že i díky 
němu se vám bude dařit vaše poslání dál naplňovat,“ 
dodal Keprt.

Po  společné modlitbě požehnal novému objektu 
arcibiskup Jan Graubner a  popřál všem zaměstnan-
cům hodně sil do další služby. „Mít budovu, odborné 
znalosti, vzdělání, nástroje je samozřejmě důležité, ale 
to, co dělá charitní službu charitní službou, je vztah 
lásky, jež dovede chápat a naslouchat, schopnost vidět 
nikoliv případ, ale člověka. Chci proto při této mod-
litbě vyprošovat především těm, kteří tu pracují, aby 
v každém viděli osobu, již je možné milovat, i když to 
je lidsky někdy těžké,“ řekl Jan Graubner.

Nová budova se zázemím pro mobilní hospicovou 
péči vyrostla v  místě někdejšího dřevěného monto-
vaného objektu. Po  jeho demolici a  odstranění pů-
vodních základů se dodavatelská firma Well s.r.o.  
z Vikýřovic pustila v polovině loňského roku do vlast-
ní stavby, kterou završila koncem letošního července 
kolaudace. „Stavět v  době koronaviru vyžadovalo té-
měř nadlidské úsilí. Firma často bojovala nejen s poča-

sím, ale i s nedostatkem stavebního materiálu. Jejímu 
majiteli Michalu Špičkovi patří velké poděkování,“ vy-
zdvihla přístup dodavatelské firmy Jana Bieliková.

V  přízemí objektu se nacházejí zejména prostory 
pro skladování a údržbu zdravotních rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, první patro pak funguje 
jako zázemí pro multidisciplinární tým mobilní hos-
picové péče, jenž zajišťuje profesionální péči o umí-
rající v jejich domácím prostředí čtyřiadvacet hodin 
denně, sedm dní v  týdnu. Vedle pracovny vrchní 
paliativní sestry, sesterny a  ambulance paliativní 
medicíny tu jsou i  kanceláře sociálního pracovní-
ka a administrativy a rovněž místnost pro setkávání 
s rodinami a pozůstalými. „Smrtí pacienta péče Cha-
rity o  truchlící rodinu a  příbuzné nekončí. Zájemci 
mohou navštěvovat například poradnu pro pečující 
a pozůstalé, několikrát ročně se zde budou moci spo-
lečně setkávat, vzpomínat, využívat nabídky duchov-
ních rozhovorů, setkání s odborníky a podobně. Díky 
novému zázemí je tak náš region zase o  krůček dál 
v péči o umírající,“ podotkla ředitelka.

Úpravy se letos dočkal také vnitřní areál, jenž byl 
nově vydlážděn. A  „generálkou“ nyní prochází ka-
menný plot, který byl ve velmi špatném stavu. Na in-
vestici přispěla Charitě stopadesátitisícovou dotací 
místní radnice. Oprava by měla být hotová během 
podzimu. -zk-

Mezi objekty, jež město letos prodalo soukromému 
provozovateli nemocnice, je i budova stávajícího ředi-
telství s prosekturou.                                            Foto: -zk-

Nové prostory si mohli prohlédnout nejen pozvaní 
hosté, ale i farníci a ti, kteří Charitu podporují. 
 Foto: -zk-

Novému objektu i  vnitřnímu zázemí požehnal olo- 
moucký arcibiskup Jan Graubner.                        Foto: -zk-

Pásku slavnostně přestřihli Pavel Holubář, ředitelka 
Charity Jana Bieliková a Michal Špička z dodavatelské 
firmy.  Foto: -zk-

nil, že kupní cena vycházela ze znaleckého posudku 
a činí 18,284 milionu korun.

Po  letošním prodeji tak městu v  nemocničním  
areálu zůstanou chirurgický komplex s  operačními 
sály, centrálním příjmem, ambulancemi a  rehabi-
litací, lůžkový pavilon B, trafostanice, objekt bývalé 
lékárny a budova transfuzní stanice. -zk-
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Ohlédnutí za akcemi

Oblíbený Medový den, jenž se v sobotu 11. září konal v areálu Střední odborné školy 
v Zemědělské ulici, přilákal stovky návštěvníků. Lidé ochutnávali med a medovinu, 
sledovali při práci paličkářku či košíkářku, nechyběly ani dobroty, které si zájemci 
vybírali z medového menu, a děti mohly absolvovat medovou stezku nebo si vyrobit 
svíčku. S velkou odezvou se rovněž setkala přednáška odbornice na výživu Margit 
Slimákové, pohodovou náladu pak pomohla vytvořit kapela Holátka. 
 Foto: -ger-

Minulou středu uvítali v Knihovně TGM publikaci „Vlastivěda a místopis okresů 
Šumperského, Staroměstského a Vízmberského z roku 1932“. Od prvního vydání 
v uvedeném roce je kniha, kterou napsal bludovský rodák Jan Březina, stále neo-
cenitelným základem vlastivědy a místopisu šumperského regionu, zaznamenány 
jsou v něm také dějiny Šumperka a nejstarší historické informace o všech obcích 
z bývalých okolních panství. Originál z roku 1932 kapacity v tomto oboru Zdeněk 
Gába a Zdeněk Doubravský jen nepatrně upravily a doplnily o věcné opravy v textu 
a úplný jmenný rejstřík, bohatší je i obrazový materiál. Knihu vydalo štítecké nakla-
datelství Veduta Pavla Ševčíka.                                                                            Foto: -pk-

Den řemesel přilákal v sobotu 18. září stovky návštěvníků. Pod heslem „Nauč se ře-
meslo, porvou se o tebe“ jej posedmé uspořádala Střední škola řemesel, dříve SŠŽTS, 
ve spolupráci s místní firmou Škoda Pars, jež je členem skupiny Škoda Transportatiton. 
Škola předvedla pestrou nabídku učebních a studijních oborů – strojírenských, staveb-
ních i obchodních, příchozí mohli obdivovat také šikovné ruce budoucích kadeřnic, 
které zkrášlily mnohé návštěvnice. Jedním z cílů akce bylo upozornit na potřebnost 
odborného vzdělání i dobré vyhlídky absolventů technických oborů.              Foto: -zk-

V půjčovně pro dospělé Knihovny TGM je do 6. října k vidění výstava nazvaná 
Romarising/Romské obrození, pořádaná ve spolupráci s Muzeem romské kultury. 
Vystaven je výběr z více než stovky portrétů českých občanů – Romů, jimž se úspěš-
ně podařilo prosadit v majoritní společnosti, a to navzdory velmi silně zakořeněným 
předsudkům. Tento projekt je poctou jejich odvaze. Součástí zahájení výstavy byl 
koncert romské cimbálovky, která návštěvníky knihovny zcela uchvátila, sál roztan-
čila i rozezpívala.                                                                                                    Foto: -ger-

Důstojnou tečkou za  Klášterními hudebními slavnostmi byla světová premiéra 
Oratoria českého klasicistního skladatele Václava Horálka. „Závěrečný koncert 
v klášterním kostele v pondělí 13. září byl jedním slovem úchvatný. Světová pre-
miéra Oratoria de Passione Domini nostri Jesu Christi vyšla fantasticky. Duchovní 
skladba z 18. století se v češtině jen tak neslyší. Hudba je v mnoha místech velice 
překvapivá, jak svou úrovní, tak i instrumentací,“ zhodnotil koncert ředitel festivalu 
Roman Janků a dodal, že vrcholem večera poté bylo Mozartovo Requiem. Provede-
ní obou skladeb leželo na bedrech špičkového souboru Musica Florea a pěveckého 
sboru Collegium Floreum.  Foto: J. Kučera

Tradiční výstavu živých hub uspořádalo v první polovině září šumperské muzeum. 
Do jejich sběru se během dvou dnů, jež předcházely výstavě, zapojilo dvanáct lidí. 
Druhů, které našli, bylo více než tři sta devadesát. Téměř stejný počet návštěvníků, 
382, si přišel na dvě stě padesát exemplářů vystavených v Rytířském sále od čtvrtku 
9. do soboty 11. září prohlédnout. Mezi pestrou paletou hub mohli lidé obdivovat 
i vzácné exempláře, například kalichovku Karchbrennerovu nebo nepřehlédnutelný 
hnědák Schweinitzův, jehož plodnice měla přes půl metru.  Foto: -ger-

Letmé ohlédnutí za akcemi, jež se odehrály v uplynulých zářijových dnech
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Informace/Odpady

V  současné době mohou lidé třídit již deset ko-
modit – plast, papír, sklo, bioodpad, kov, nápojový 
karton, textil, jedlé tuky a  oleje a  jako poslední při-
byl gastroodpad. V  rámci zpětného odběru mohou 
občané odevzdávat také vysloužilá elektrozařízení, 
baterie, světelné zdroje a pneumatiky. „Více komodit 
zatím třídit nedokážeme. Pokud budeme chtít snižo-
vat množství odpadu, jež míří na skládku, musíme ře-
šení hledat jinde,“ říká místostarosta. Město se podle 
něj nyní zaměří na to, jak modifikovat systém svozu 
a optimalizovat proces odpadového hospodářství. Vše 
by mělo směřovat k tomu, aby se odvážely jen plné ná-
doby s odpadem, aby na  skládku mířilo co nejméně 
směsného odpadu.

I z toho důvodu město nechalo v letošním roce roz-

místit více kontejnerů na tříděný odpad. Textil je mož-
né odevzdávat na šesti nových stanovištích (Evaldova, 
Zahradní, Finská, Horova, Balbínova, a  Nezvalova), 
přibyl stejný počet kontejnerů na  kovy (Bratrušov-
ská, Balbínova, Pod lesem, Pod Senovou, Bludovská 
a  Janošíkova), na  dvou nových místech lze odkládat 
plastové nádoby s  jedlými oleji a tuky (Alšova, Javo-
říčko), na vybraných stanovištích je pak rozestavěno 
pět desítek nádob na gastroodpad. 

„To, že třídění této komodity má smysl, ukazují stá-
le rostoucí čísla. Svoz ze 13. září, který zamířil do bio-
plynové stanice do Rapotína, vážil 1,72 tuny. Celkem 

občané od května vytřídili téměř třiadvacet tun gas-
troodpadu, jenž našel smysluplné uplatnění. Všem, 
kteří se do  třídění zapojují, patří velký dík,“ uvedl 
Jakub Jirgl. Podotkl však, že přes všechny snahy v ob-
lasti třídění se městu nedaří snížit množství směsného 
odpadu. 

Podle dostupných informací vyprodukoval každý 
občan za  prvních šest měsíců letošního roku v  prů-
měru sto třináct kilogramů směsného a  objemného 
komunálního odpadu, jenž byl uložen na  skládku. 
Pokud se nepodaří množství tohoto odpadu do kon-
ce roku snížit, bude překročen limit 200 kg na občana 
a město bude platit vyšší sazbu. To znamená zvýšení 
nákladů za  skládkování o  statisíce korun, což může 
vést k dalšímu zdražování poplatků za odpady. 

Podle nové legislativy (viz tabulka) bude postupně 
růst jak základní, tak zvýšená sazba za  skládkování. 
V  roce 2029 město místo pětistovky za  tunu zaplatí 
základní sazbu 700 Kč, zvýšená sazba poroste rychleji, 
a to až na 1850 Kč za tunu v roce 2029. Navíc se také 
bude snižovat vždy o deset kilogramů objem odpadu 
na občana, za který bude město platit nižší sazbu. Od le-
tošních 200 kg tento limit klesne v roce 2029 na 120 kg. 
Pokud by občané vyprodukovali v  roce 2029 stejné 
množství odpadu jako loni, za skládkování by město 
mohlo zaplatit ve  srovnání s  loňským rokem třikrát 
víc. -ger-

Nový odpadový zákon: Čím víc vytřídíme, tím víc zpomalíme nárůst cen

Mladí sportovci ze školy ve Sluneční ulici dosáhli výjimečného úspěchu. Osmičlenné školní družstvo chlapců 
a dívek z pátého až devátého ročníku, složené z gymnastek, fotbalistů a atletů, vybojovalo začátkem září v republi-
kovém finále soutěže základních škol Odznak všestrannosti olympijských vítězů v konkurenci osmdesáti družstev 
cenné stříbro. Výborná místa obsadili členové týmu i ve svých kategoriích, naprostou senzací přitom bylo celkové 
vítězství „páťačky“ Markéty Hofmannové, která coby nejmladší a nejmenší účastnice finále ve své kategorii zvítě-
zila a stala se mistryní republiky. Více v příštím čísle.  Text –zk-, foto: M. Zelený

  
 
 

  Armáda spásy 
otevře své dveře 
veřejnosti

Areál Centra sociálních slu-
žeb Armády spásy, jenž se 
nachází ve Vikýřovické ulici, 
se na  jeden den otevře pro 
veřejnost. Lidé si zde bu-
dou moci v  úterý 5. října od   
9 do 14 hodin prohlédnout prosto-
ry, v nichž Armáda spásy provozuje své služby. Jde 
o noclehárnu pro muže a ženy, azylový dům a Do-
mov Přístav, domov se zvláštním režimem. Zájemci 
zde mohou rovněž získat informace o  dobrovol-
nictví, o práci v sociálních službách, o možnostech 
zapojení do sbírek a z dalších oblastí. -red-

  Šumperané si mohou 
zdarma vyzvednout kompost

Od  středy 6. do  pátku 8. října budou mít obča-
né města možnost bezplatně si odebrat kompost 
na  parkovišti U  sanatoria. Každé ráno zde bude 
připravena hromada kompostu, z něhož si mohou 
zájemci odebrat množství pro vlastní potřebu. Je 
nutné mít s sebou vlastní nádoby, například pytle, 
a lopatu. Za přiměřené se považuje množství od-
povídající naloženému vozíku za osobní automo-
bil. Pokud nebude všechen kompost rozebrán už 
v pátek, bude možný odběr kompostu také o ví-
kendu 9. a 10. října. -ger-

  Zahrada domova 
pro seniory se proměnila 
ve sportoviště

Ve  sportovní kolbiště se proměnila ve  čtvrtek  
9. září zahrada Domova pro seniory U sanatoria. 
Konaly se zde sportovní hry, do nichž se zapoji-
li místní obyvatelé. Mezi disciplínami nechybě-
ly oblíbené ruské kuželky, poznávání předmětů 
po  hmatu, skládání názvů pohádek nebo boření 
pyramidy z  plechovek. Seniory přišla povzbudit 
také šumperská místostarostka Marta Novotná, 
která držela palce všem soutěžícím a zároveň po-
děkovala žákům místní zdravotnické školy, díky 
jejichž velké pomoci se hry mohly uskutečnit. 
Krásné odpoledne plné slunce zpříjemnil hudební 
doprovod v podání Tomáše Wursta. -ger-

Čím více třídíme, tím více zpomalíme nárůst cen za ukládání směsného odpadu na skládku – toto je 
jednoduchý výklad nového odpadového zákona, který začal platit od letošního roku. „Proto se snažíme, 
aby lidé co nejvíce třídili. Město tím pádem bude odvážet na skládku méně směsného odpadu, za jehož 
ukládání se skokově navyšují ceny,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl, který má v gesci životní 
prostředí, včetně odpadového hospodářství města.

Mezi disciplínami nechybělo ani oblíbené boření 
pyramidy z plechovek.  Foto: -ger-

RŮST POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADU NA SKLÁDKU
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

základní sazba v Kč za 1 tunu 500 500 500 500 500 600 600 700 700
zvýšená sazba v Kč za 1 tunu 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850

Snižování množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu

2029

kg/občan
120

2025

kg/občan
160

2027

kg/občan
140

2023

kg/občan
180

2028

kg/občan
130

2024

kg/občan
170

2026

kg/občan
150

2022

kg/občan
190

2021

kg/občan
200



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Sport

  
 
 

  Městští strážníci měli 
„pestrou“ první polovinu září

Odhalení pachatele, který ukradl zraněnému muži 
mobilní telefon, zadržení řidiče nákladního vozu 
pod vlivem alkoholu a sprejera, jenž nabízel alko-
hol a drogy dětem. Městská policie Šumperk měla 
„pestrou“ první polovinu září.
V úterý 7. září zasahovali před devátou ranní stráž-
níci na  autobusovém nádraží. Muži, který si při 
pádu poranil rameno, přivolali záchrannou služ-
bu. „Současně strážníci zjistili, že muž byl okraden 
o mobilní telefon. Při dalším šetření se jim podařilo 
zjistit, kdo mu ho odcizil. Strážníci zajistili pacha-
tele i mobilní telefon u další osoby, jíž byl předán 
do užívání,“ uvedl ředitel městské policie Lubomír 
Jurka. Pachatel a neoprávněný uživatel telefonu byli 
předáni Policii ČR k dalšímu projednání.
O tři dny později, v pátek 10. září, si po půl jedenác-
té dopoledne strážníci všimli poškozeného doprav-
ního značení v  Zemědělské ulici. Během šetření 
zjistili, že škodu způsobil řidič nákladního vozidla, 
který se nacházel nedaleko od  místa incidentu. 
„Muž při kontrole strážníkům uvedl, že přijel z Blu-
dova s nákladem briket, a přiznal se, že při couvání 
poškodil dopravní značku. Strážníci pojali podezře-
ní, že je muž po vlivem alkoholu, a vyzvali jej, aby se 
podrobil dechové zkoušce. Řidič nadýchal 2,33 pro-
mile,“ popsal případ ředitel. Doplnil, že s ohledem 
na věcnou příslušnost byl řidič předán Policii ČR.     
V  pondělí 13. září zadrželi strážníci muže, jenž 
v areálu skateparku v Lidické ulici nabízel mladist-
vým osobám alkohol a  marihuanu, zároveň měl  
posprejovat modrou barvou jeden z  betonových 
kvádrů, umístěných v  areálu. „Hlídka zjistila, že 
muž má u  sebe lahev ginu, igelitový sáček, který 
obsahoval větší množství sušené marihuany, a sadu 
barev. Muž byl omezen na osobní svobodě a poté 
předán Policii ČR,“ doplnil Lubomír Jurka.  -ger-

Zamračené počasí dopoledne slibovalo vhodné 
podmínky na trati. Se startovním výstřelem ale náhle 
mraky zmizely, a slunce tak potrápilo nejednoho zá-
vodníka. První dvě kola téměř suverénně vedl domácí 
závodník Vojtěch Bednarský, cílem nakonec ale jako 
první proběhl pětatřicetiletý Daniel Vejmelka v  čase 
33:33. V  cíli druhý Vojta Bednarský (čas 34:15) ale 
nenašel přemožitele z  řad místních závodníků a  po-
třetí v  řadě si odnesl titul nejlepšího šumperského 
závodníka. Třetím mužem v cíli byl Jan Ristovský ze 
Šumperka (34:33). 

Nejlepší ženou byla stejně jako loni Eva Filipiová ze 
Šumperka, v celkovém pořadí jí čas 37:54 zajistil šestou 
příčku. Na druhém místě s odstupem více než tří mi-
nut skončila Terezie Zakopalová (41:34) a třetí pak Ag-
nieszka Dudek (43:24), jež do Šumperka přijela spolu 
s početnou skupinou závodníků z partnerské Nysy.

Závod štafet vyhrála smíšená štafeta Quickrun- 
ners ve  složení Venoušová, Küschner a  Kabourek. 
Na zvládnutí tří kol závodu jim stačil čas 37:55. Po-
zoruhodný výkon podala štafeta Rychlonožky (Miča, 
Rutar a  Tůma), která vyhrála ryze mužskou soutěž 
štafet a jejíž věkové složení odpovídalo dorostenecké 
kategorii. Nejlepší ryze ženskou štafetou byla ta ve slo-
žení Zlámalová, Rýparová, Ruprichová, jež cílem pro-
běhla v čase 47:50.

Hlavního závodu jednotlivců a štafet se zúčastnily 
téměř tři stovky závodníků. Úctyhodný výkon před-
vedl Dušan Ščambura, který trať s vlnitým profilem, 
mnoha zatáčkami a povrchem mnohdy tvořeným žu-
lovými kostkami zvládl na invalidním vozíku.

Řada závodníků si v cíli pochvalovala výbornou at-
mosféru podél trati, kde se sešly početné a hlasité sku-
piny fanoušků a podporovatelů. Na náměstí Míru, kde 
se nacházel start a cíl a celé zázemí závodu, pak byly 
pro fanoušky a závodníky nachystány stánky s občer-
stvením a nechyběl ani doprovodný program.

Závod uspořádalo město Šumperk prostřednictvím 
oddělení kultury a vnějších vztahů společně se Šum-
perským běžeckým spolkem. „Organizace závodu se 
neobešla bez nezištné pomoci mnoha dobrovolníků, 
za to jim patří velké díky, stejně jako městským a stát-
ním policistům, dobrovolným hasičům, záchranářům 
a  mnoha dalším,“ uvedl Bohuslav Vondruška z  po-
řadatelského týmu a dodal, že v konečném součtu se 
do pořádání závodu zapojilo téměř sto lidí. -red-

Mezi oceněnými byly dva úspěšné mládežnické 
týmy FK Šumperk a HK Mladí Draci Šumperk. „Mla-
dí fotbalisté obsadili druhé místo v dramatickém ce-
lostátním finále Ondrášovka CUP 2020, ve  kterém 
například porazili pražskou Spartu,“ připomněl při 
předávání cen starosta Tomáš Spurný. Členové šum-
perských Draků se zase podíleli na zisku bronzových 
medailí na olympiádě mládeže v Karlových Varech.

Ocenění si vysloužil také mladý horolezecký tým 
ASPV Šumperk, jenž obsadil druhé místo na republi-
kovém finále Mladí Horalové 2020 na Rabštejně. Mezi 
nadějné sportovce, kteří si z obřadní síně odnesli in-
dividuální ocenění, se zařadila talentovaná jezdkyně  
Viktorie Vokounová z  oddílu Horses Háj Třeština, 
dvojnásobná zlatá medailistka z  celorepublikového 
skokového poháru a ve  stylovém Národním poháru 
v Chuchli.

Ve  sportovních anketách pravidelně bodují atleti 
a ti při vyhodnocení nescházeli ani letos. Iva Gieslo-
vá má na svém kontě první místo z MČR dorostenek 
na hladké trati 3000 metrů a vítězství na MČR doros-
tenek na dvoutisícové trati s překážkami, její kolegyně 
Terezie Venoušová se může pochlubit třetím místem 

z MČR žákyň v krosu. Obě sportovkyně z oddílu atle-
tiky TJ Šumperk trénuje Jan Kostecký.

Mezi dospělými v anketě uspěla Veronika Drábko-
vá, která se specializuje na kombinaci běhu a zdolává-
ní překážek. Hájí barvy týmu OCR Runners Šumperk. 
Mezi její největší úspěchy loňského roku patří 1. místo 
na  MČR v  OCR 12 KM - AGE GROUP a  3. místo 
na Beton Race Basic.

V pořadí již třetí ŠumpeRUN se vydařil

Úspěšní sportovci převzali na radnici z rukou starosty ocenění

V neděli 12. září se šumperská městská památková zóna stala dějištěm třetího ročníku běžeckého závodu 
na deset kilometrů ŠumpeRUN. S náročnou členitou tratí si nejlépe poradil Daniel Vejmelka z TJ Jablonné 
nad Orlicí. Titul nejlepší ženy obhájila Eva Filipiová ze Šumperka, jež závod dokončila celkově šestá. Závod 
štafet ovládla smíšená štafeta Quickrunners ve složení Venoušová, Küschner a Kabourek. Den, který potvr-
dil, že je Šumperk běžecké město, doplnily také závody dětí všech věkových kategorií.

Talentované mládí se setkalo s dospělými sportovci ověnčenými úspěchy na předávání ocenění Úspěšný 
sportovec okresu Šumperk za rok 2020. Malou slavnost pořádala Česká unie sportu (ČUS) společně s měs-
tem Šumperkem. Ocenění mladým talentům předával starosta Tomáš Spurný s předsedkyní Okresního 
výkonného výboru ČUS Markétou Vintrovou.

Místo na výsluní z loňského roku obhájil tým orien- 
tačních běžců SEVERKA Šumperk ve  složení Anna 
Štičková, Marek Schuster, Martin Poklop, Tereza Ja-
nošíková a Vojtěch Král. Sportovci, kteří pravidelně 
vozí medaile nejen z domácích, ale i světových klání, 
rozšířili svou sbírku cenných kovů o  bronz z  MČR 
ve sprinterské štafetě a z týmového závodu mužů.

Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo pře-
dání Čestného uznání za  reprezentaci města hen-
dikepovanému šachistovi Vítu Václavu Valentovi 
za  reprezentaci města a především za  jeho poslední 
velký úspěch, získání titulu mistr České republiky 
ve Fischerových šachách pro rok 2021.  -ger-

Na závěr setkání na radnici se přítomní ocenění sportovci společně vyfotili.  Foto: -ger-

Na start hlavního závodu jednotlivců a štafet se postavi-
lo téměř tři sta běžců.  Foto: MAWA foto
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O  nástupcích dosavadních poslanců rozhodnou 
občané v pátek 8. a v sobotu 9. října. Hlasovací lístky 
se jmény jednotlivých stran, hnutí a  koalic a  jejich 
kandidátů přitom najdou lidé ve  svých poštovních 
schránkách nejpozději v úterý 5. října.

Voliči v  Olomouckém kraji najdou na  seznamu 
dvacet stran, hnutí a koalic, které se u Krajského úřadu 
zaregistrovaly. Vybírat tak budou z: Strana zelených 
(č. 1), Švýcarská demokracie (www.svycarska-demo-
kracie.cz, č. 2), VOLNÝ blok (č. 3), Svoboda a přímá 
demokracie (SPD, č. 4), Česká strana sociálně demo-
kratická (č. 5), ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (č. 7), 
Trikolora Svobodní Soukromníci (č. 8), Aliance pro 
budoucnost (č. 9), Hnutí Prameny (č. 10), Levice  
(č. 11), PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 
(č. 12), SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (slože-
ní koalice: Občanská demokratická strana, KDU-
-ČSL, TOP 09, č. 13), Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; 
ke  svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou 
politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, 
jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou - 
najdete ji na webu www.urza.cz (č. 15), Koruna Čes-
ká (monarchistická strana Čech, Moravy a  Slezska,  
č. 16), PIRÁTI a  STAROSTOVÉ (složení koalice: 
Česká pirátská strana, STAROSTOVÉ A  NEZÁ-
VISLÍ, č. 17), Komunistická strana Čech a  Moravy  
(č. 18), Moravské zemské hnutí (č. 19), ANO 2011 
(č. 20), Otevřeme Česko normálnímu životu (č. 21), 
Moravané (č. 22).

Celkem se v  seznamech jednotlivých volebních 
uskupení objevuje v Olomouckém kraji tři sta sedm- 
desát osm jmen, což je ve  srovnání s  předchozími 
volbami o sto šestadvacet méně. Možnosti delegovat 
plný počet kandidátů, tedy třiadvacet, využilo čtr-
náct stran, hnutí a koalic. Na zbývajících kandidát-
kách pak najdeme jednu a více osobností.

Šumperané si přečtou v  seznamech jména pat-
nácti svých spoluobčanů. Barvy Strany zelených hájí 
za Šumperk na osmém místě třiatřicetiletý naklada-
tel a genealog Radek Ocelák, za Okamurovu Svobo-
du a přímou demokracii kandiduje na osmém místě 
osmačtyřicetiletý revizní technik Ludvík Koblížek 
a  za  Trikoloru Svobodné Soukromníky na  posled-
ním třiadvacátém místě Vladimír Hošek, energetik 
v  důchodu zabývající se ochranou ovzduší a  odpa-
dovým hospodářstvím (65 let). Největší zastoupení 
má Šumperk na  kandidátce hnutí Prameny, kterou 
vede osmačtyřicetiletý astrolog a  předseda Regio- 
nálního centra hnutí CESTA Antonín Baudyš, na   
jedenáctém místě je sociální pracovnice Anna  
Štaiglová (58 let), na  patnáctém místě pak zástup-
kyně vedoucího prodejny Petra Fedorovská (44 let), 
následovaná majitelem truhlářské firmy Janem 
Bečvářem (44 let). Za  PŘÍSAHU - občanské hnutí 
Roberta Šlachty kandiduje na desáté pozici šestaše-
desátiletý důchodce a  ante mistr v  průmyslu Karel 
Zatloukal. Na  kandidátce koalice SPOLU – ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09 figuruje na  pátém místě ředitel 
veletrhu Svět knihy a šumperský zastupitel Radovan 
Auer (46 let) a na místě sedmém proděkan Právnic-
ké fakulty UP a  šumperský radní Michael Kohajda  

(40 let). Za  koalici PIRÁTI a  STAROSTOVÉ kan-
diduje na  třinácté pozici dvaadvacetiletá studentka 
molekulární biologie na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci, místopředsedkyně Mladých starostů a  ne-
závislých a  skautská vedoucí Zdena Kašparová a  za   
Komunistickou stranu Čech a  Moravy na  devátém 
místě předsedkyně Okresního výboru KSČM a pří-
sedící okresního soudu Jolana Rippelová (47 let) 
a  na  místě čtrnáctém obchodní zástupkyně Kateři-
na Rippelová (27 let). Hnutí ANO 2011 delegovalo 
na  dvanácté místo čtyřicetiletou právničku a  šum-
perskou radní Janu Rybovou Kunčarovou a konečně 
Moravané osmašedesátiletou redaktorku Miluši Ber-
kovou, jejíž jméno se objevuje na patnáctém místě. 

Připomeňme, že podle volebního zákona číslo 247 
z roku 1995 ve znění pozdějších předpisů může volič 
po předložení platného občanského průkazu či ces-
tovního pasu odevzdat hlas pouze jednomu kandidu-
jícímu subjektu a na této kandidátce bude moci dát 
tzv. preferenční hlasy čtyřem osobám. „To znamená, 
že do obálky může volič vložit pouze jeden hlasovací 
lístek a  na  něm zakroužkovat pořadová čísla maxi-
málně čtyř kandidátů. Těmito preferenčními hlasy 
tak vyznačí, kterému z politiků dává přednost. Pokud 
kandidát získá tímto způsobem nejméně pět procent 
z  celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro 
danou volební stranu, získaný mandát mu přednost-
ně připadne. Na  jakoukoliv jinou úpravu nebude 
brán zřetel,“ vysvětluje vedoucí odboru správního 

a vnitřních věcí šumperského Městského úřadu Petra 
Štefečková a připomíná, že neplatný bude hlas voliče 
v případech, jestliže vloží do úřední obálky, již obdrží 
ve volební místnosti, více hlasovacích lístků, jestliže 
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo pokud 
bude hlasovací lístek přetržený.

„Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. Po obdržení úřední obálky, případně hlaso-
vacích lístků, vstoupí do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru 
neodebere, nebude mu hlasování umožněno,“ zdů-
razňuje Štefečková.

Občané, kteří chtějí volit mimo trvalé bydliště, 
si musejí vyřídit tzv. voličské průkazy. Šumperský 
městský úřad již žádosti o jejich vydání přijímá ode 
dne vyhlášení voleb a  voličům je začne předávat či 
zasílat poštou od čtvrtku 23. září. S tímto průkazem 
přitom volič hlasuje pro kandidáty z volebního kra-
je, v němž se dostaví do volební místnosti, hlasovací 
lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební ko-
mise před hlasováním.  Pokr. na str. 10

Říjen se ponese ve znamení parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny

Volby 2021

O přízeň voličů se v kraji uchází 
dvacet stran, hnutí a koalic

Preferenční hlas 
lze dát čtyřem osobnostem

Chcete volit mimo svůj okrsek? 
Vyřiďte si voličský průkaz!

Již podesáté od roku 1989 se začátkem letošního října utkají politické strany o křesla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zaregistrováno přitom bylo dva- 
advacet stran a hnutí, což je o devět méně než před čtyřmi lety. Kandidátů je pět tisíc dvě stě padesát šest. V Olomouckém kraji usiluje o přízeň voličů v letošních 
volbách dvacet stran, hnutí a koalic, na jejichž kandidátních listinách je uvedeno 378 kandidátů, v roce 2017 jich bylo pět set čtyři.

Volby do Poslanecké sněmovny budou v Šumperku, stejně jako na ostatních místech v republice, probíhat v pátek 
8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.                                                                        Foto: -pk-
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v okrsku č. 1 

je místnost pro hlasování 
v  Geschaderově domě, Kladská 1, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, 
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bul-
harská, Valašská, Kladská, Radniční, 
Kostelní nám., Starobranská, Úzká, 
Slovanská, Hlavní třída 2 A, Gen. Svo- 
body 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, 
Langrova 1-12, 23-36, nám. Repu-
bliky, Černohorská, Okružní, Polská, 
Na  hradbách, Ztracená, Lužicko-
srbská, Zámecká ulička,

v okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování ve  Spo- 
lečenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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  Spo- 
lečenském 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, Ma-
riánská,

v okrsku č. 4 

je místnost pro hlasování v 6. základ-
ní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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 mí-
sta 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 mí-
sta 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 mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
J. z Poděbrad 1-29, 30-42 (sudá), 

v okrsku č. 8 

je místnost pro hlasování v Domově 
mládeže, U sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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 Domo- 
vě mládeže, U  sanatoria 1, Šum- 
perk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z  Po- 
děbrad 31, 33, Bratrušovská, U sana-
toria 27,

v okrsku č. 10 

je místnost pro hlasování ve  Střední 
škole řemesel (dříve SŠŽTS), 
Gen. Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Reissova, U  sanatoria (mimo 25 
a  27), Denisova, Samota, Vítězná, 
Gen.  Krátkého, Pod lesem, Vyhlíd-
ka, 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 mí-
sta 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 mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Kozinova, Terezínská, Husitská (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. Má-
chy, Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armá-
dy 1–11 C,

v okrsku č. 13 

je místnost pro hlasování v 5. základ-
ní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Janošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), 
Puškinova 21-35 (lichá), 16-22 (su-
dá), 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 mí-
sta 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  Vlasti- 
vědném muzeu, Hlavní třída 22, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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 mí-
sta 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  Měst- 
ském úřadu, Jesenická 31, Šumperk 
(vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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,  Bansko- 
bystrická, Zborovská (mimo 5, 7, 9), 
8. května 4-40, Jesenická 4-24 (sudá), 
17-51 (lichá), Lidická 47-59,

Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Šumperka podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

      dne 8. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

      dne 9. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

Volební vyhláška
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v okrsku č. 18 

je místnost pro hlasování ve  3. zá-
kladní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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 mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
8. května 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 
(lichá), Melantrichova, F. L. Věka, 
Kranichova, Blahoslavova, Olomouc-
ká, Pražská, Brněnská, Bratislav-
ská, Hybešova, Vikýřovická, Příčná 
29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, 
Krameriova, Holubí, Na  Svahu, Pod 
Vodárnou, Na  Výsluní, Skřivánčí, 
Na Kopečku, Oblouková, Panorama, 
Horní, Dolní,
 

v okrsku č. 20 

je místnost pro hlasování v  Dormer 
Pramet s.r.o., Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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 (odbor sociálních věcí)
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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, Laut-
nerova,

v okrsku č. 22 

je místnost pro hlasování v Penzionu 
chráněného bydlení, Vančurova 37, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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  Požární 
stanici HZS (kancelář OSH), Ne-
mocniční 7, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta 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 ve  Spo-

lečenském středisku Sever, Teme-
nická 5, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12 A, 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 Státním 
okresním archivu Šumperk, Bří.  
Čapků 35, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Bří. Čapků, Alšova, Mánesova, Záb-
řežská 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 mí-
sta 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 mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,

Zahradní, Sluneční, Západní, Sokol- 
ská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 42  A, 
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 mí-
sta 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, Jugo-
slávská, Školní, Myslivecká,

v okrsku č. 29 

je místnost pro hlasování v  Denním 
stacionáři, Bohdíkovská 24, Šum-
perk  
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku,
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkov-
ská, Holandská, Potoční, Blatná, 
Belgická, Italská, Francouzská, Lu- 
cemburská, Temenická 12 B, 85–153, 
Za Hniličkou, V Polích, K Rybníčkům, 
číslo evidenční 3, číslo evidenční 4,

v okrsku č. 30 

je místnost pro hlasování v  Sociál-
ních službách pro seniory, p.o., U sa-
natoria 25, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou mí-
sta trvalého pobytu v Šumperku, 
U sanatoria 25.

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 Poslanecké sněmovny 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. 2021                                                                            Mgr. Tomáš Spurný
 starosta v. r.
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 Pokr. ze str. 7
O  vydání voličského průkazu mohou zájemci po-

žádat úřad v  místě trvalého pobytu buď písemnou 
žádostí opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče 
(za ověření podpisu se v tomto případě neplatí správní 
poplatek), zaslanou na adresu Městský úřad Šumperk, 
Jesenická 31, nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky, případně osobně, a  to 
v  ohlašovně pobytu Městského úřadu v  Šumperku, 
která sídlí ve druhém patře přístavby úřadovny v Je-
senické ulici (dveře č. 321, 323). „Písemné žádosti 
je třeba doručit na úřad do pátku 1. října, v případě 
osobního jednání pak vyprší šance vyřídit si voličský 
průkaz ve středu 6. října v 16 hodin,“ zdůrazňuje ve-
doucí odboru a  dodává, že při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Každý volič si rovněž může ověřit, zda je zapsán 
ve  stálém seznamu voličů, případně požadovat do-
plnění nebo provedení oprav. Ověření provádí Eva 
Partisch v  kanceláři č. 321 ve  druhém patře pří-
stavby městské úřadovny v Jesenické ulici 31, tel. č. 
583 388 321. 

Ze závažných, zejména zdravotních nebo ro-
dinných důvodů může volič požádat obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a  to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém přípa-
dě okrsková volební komise vyšle k voliči dva členy 
s  přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Požadavky k návštěvě s přenos-
nou hlasovací schránkou lze hlásit na výše uvedeném 
telefonním čísle.

Pokud volič pobývá v  době voleb v  nemocnici 
nebo v obdobném ústavu a zařízení (sanatoriu, ústa-
vu sociální péče apod.), správa tohoto zařízení by 
měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů, na základě kterého by potom 
mohl uplatnit své volební právo. 

Takovýto volič může rovněž hlasovat na  voličský 
průkaz a  správa zdravotnického oddělení požádá 
příslušný obecní úřad, aby zajistila hlasování do pře-
nosné schránky.

Říjnové volby do  sněmovny proběhnou v  pande-
mickém stavu. Definitivně tak platí, že ti, kteří budou 
v karanténě nebo v izolaci z důvodu nemoci covid-19, 
budou moci hlasovat zvláštními způsoby, stejně jako 
během loňských krajských voleb. Jde zejména o hla-
sování u volebního tzv. drive-in stanoviště z automo-
bilu. „Pokud lidé využijí tuto možnost, mohou svůj 
hlas odevzdat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin. S se-
bou si musejí vzít vedle platného občanského průkazu 
nebo cestovního pasu také potvrzení od  lékaře nebo 
hygienické stanice, že jsou v karanténě či izolaci . Pro-
kázat to mohou rovněž SMS zprávou nebo e-mailem 
o pozitivním výsledku testu na covid-19, anebo vlast-
noručně podepsaným čestným prohlášením, že jsou 
v karanténě či izolaci,“ upozorňuje Štefečková.

Kdo nemá auto, nebo mu jeho zdravotní stav pře-
sun z  bydliště nedovolí, může požádat o  hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky, s níž budou 
chodit ve dnech voleb speciálně proškolení komisa-
ři. „Jejich návštěvu je však nutné předem telefonicky 
objednat nejpozději do čtvrtku 7. října do 20 hodin 
na  krajském úřadě,“ zdůrazňuje vedoucí odboru 
a dodává, že speciální časy hlasování budou mít i lidé 
z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 
uzavřeno.

Volby do Poslanecké sněmovny budou v Šumper-
ku, stejně jako na ostatních místech v republice, pro-
bíhat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 
9. října od 8 do 14 hodin. Během nich bude město 

rozděleno na třicet volebních okrsků. Jejich seznam 
je součástí Vyhlášky o dni a místě konání voleb, jež 
je součástí tohoto čísla Zpravodaje. „Jediná změna 
oproti posledním volbám se týká okrsku číslo 24, 
jenž sídlil loni ve společnosti Elektroslužby Šumperk 
v Zábřežské ulici. Letos budou občané z tohoto okrs-
ku nově hlasovat ve  společenském středisku Sever 
v Temenické ulici,“ podotýká Štefečková.

Do  volebních místností přitom mohou občané 
zamířit s  již vybranými hlasovacími lístky. Ty na-
jdou ve svých schránkách nejpozději v úterý 5. října. 
„Pokud by někdo volební lístky nedostal nebo by je 
například nějakým způsobem znehodnotil, budou 
samozřejmě k dispozici přímo ve volebních místnos-
tech, stejně jako úřední obálky,“ zdůrazňuje vedoucí 
odboru. Nad regulérností voleb budou bdít sedmi až 
devítičlenné okrskové volební komise, jejichž členy 
delegují jednotlivá volební uskupení.  Z. Kvapilová

Poznámka na závěr: Informace k volbám poskyt-
ne zájemcům vedoucí odboru správního a  vnitř-
ních věcí šumperské radnice Petra Štefečková, tel. č. 
583 388 603 nebo 721 444 991, e-mail: petra.stefec-
kova@sumperk.cz, nebo vedoucího správního od-
dělení Eva Partisch, tel. č. 583 388 321, 724 979 865, 
e-mail: eva.partisch@sumperk.cz.

Volby 2021/Výročí rozhledny na Háji

Říjen se ponese ve znamení parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny

Také letos bude možné hlasovat u  volebního tzv. 
drive-in stanoviště z automobilu.  Foto: -pk-

 Autor kresby: V. Roháč

Hlasování ve zdravotnickém 
zařízení

Hlasovat mohou i lidé 
v karanténě či v izolaci z důvodu 

onemocnění covid-19

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků

„Smyslem Měsíce věží a  rozhleden 
je vylákat na rozhledy z výšky i ty, kteří 
by se tam jinak nevypravili. Účastníci 
mají za úkol nejlépe během této doby, 
což ale není podmínka, navštívit ales-
poň čtyři rozhledny. Pokud si nechají 
výstup potvrdit na  speciálním sběra-
telském ´čtyřpohledu´, mohou se zú-
častnit slosování o  řadu pěkných cen,  
které se koná na  veletrhu Holiday 
World v Praze,“ říká předsedkyně šum-
perského Klubu českých turistů Zdeň-
ka Daňková. Vzhledem k tomu, že roz-
hledna na Háji, jež je replikou původní 
věže ze třicátých let,  „slaví“ v letošním 
roce pětadvacet let od  svého otevře-

ní, rozhodli se členové místního KČT 
k akci připojit. 

„Dohodli jsme se s  provozovateli 
rozhleden Brusná nad Bludovem, Bu-
kovka nad Rapotínem a  radniční věže 
v  Šumperku a  připravili náš vlastní 
´čtyřpohled´ s těmito věžemi. K dispo-
zici je na rozhledně Háj a v infocentrech 
v  Šumperku a  v  Rapotíně,“ vysvětluje 
Daňková. Podotýká, že rozhledny Brus-
ná a  Bukovka jsou volně přístupné 
a výstup si mohou na „čtyřpohledu“ po-
tvrdit sami účastníci, pokud však mají 
zájem o příležitostné razítko, mohou se 
obrátit na infocentrum v Rapotíně nebo 
na  víkendovou službu na  Brusné. Věž 

Měsíc rozhleden láká k výstupu, šumperští turisté připravili vlastní „čtyřpohled“
Měsíc věží a rozhleden vyhlašuje již desátým rokem Klub českých turistů spolu 
s řadou dalších partnerů. Koná se pravidelně od 28. září do 28. října. K akci se 
letos připojila také rozhledna na Háji, jež si připomíná pětadvacet let od ote-
vření. Při této příležitosti se mohou lidé zapojit do soutěže se speciálním sbě-
ratelským „čtyřpohledem“, na čtvrtek 28. října pak šumperský Klub českých 
turistů chystá zábavný program a rozhlednu zpřístupní po celý den zdarma.

šumperské radnice bude pro účastníky 
Měsíce věží a  rozhleden mimořádně 
otevřena v  pátek 22. října, vystoupat 
na ni mohou od 14 a od 16 hodin. 

Ve  čtvrtek 28. října, na  závěr Mě-
síce věží a  rozhleden, bude živo 
nejen na  rozhledně Háj, jež bude 
po  celý den přístupná bez vstupné-
ho, ale také v  jejím okolí. Účastníci, 
kteří vyrazí ze Šumperka pěšky, se 
mohou vydat na  cestu Po  stopách 
Skřítka Podhájníka, jež začíná u  roz-
cestníku v  Bludovské ulici a  pove-
de k  hrabenovskému kostelíčku. 
Zde budou v  době od  10 do  14 ho- 
din probíhat „Sportovní hrátky s Do-
riskou“, Lesy ČR nachystají úkoly 
na  téma Co (ne)víme o  lese a Ranch 
Viktorie nabídne od  11 hodin jízdy 
na  koních. „Na  rozhledně Háj si bu-
dou moci po celý den zájemci pořídit 
foto se státní vlajkou, a  přispět tak 
do  celostátní galerie, která vznikne 
na  Facebooku Pohádkové království. 
Ve  14 hodin zde potom vylosujeme 
autory obrázků pro výstavu Na  výle-
tě,“ uzavírá Daňková. -kv-
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  Pavel Joe Dokoupil 
vystaví své obrazy

Klášterní kostel v  Šumperku bude hostit výstavu 
populárního šumperského hudebníka a výtvarníka 
Pavla Joa Dokoupila. Vernisáž výstavy se uskuteční 
ve čtvrtek 7. října od 18 hodin. 
Třiašedesátiletý umělec se narodil v Šumperku, už 
od mládí se věnoval muzice, hrál a zpíval v kapelách 
Samotáři, Holátka a Bluegrass Nova. Na jedné z cest 
s kapelou do Nizozemska v roce 1992 se seznámil se 
svou druhou ženou. V Holandsku již zůstal, doplnil 
si zde vzdělání a seznámil se s třetí ženou, s níž žije 
dodnes. „Právě Hanneka, která je malířkou, stojí 
za mým prvním obrazem. Vyhecovala mne, abych 
něco namaloval na plátno akrylem. A tak začala má 
malířská kariéra,“ říká Pavel Joe Dokoupil. -ger-

Den architektury se do Šumperka vrací po dvoule-
té pauze. V  jeho rámci nabídne místní muzeum dvě 
vycházky po  stopách Georga Bergera (1856–1930), 
jenž tvořil v duchu pozdního historizmu. Tento archi-
tekt přišel do Šumperka z Vídně a zanechal tu nepře-
hlédnutelnou stopu. „Během vycházky se zaměříme 
nejen na  všeobecně známé Bergerovy veřejné stavby, 
jakými jsou divadlo a  radnice. Objevíme společně 
řadu jeho vil, ale také obchodní domy, hotel či vinár-
nu. Přiblížíme si, co obnáší tzv. heimatstil, a  zamyslí-
me se nad tím, proč Berger právě v Šumperku dosáhl 
takového úspěchu,“ říká historička umění Kristina 
Lipenská, která vycházky povede. První se uskuteč-
ní v  sobotu 2. října od  14 hodin, druhá pak v  neděli  
3. října od desáté dopolední. Sraz účastníků je na Hlav-
ní třídě u divadla, a protože je počet míst omezen, dopo-
ručuje rezervaci na telefonu 583 363 070 nebo e-mailu 
vstupenky@muzeum-sumperk.cz. Účast je zdarma. 

V rámci Dne architektury proběhne v sobotu 2. října 
již šestnáctá šumperská PechaKucha Night. Dějištěm 
bude od 20.20 hodin foyer domu kultury. O den pozdě-
ji, v neděli 3. října, se pak bude moci veřejnost na stej-
ném místě seznámit od 17 hodin se studií společnosti 
Petr Hájek - Architekti na rekonstrukci domu kultury.

Osobnosti architekta Georga Bergera bude věnována 
i další akce. Odehraje se v úterý 5. října od 17 hodin 
v přednáškovém sále muzea, kde bude pokřtěna nová 
kniha Architekt Georg Berger: Šumperský sen. Její 
autorka, historička umění Kristina Lipenská, během 
večera přiblíží téma publikace přednáškou s vizuálním 
doprovodem. Zájemci si mohou místo rezervovat tele-
fonicky na čísle 583 363 070 nebo e-mailem: vstupen-
ky@muzeum-sumperk.cz. Vstup je volný. -zk-

„Na naší cestě poznávání židovské hudby a kultu-
ry jsme se před lety potkali s  loštickým sdružením 
Respekt a  tolerance, díky němuž jsme poznali, jak 
neodmyslitelně patří k  historii našeho města a  jeho 
okolí židovská kultura. Oslovil nás projekt Stolper-
steine neboli ´kameny, o které je třeba klopýtnout´, 
jejž právě loštické sdružení spolu s  Židovskou obcí 
Brno na  Moravě koordinuje, a  rozhodli jsme se, že 
naším zpíváním na šumperské oběti holocaustu upo-
zorníme,“ říká Hana Havlíčková ze souboru Avono-
taj. Soubor tak podle ní s nadšením věnoval výtěžek 
z  adventního koncertování před třemi lety právě 
na zakoupení prvních čtyř Kamenů zmizelých, osaze-
ny byly o půl roku později do dlažby na Hlavní třídě.

Na zmíněný projekt putovaly rovněž peníze z dal-
šího adventního koncertu, pořádaného v  roce 2019. 
K výtěžku z dobrovolného vstupného ve výši 9896 ko- 
run přidal Avonotaj osobní dar a část peněz z prode-
je svých CD a nechal za sedmnáct a půl tisíce korun 

vyrobit dalších sedm kamenů. „Jejich uložení bohužel 
znemožnila loňská pandemická situace. Se slavnost-
ním uvítáním jsme tak museli počkat až do letošního 
září,“ podotýká Havlíčková. 

Kostky s  mosazným povrchem mohou lidé nově 
spatřit před Palácem Schönberg při Lužickosrbské 
ulici. Připomínají památku Rosy a  Leopolda Reifo-
vých a Betty Sternové, kteří byli nacisty deportováni 
do Opavy a poté v roce 1943 zavražděni v Terezíně. 
Válku bohužel nepřežily ani jejich tři dospělé děti se 
svými rodinami. „Dům v Lužickosrbské ulici 10, jejž 
Reifovi vlastnili a  ve  kterém bydlela i  Betty Sterno-
vá, už nestojí, takže jsme kameny umístili před Palác 
Schönberg,“ vysvětluje Hana Havlíčková.

Další kámen je umístěn hned na  začátku ulice  
J. z Poděbrad, před prvním nízkým panelovým domem. 
Právě zde bydlela před svou deportací paní Valerie Son- 
nenscheinová. Tehdy tu stály nízké domy a  ulice se 
jmenovala Wassergasse. „Když paní Valerie v roce 1933 
ovdověla, pokračovala nejprve v  provozování známé 
šumperské likérky. Vzhledem k rostoucímu vlivu hen-
leinovců ale nakonec firmu neudržela a  po  obsazení 
Sudet odešla do  Olomouce, odkud byla deportována 
do  Terezína a  poté do  Osvětimi, kde byla v  prosinci 
1943 zavražděna,“ přibližuje osud paní Valerie Ha-
vlíčková. Syn Sonnenscheinových Erich válku přežil 
a vrátil se do Šumperka, později ale odešel do Kanady. 
V  roce 1999 nechal zhotovit žulovou pamětní desku 
s osmdesáti jmény šumperských Židů zabitých během 
holocaustu, jež je umístěna ve vstupní hale židovského 

hřbitova. Osudy mnoha zdejších židovských rodin pak 
ožily díky dlouholeté sběratelské práci šumperského 
rodáka Gerharda Watitscheka. Jeho obsáhlou sbírku 
zpracovali Luděk Štipl a  Zdeňka Míčová ze sdružení 
Respekt a tolerance do útlé knížky s výstižným názvem 
„Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti“.

Významný šumperský advokát Karel Heilig bydlel 
se svou rodinou v Husitské ulici 4, advokátní kancelář 
měl jen o kousek dál – v domě v ulici Gen. Svobody 6. 
Za války byla celá rodina transportována do Terezína, 
kde Karel Heilig v roce 1942 zemřel, ostatním členům 
se válku podařilo přežít. Známého advokáta nyní 
připomíná mosazná „dlažební“ kostka před domem 
v ulici Gen. Svobody.

Poslední dva „stolpersteiny“ zdobí od  září dlaž-
bu u domu na Hlavní třídě 10, v němž žili manželé 
Malvína a Emanuel Kantorovi, kteří tu měli obchod 
s textilním zbožím. Po Křišťálové noci odešli do Brna, 
odtud byli v roce 1942 deportováni do Treblinky, kde 
byli oba zabiti. Jejich dvěma dětem se podařilo emig-
rovat do Ameriky, kde válku přežily. -zk-

Dny architektury nabídnou zajímavý program

Oběti holocaustu připomínají další Kameny zmizelých

Knihu Architekt Georg Berger: Šumperský sen napsa-
la historička umění Kristina Lipenská.

Od předloňského května patří Šumperk mezi města, ve kterých je možné „klopýtnout“ o tzv. Kameny 
zmizelých. Ukládají se před domy, ve kterých žily oběti holocaustu, jež válku nepřežily a nemají žádný 
hrob. Ke stávajícím čtyřem kamenům na Hlavní třídě, připomínajícím památku členů rodiny Bandlerovy 
a Bodanských, přibylo minulý týden dalších sedm. Za jejich osazením stojí šumperský soubor Avonotaj, 
který interpretuje tradiční židovské písně.

Festival Den architektury nabízí od 1. do 7. října bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí 
v osmi desítkách měst po celé republice a na Slovensku. Odehraje se také v Šumperku, kde se otevře podzemí 
se středověkými katakombami, zájemci budou moci vyrazit po stopách architekta Georga Bergera a tématu 
inspirace v architektuře, urbanizmu i jiných oborech se bude věnovat oblíbený formát prezentace PechaKu-
cha Night. A v neposlední řadě se bude moci veřejnost seznámit s plány na přestavbu domu kultury.

Během uvítání tzv. Kamenů zmizelých před domy za-
zněly židovské písně a také promluvy o osudech obětí 
holocaustu.                                                           Foto: -pk-

Kostky s  mosazným povrchem a  se jmény Malvíny 
a  Emanuela Kantorových mohou lidé procházející 
Hlavní třídou spatřit před domem číslo 10.   Foto: -pk-

Výzva pro majitele nemovitých 
kulturních památek na území městské 

památkové zóny v Šumperku

Do  pátku 15. října přijímáme žádosti o  zařazení 
kulturní památky do  Programu regenerace MPZ, 
ze kterého lze získat dotaci ve výši až 60 % nákladů 
na rekonstrukci památkově chráněných objektů.
Podrobnější informace byly zveřejněny v minulém 
čísle zpravodaje. V případě zájmu či dotazů kontak-
tujte L. Krobotovou, oddělení strategického rozvoje 
MěÚ, Jesenická 31, kanc. č. 305, tel. č. 583 388 355.
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Informace

Kolektiv věkově i názorově podobně 
orientovaných „spolužáků“ a  zkušení 
lektoři umožní posluchačům diskuzi 
či zamyšlení nad problémy dnešního 
uspěchaného světa, který se ve  svých 
důsledcích, ať chceme nebo ne, bytost-
ně dotýká každého z nás.

Zimní semestr bude zahájen koncem 
září a  studenti si mohou vybrat ze tří 
témat - dějiny oděvní kultury, křesťan-
ská ikonografie a  hagiografie a genea-
logie neboli hledání předků. Studijní 
program je tříletý, rozdělený do  šesti 
semestrů, z  nichž každý zahrnuje šest 
dvouhodinových přednášek. Ty probí-
hají jednou za dva týdny vždy ve čtvr-
tek v  dopoledních, nebo odpoledních 
hodinách v  učebnách Akademie Jana 

Amose Komenského, která sídlí na ná-
městí Míru 4. 

Ke studiu je nutné přihlásit se e-mai-
lem zaslaným na adresu prusova@ajak-
-sumperk.cz, nebo telefonicky na čísle 
603 293 688. Další informace lze získat 
také na  www.ajak-sumperk.cz nebo 
na stránkách www.e-senior.czu.cz. -kv-

Letos v září uplynulo 98 let od naro-
zení Lubomíra Manďáka (* 9. 9. 1923,  
+ 23. 5. 1943). Narodil se v  Jičíně,  
během mládí se však spolu s  rodinou 
přestěhoval v letech 1934-1938 do Šum-
perka. Jeho otec byl důstojníkem, který 
sloužil v šumperské posádce. Nastoupil 
na  místní gymnázium, jež však bylo 
v roce 1938 po zabrání Sudet uzavřeno. 
Studium dokončil na Slovanském gym-
náziu v Olomouci roku 1942.

Za války byl Manďák totálně nasazen 
na práci v říši, kde se podílel na sabotáž-
ních akcích. V prosinci 1942 byl zatčen. 
23. května 1943 zemřel v koncentračním 
táboře Gross Rosen u Vratislavi. Bylo mu 
necelých dvacet let. Jeho jméno je vyryto 
na pamětní desce u vchodu do šumper-
ského gymnázia, v němž studoval. Čest-
ným občanem Šumperka in memoriam 
byl jmenován 29. dubna 1946. 

 Text členů ČSOL Šumperk a okolí

Univerzita 3. věku láká na dějiny oděvní kultury, 
křesťanskou ikonografii a hagiografii a na genealogii

Uplynulo 98 let od narození Lubomíra Manďáka

Konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze při šumperské 
Akademii J. A. Komenského nabízí seniorům pro akademický rok 2021/2022 
opět virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jde o  vzdělávací program, 
jenž seniorům umožní aktivně trávit volný čas, „osvěží“ jejich pozapomenuté 
znalosti a doplní je novými poznatky.

Lubomír Manďák je čestným občanem 
Šumperka.  Foto: archiv

Akademie JAK nabízí studium se- 
niorům.  Foto: -zk-

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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. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

prodáváte dům nebo byt?

+ 420 777 162 300

Rozhodnutím č. 1190700466 o  poskytnutí � nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
formou dotace pro naši školu - Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk -  jsme v le-
tošním roce realizovali akci: Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO.
Tento projekt reaguje na  potřebu realizace praktické environmentální výchovy, která umožní školní výuku 
interaktivní formou v bezprostředním kontaktu s přírodou, nikoliv pouze teoreticky. Cílem bylo vybudování 
4 nových didaktických prvků na školním pozemku.
Nově vybudované didaktické prvky, jimiž jsou  výsadba ovocných stromů  - třešní  pro zpestření stravy pro 
včely a další hmyz, založení květnaté louky jakožto druhově pestrého trávníku s menší intenzitou sečení 
a bohatou skladbou bylin, založení svažité přírodní zahrady v těžko přístupném strmém terénu s osaze-
ním trvalek a keřů spolu s přírodním kamenem tak, aby byla vytvořena  harmonie učebny v přírodě, dotvoří 
harmonický areál školy.  Vybudováním  vyvýšených záhonů v botanické zahradě se rozšíří stávající zázemí 
a budou vykonávat funkci estetického a okrasného prvku a  poskytovat prostor nejen pro výuku a odbornou 
praxi, ale i pro komunitní akce.
Projekt zároveň přispěje i ke zvýšení zájmu dětí, žáků, studentů 
a široké veřejnosti o přírodovědné obory a jejich případné další studium.

GRAFICKÝ MANUÁL

Národní program Životní prostředí

Platnost od: 10. 12. 2016, aktualizace: 17. 9. 2019

Program „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“ 
Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO

Přihlaste se k nám do 30. září 2021
Klientské centrum Šumperk
Havlíčkova 8 (ÚO PČR)

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

Pro divizi čistíren odpadních vod, 
hledáme nové kolegy na pracovní pozice:

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 

Bližší informace k jednotlivým pozicím 
a další nabídky práce  najdete 
na www.fortex.cz/kariera

KONSTRUKTÉR
OBCHODNĚ
TECHNICKÝ 
REFERENT

800 900 015

  Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí za nejvýhodnější cenu
  ZDARMA nemovitost prověříme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
  ZDARMA poskytneme kompletní poradenský servis v oblasti � nancování koupě nemovitosti
  ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
  ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších 

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy � nančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu
ZDARMA zprostředkujeme odborné � nanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření

  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním 
potřebám každého klienta! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.
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FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
w w w.fortexreality.cz

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
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      
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SADBOVÝ
ČESNEK
RŮZNÉ ODRŮDY

POMOCNÉ ROSTLINNÉ ŘÍPRAVKY
S FUNGICIDNÍMI ÚČINKY

•GLIOREX
+

KONZUMNÍ BRAMBORY ODČESKÉHO PĚSTITELE

JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE

MÜSLI TYČINKY, POHANKOVÉ
KŘUPKY, KONOPNÉ PRODUKTY...

•SUBSTRÁTYAHNOJIVApro pěstování
pokojových a zahradních rostlin

•PŘÍPRAVKYNAOCHRANUROSTLIN
•KRMIVA pro domácí a hospodářská zvířata
•ALGINIT – přírodníminerální ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz • info@agritec.cz

facebook.com/agritec • prodejna@agritec.cz
Mobilní telefon: +420 725 167 754

Po–Pá 08:00–17:00

*více informací v optice
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

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI S POČÍTAČEM 
A NA BLÍZKO NYNÍ V AKCI 1+1 ZDARMA

- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

Elektrokola
ČESKÝCH ZNAČEK CRUSSIS A 4EVER
Prodej kol, záruční a pozáruční servis, repasy baterií

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU
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Neváhejte!

Nejlepší čas
na prodej
nemovitosti

2008

2013
Paní Smutná prodala tady

Pan Šťastný prodal zde

T

Elite Reality

733 644 669

2021

Gen. Svobody 98/15, 787 01 Šumperk
www.re-max.cz/elitereality

RE/MAX Elite Reality

• 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

www.dormerpramet.com

www.pracujtepronejlepsi.cz
583 381 261

34 500 Kč měsíčně 
po zaučení

HLEDÁME
SEŘIZOVAČE
CNC STROJŮ

DORMERPRAMET Zpravodaj 70x50mm.indd   1DORMERPRAMET Zpravodaj 70x50mm.indd   1 20.08.2021   13:33:4520.08.2021   13:33:45

Soukromá 
ambulance 

foniatrie přijme 

ZDRAVOTNÍ 
SESTRU

Požadujeme: SZŠ    
Jednosměnný provoz
Životopisy zasílejte 
na e-mail: 
veprkova@foniatrika.cz  
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