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Via Lucis přivítá 
Mirka Kováříka 
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Večerní venkovní 
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odsouhlasit radnice 9,  10

Kulturní 
servis

Výstava nazvaná „Mapy myšlenek“ 
autora s  pseudonymem Dushan je 
do  3. dubna k  vidění v  Galerii J. Jíl-
ka. Neobvyklá je tím, že autor svá díla 
daruje návštěvníků k  rozebrání. Zá-
jem byl velký, takže již během verni-
sáže, která proběhla minulou středu, 
si příchozí všechny vystavené práce 
zamluvili.

„Březnový autor se skrývá za  pseu-
donymem, kterým od  roku 2013 po-
depisuje své práce nové a  úplně jiné 
povahy. K anonymitě nemá sebemenší 
důvod, ale plně respektuji jeho přání. 
Výstava za takový souhlas stojí. Soubor, 
který pro ni v počtu devadesáti barev-
ných kreseb, například na  rubu krabi-
ček od  léků nebo jiných odpadových 
obalů či na  nevelkých dřevech, vybral 
a  po  vzoru Jaroslava Diviše daroval 
návštěvníkům k  rozebrání, mluví sám 
za sebe. Už od prvních ukázek mi bylo 
jasné, že půjde o výstavu skvělou a na-
prosto jedinečnou,“ uvedl kurátor gale-
rie Miroslav Koval. „Navzdory zřejmé 

blízkosti děl poloze art brut, je k ní neřa-
dím. Jsou to krásné výtvarně provedené 
věci podobně jako v  někdejších kres-
bách, jen je to nyní nesmírně svobod-
né. Je tam výtvarná čistota a ta výstava 
je nádherná,“ dodal Miroslav Koval 

a podotkl, že výstavu si mohou zájemci 
prohlédnout do  neděle 3. dubna, stačí 
jen zazvonit na  recepci Penzionu G. 
Vzápětí prozradil, že v  dubnu bude 
v  Galerii J. Jílka vystavovat své práce 
Marta Kolářová. -red-

Výstava nazvaná „Mapy myšlenek“ autora s pseudonymem Dushan je podle kurátora galerie Miroslava Kovala naprosto výji-
mečná.  Foto: P. Kvapil

V Jílkově galerii vystavuje své „mapy myšlenek“ Dushan

O  vystavená díla byl velký zájem. 
Během vernisáže si je návštěvníci 
všechna rozebrali.  Foto: -pk-

Ocenění v kategorii Přínos městu do-
stane Petr Konupčík.   Strana 2

Letos chce město investovat do  svého 
majetku v  nemocnici osmadvacet mi-
lionů.   Strany 3, 5

Senioři v Šumperku mohou od 1. kvě- 
tna jezdit MHD zdarma.    Strana 4

Otázka altánu ve  Smetanových sa-
dech zůstává otevřená.   Strana 9

Svoz objemného 
odpadu

Objemný odpad mohou Šumpe-
rané odložit postupně od  pon-
dělí 14. března do úterý 5. dubna 
do  velkoobjemových kontejnerů, 
jež se objeví na  veřejných pro-
stranstvích. Mapka s  jejich přes-
ným umístěním a daty je součástí 
tohoto čísla 
Zpravodaje, zájemci ji najdou rov-
něž na www.sumperk.cz v odkazu 
Občan, sekci Komunální služby 
a podsekci Komunální odpad.
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 25. února 2016
* schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 

z  rozpočtu města Divadlu Šumperk, s.r.o. ve  výši 
5,92 milionu korun. 920 tisíc je přitom určeno 
na opravy tří výtahů v divadelní budově, jež byly po-
řízeny v roce 1998. Dva miliony půjdou na vybudo-
vání městského informačního centra v místech bývalé 
herny a  tři miliony na výměnu technologie plynové 
kotelny, včetně regulace, a první etapu výměny tech-
nologie elektrického protipožárního systému v budo-
vě divadla. Současně schválilo uzavření dodatku č. 1 
ke  smlouvě o  poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města, jež byla s divadlem uzavřena v roce 
2013, který navyšuje zmíněnou podporu z 12,17 mili-
onu na 12,65 milionu korun. Více než půl milionu by 
mělo pokrýt růst hrubých mezd a odvodů, navýšení 
honorářů inscenačního týmu a rostoucí výrobní ná-
klady na každou hru.

* schválilo spoluúčast města ve výši do tří milionů 
korun na záměr spolku Fotbalový klub Šumperk z.s. 
jako podílu vlastních prostředků na financování akce 
„Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“ v  pří-
padě, že klub uspěje se žádostí o dotaci u minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy. Současně uložilo 
radě města zapracovat tuto částku do  letošních roz-
počtových opatření. Více v příštím čísle.

* schválilo rozpočtová opatření číslo I. roku 2016 
s částkou 6,884 milionu na straně příjmů a 5,5 milio-

nu na straně výdajů. Příjmy zahrnují vyúčtování Pod-
niků města Šumperka z roku 2014 ve výši 3,174 mi- 
lionu a  vypořádání roku 2015 ve  výši 3,71 milionu. 
Na straně výdajů se pak objevují částky dva a půl mi-
lionu na vybudování komunikace na Švagrov a tři mi-
liony korun na vybudování přistávací dráhy na letišti, 
ke kterému se město zavázalo v roce 2012.

* schválilo statut sociálního fondu města, jež slouží 
ke krytí sociálních potřeb zaměstnanců úřadu, a navý-
šení přídělu do tohoto fondu pro letošní rok z dvou 
na  dvě a  půl procenta z  rozpočtovaných mzdových 
prostředků. Toto zvýšení představuje částku 382 tisíce 
korun, jež bude použita na zvýšení příspěvku na ošat-
né a stravné pro zaměstnance úřadu. V minulosti při-
tom byl příděl do  tohoto fondu tříprocentní, v  roce 
2011 však byl snížen na dvě procenta. V současnosti je 
průměr mezi obcemi Olomouckého kraje 3,1%.

* schválilo bezplatnou přepravu cestujících ve věku 
sedmdesát let a starších v městské a příměstské do-
pravě v zóně č. 1 - Šumperk formou proplácení zlev-
něných měsíčních jízdenek s  účinností od  1.5. 2016 
s jízdenkou platnou od tohoto data. Více na straně 4.

* uložilo 1. místostarostovi pravidelně na každém 
druhém jednání zastupitelstva města, počínaje 31. bře- 
znem, podávat zastupitelům odborně zpracova-
né a přesné informace o aktuálním dění ve spolku 
Odpady Olomouckého kraje, z.s., o  chystaných zá-
měrech spolku a také o aktuální činnosti a záměrech 
města Šumperka v oblasti odpadového hospodářství. 

Materiál k  tomuto usnesení předložil zastupitel On-
dřej Polák v návaznosti na jednání pracovní skupiny 
šumperských zastupitelů, zástupců zmíněného spolku, 
Olomouckého kraje, MAS Horní Pomoraví, Rapotína 
a Zábřehu, které proběhlo 15. února a na němž měli 
být přítomní seznámeni s činností a záměry spolku.

„Odpady jsou jednou z  nejdůležitějších součás-
tí infrastruktury města a  to, jak v  nejbližších letech 
zajistíme budoucnost nakládání s odpady v Šumper-
ku, významně ovlivní komfort bydlení všech občanů 
a zároveň se přímo dotkne peněženky každého z nás 
na mnoho dalších let,“ řekl Ondřej Polák a připomněl, 
že na základě nařízení Evropské unie nebude možné 
od roku 2024 odpad skládkovat. „Od toho roku bu-
deme nakládat s odpady zcela jinak než dosud, zatím 
ale nikdo neví jak. Je v našem zájmu a povinností za-
stupitelstva, abychom zajistili, aby se nerozhodovalo, 
ale abychom rozhodovali my. Šumperk při plánování 
budoucnosti nakládání s odpady spoléhá na členství 
ve spolku Odpady Olomouckého kraje, který za nás 
naplánoval budoucnost odpadového hospodářství 
na principu centrálního nakládání s odpady a  jedné 
velké spalovny pro celý kraj. Jedná se o koncept, kte-
rý má být v rámci republiky experimentem,“ podotkl 
Polák, jenž v důvodové zprávě předloženého materiá-
lu uvedl, že čtyřicet procent obcí Olomouckého kraje 
myšlenku tohoto centrálního řešení odpadového hos-
podářství nepodporuje a odmítá do spolku vstoupit. 
Kromě dílčích problémů a kritiky chystaného plánu 

Dvaasedmdesát návrhů na Ceny města za rok 2015 
dorazilo do konce loňského prosince na šumperskou 
radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posílat do devíti ka-
tegorií se čtyřmi podkategoriemi, schválili zastupitelé 
28. ledna vítěze tří kategorií. Ti vzešli z prvního kola 
hlasování, kterého se zúčastnilo šestadvacet zastupi-
telů. V kategorii architektury - novostavba se přitom 
rozhodli cenu neudělit. O  oceněných ve  zbývajících 
kategoriích rozhodlo zastupitelstvo ve  druhém kole 
hlasování, jehož výsledky schválilo na svém jednání 
25. února. 

V kategorii Významný počin v humanitární a so-
ciální oblasti udělili zastupitelé na lednovém zasedá-
ní ocenění manželům Hoždorovým, Petře Slámové 
a Markétě Smrčkové, kteří loni 22. června zachránili 
mladou dívku, jež zkolabovala v Lidické ulici. Cena 
v  kategorii Podnikání, podkategorii výrobní společ-
nosti, letos poputuje do firmy Elzaco, spol. s r.o., která 
se zabývá zejména oblastí automatizace a  komplet-
ních dodávek malých vodních elektráren, a v kategorii 
Přínos městu se dostane ocenění Petru Konupčíkovi, 
známému sportovci, trenérovi a organizátorovi mno-
ha kulturních akcí v Šumperku.

Z druhého kola hlasování, jehož se zúčastnilo še-
stadvacet zastupitelů, vzešli vítězové zbývajících ka-
tegorií. V  kategorii Kultura získal ocenění Roman 
Janků, organizátor festivalů Klasika Viva, Preludium 
Aloise Motýla, Klášterní hudební slavnosti a dalších 
akcí v oblasti vážné hudby. V kategorii Sport udělili 
zastupitelé cenu úspěšnému lyžaři Ondřeji Bankovi, 
který byl mimo jiné v roce 2011 vyhlášen králem bílé 
stopy, tedy nejlepším českým lyžařem, a jenž Šumperk 
skvěle reprezentoval na  olympiádě v  Soči a  prestiž-
ních závodech Světového poháru. Ocenění v  kate-
gorii Vzdělávání si letos odnesou zástupci Základní 
umělecké školy Šumperk a cenu v kategorii Podniká-
ní - drobné podnikání převezme mladý kavárník Jiří  

Giesl, který úspěšně provozuje originální kavárnu Pi-
kola v historickém jádru města. Cenu mladých za rok 
2015 pak obdrží Denisa Venosová, vicemistryně ČR 
v aerobiku. A udělovala se i cena v kategorii Archi-
tektura - rekonstrukce. Získala ji společnost Pramet 
Tools za rekonstrukci prostoru vrátnice. V kategori-
ích Životní prostředí a ekologie a architektura - novo-
stavba se zastupitelstvo rozhodlo cenu neudělit.

Stejně jako loni, také letos měli navrhovatelé nomi-
nací šanci získat po dvou vstupenkách na slavnostní 
večer spojený s  předáváním ocenění, který proběh-
ne v  sobotu 16. dubna v  divadle. Během něj budou 
promítnuty filmové medailony, věnované oceněným 
za rok 2015. Šanci dostat se na  tuto slavnostní udá-
lost mají i zájemci z řad veřejnosti. Město totiž uvolní 
vstupenky, jež se budou za  padesát korun prodávat 
v pokladně divadla od poloviny března. 

Ocenění za významný počin v humanitární a so-
ciální oblasti převezme čtveřice zachránců, která 
loni 22. června pomohla mladé dívce, jež zkolabo-
vala v Lidické ulici.  Foto: -zk-

Držitelé Cen města za loňský rok jsou již známi
je jedním z protiargumentů skutečnost, že v zahraničí 
je trend zcela opačný. „Obce si uvědomují hodnotu 
vlastního zpracování odpadů na úrovni samosprávy 
či mikroregionů. Odpadové hospodářství se decen-
tralizuje a odpad se stává cennou komoditou každé 
obce,“ píše zastupitel v důvodové zprávě. 

„Jednání pracovní skupiny, které mělo záměry 
a  cíle spolku přiblížit, dopadlo nechvalně a  mělo  
velmi dramatickou atmosféru. Nejen, že jsme se ne-
dozvěděli kýžené informace a v problému jsme se ne-
zorientovali, ale spíš jsem začal mít pocit, že nikdo 
neví, co a  proč se děje. Proto považuji za  správné, 
aby zastupitelé i  občané města dostávali pravidelné 
a přesné informace o aktuálním dění ve spolku a jeho 
chystaných záměrech a také o aktuální činnosti měs-
ta v oblasti odpadového hospodářství. Chci podotk-
nout, že můj návrh nijak nehodnotí existenci, činnost 
a cíle spolku, ani na něj nijak neútočí, ale usiluje o to, 
abychom dostávali jasné informace,“ zdůraznil Polák.

První místostarosta Jan Přichystal poté sdělil, že 
se na spolek Odpady Olomouckého kraje ještě před 
zasedáním zastupitelstva obrátil se žádostí o odpověď 
na několik dotazů. V odpovědi, kterou obdržel, mu 
bylo sděleno, že vzhledem k  šíři dotazů a  složitosti 
problematiky, kterou nebyli zástupci spolku schopni 
na samotném jednání vysvětlit, bude oficiální odpo-
věď městu doručena v polovině března po projednání 
ve správní radě spolku.

Pojmenování čtyř ulic v  nově vznikající oblasti 
obytné zástavby za Hniličkou schválili na svém úno-
rovém jednání šumperští zastupitelé. Názvy vycházejí 
z užívaných místních označení. V lokalitě, kde v sou-
časnosti město dokončuje parcely, jež chce ještě letos 
nabídnout zájemcům jako stavební pozemky, vznik-
nou ulice Za  Hniličkou, Pod Pískovnou, V  Polích 
a K Rybníčkům. Zpracovala Z. Kvapilová

V Šumperku vzniknou čtyři nové ulice
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Zpravodajství/Investice

Školky zapíší děti v polovině března
Zápis dětí do  šumperských mateř-

ských škol na  školní rok 2016/2017 
proběhne v úterý 15. března a ve středu  
16. března vždy od 8 do 16 hodin. Děti 
přitom budou přijímány na  základě 
kritérií stanovenými ředitelkami „ma-
teřinek“. Žádosti si lze vyzvednout 
ve  školkách, zveřejněny jsou rovněž 
na  webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol společně s prohláše-
ním rodičů dítěte.

V  Šumperku si mohou rodiče vy-
brat ze tří městských mateřských 
škol, jež se nacházejí v celkem deseti 
lokalitách, a ze dvou „mateřinek“ při 
místních „speciálkách“. Pokud ovšem 
nepřijdou se svým dítkem k  zápisu 
do  „mateřinky“ ve  vypsaném termí-
nu, riskují, že pro jejich dítě nebude 

ve školce volné místo, neboť již bude 
zcela zaplněna. Během vlastního zápi-
su pak musí zákonný zástupce dítěte 
předložit k žádosti svůj občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a průkaz o  jeho 
očkování. -red-

Přehled mateřských škol: MŠ Po-
hádka, Nerudova 4B (odloučené prac. 
Jeremenkova 52), MŠ Sluníčko, Eval-
dova 25 (odloučená prac. Gen. Krát-
kého 28, Vrchlického 19, Šumavská 
15), MŠ Veselá školka, Prievidzská 
1 (odloučená prac. Temenická 61, 
Zahradní 17A, Sluneční 38), SŠ, ZŠ 
a  MŠ, Hanácká 3 (zápis na  odlouče-
ném prac. MŠ, Třebízského 1), ZŠ pro 
žáky se specifickými poruchami učení 
a MŠ logopedická Schola-Viva, o.p.s., 
Erbenova 16.

Téměř osmadvacet milionů korun chce v letošním 
roce šumperská radnice investovat do svého majetku 
v  areálu místní nemocnice. Dodržuje tak smlouvu, 
kterou uzavřela před jedenácti lety s provozovatelem 
tohoto zařízení, společností Nemocnice Šumperk, 
spol. s  r.o., dnešní společností Nemocnice Šumperk 
a.s. Podle ní se dvaadevadesát procent z ročního ná-
jemného vrací zpět do oprav a investic v rámci majet-
ku města. Ten představuje kolem osmdesáti procent 
veškerých nemovitostí v nemocnici. 

„V září roku 2005 převedl Olomoucký kraj jako ná-
stupce státu městu Šumperk bezúplatně nejen chirur-
gický komplex s centrálním příjmem a další budovy 
za téměř sto šedesát milionů korun, ale také vybavení 
nemocnice. Podmínkou převodu byl závazek města, 
že v  následujících dvaceti letech zajistí v  budovách 
provozování nemocnice okresního typu,“ říká vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Následovalo uzavření nájemní smlouvy, 
na  jejímž základě pronajalo město od 1. ledna roku 
2006 na dvacet let společnosti provozující nemocni-
ci svůj nemovitý majetek, jenž se v  areálu nachází. 
Kromě budov převedených Olomouckým krajem, 
které představují chirurgický komplex, lůžkový pa-
vilon B, trafostanici, lékárnu, garáže, někdejší gyne-

kologii v  pavilonu F, původní internu v  pavilonu E 
a transfuzní stanici, kterou má pronajatou Transfúzní 
služba a.s., jde o historický majetek města. Konkrétně 
o objekty někdejší chirurgie, ORL, stávající ředitelství 
s  prosekturou a  kapli. „S  výjimkou ředitelství jsou 
tyto budovy prázdné, pouze v kapli je umístěno pra-
coviště rentgenu zaměřené na  ozařování,“ podotýká 
Répalová. Vzápětí připomíná, že soukromý provozo-
vatel nemocnice, kterým je od loňského dubna lékař 
Martin Polach, vlastní v areálu tři objekty - budovu, 
v  níž se nachází pracoviště ARO, lůžkový pavilon 
a objekt kotelny s prádelnou a jídelnou. 

Dvaadevadesát procent z  vybraného nájemného, 
které letos činí 13,173 milionu korun, vrací šumperská 
radnice zpět do svého majetku, jenž se v areálu špitálu 
nachází. Letos jde o částku 12,119 milionu. Sedmde-
sát procent z této sumy, konkrétně 8,483 milionu ko-
run, přitom jde na velké investiční akce a opravy, jež 
majetek zhodnocují, třicet procent ve výši 3,636 mi- 
lionu je pak využíváno na  menší průběžné opravy. 
Zbývajících osm procent, tedy 1,054 milionu korun, 
zůstává v rozpočtu města jako nájemné. „Nájemné se 
každoročně navyšuje nejpozději do 31. března dané-
ho roku zpětně k 1. lednu o šedesát procent koefici-
entu míry inflace, která byla loni 0,4% ,“ připomíná 
vedoucí majetkoprávního odboru. 

Plán oprav a  technického zhodnocení městských 
nemovitostí v areálu předkládá nemocnice pravidelně 
ke schválení radě města, ten letošní tak byl schválen 
v únoru. „Vše, co se týká majetku města, se děje s na-
ším souhlasem, jsou stanovena jasná pravidla. Veške-
ré provedené opravy kontroluje náš technik. Opravy 
do sto tisíc zadává nemocnice, na opravy a investice 
od sta do pěti set tisíc provádí nemocnice výběrové 
řízení s  tím, že město oslovené firmy a  poté vybra-
ného zhotovitele odsouhlasí. Veřejné zakázky nad 
půl milionu pak musí schválit rada města a zajišťuje 
je oddělení správy majetku,“ vysvětluje Répalová, 
podle níž by město muselo většinu oprav zrealizo-
vat, i kdyby budovy nepronajímalo. Z velké části totiž 
jde o staré objekty, do nichž se téměř neinvestovalo. 
O budovy, které má pronajaté, ale nevyužívá je, se při-
tom nemocnice stará, aby nechátraly. 

V  uplynulém roce se v  budovách, jež město ne-
mocnici pronajímá, zrealizovalo hned několik oprav 
a  investic. Tou největší byla kompletní rekonstrukce 
bývalého oddělení onkologie v prvním patře pavilo- 
nu F, kde vznikl úsek s  patnácti sociálními lůžky.  
„Tato lůžka jsou určena těm, kteří nejsou hendike-
povaní zdravotně, ale sociálně, tedy věkem, samotou 
či potřebují určitou péči. Jde prakticky o obdobu do-
mova důchodců s intenzivnější zdravotní péčí,“ říká 
správce nemocnice Martin Pelnář. V prvním patře tak 
vznikla centrální sesterna, která slouží pro kožní a so-
ciální oddělení. To je od kožního odděleno protipo-
žárními uzávěrami. „Důraz byl kladen na bezpečnost 
pacientů a  určitou komplikovanost budovy. Všude 
jsou protipožární příčky, takže pacienti jsou chráněni 
před případným ohněm a mají volné únikové trasy, 
včetně nového požárního únikového schodiště,“ zdů-
razňuje správce nemocnice. 

V prostorách někdejšího onkologického stacionáře 
vznikly jedno, dvou a třílůžkové pokoje vybavené te-
levizorem, skříňkami na osobní věci, lůžky s pacient-
skou rampou, telefonem, lampou a přívodem kyslíku. 

 Pokr. na str. 5

Výročí sebeobětování Jana Zajíce uctili položením kytic v pátek 26. února před-
stavitelé města a studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šum-
perku. Pietní akce se odehrála u pamětní desky Jana Zajíce, vytvořené Olbramem 
Zoubkem, jež na místní průmyslovce připomíná Janův nadčasový odkaz budou-
cím generacím.   Foto: J. Kopáč

Letos chce město investovat do svého majetku v nemocnici osmadvacet milionů

V prvním patře pavilonu F nově vznikl úsek s pat-
nácti sociálními lůžky.                                    Foto: -zk-

Město dává ročně velkou část 
z nájemného zpět do oprav a investic

V bývalé onkologii vznikla sociální 
lůžka, vybudovaly se plicní ambulance 

a vyměnily dveře na ARIPu

Po loňské rekonstrukci jsou všechna pracoviště plic-
ního oddělení soustředěna v pavilonu   E. Foto: -zk-
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Večerní venkovní produkce musí odsouhlasit radnice
O  výjimku musejí do  pátku 25. března požádat 

šumperskou radnici ti, kdo plánují v  letošním roce 
jakoukoliv akci spojenou s  hudební produkcí, jež 
přesáhne desátou hodinu večerní. Dostojí tak obecně 
závazné vyhlášce č. 5/2012 o některých omezujících 
opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku, tedy na konání akce po desáté večerní 
na veřejném prostranství, kterou vydalo zastupitel-
stvo města. Současně musejí respektovat ustanovení 
OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na  veřejném prostranství a  OZV č. 8/2007 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořád-
ku na vymezených veřejných prostranstvích v sou-

vislosti s používáním pyrotechnických výrobků.
„Chceme tak předejít stížnostem občanů na  kon-

zumaci alkoholu na  veřejném prostranství, na   
nedodržování nočního klidu a  na  používání pyro-
technických výrobků mimo vymezené prostranství. 
Naším cílem je i  akce případně zkoordinovat,“ říká 
referentka oddělení kultury a vnějších vztahů šumper-
ské radnice Eva Rutarová. Žádosti o udělení výjimky 
by tak měli pořadatelé zaslat na  odbor školství, kul-
tury a vnějších vztahů nejpozději do pátku 25. břez-
na, a to k rukám Evy Rutarové, nám. Míru 1, 787 01 
Šumperk. „Termín je nutné dodržet, abychom mohli 
materiál předložit radě města ke  schválení. Ti, kteří 

si žádost nepodají, se vystavují riziku, že jim nebude 
mimořádná výjimka během roku udělena,“ zdůraz-
ňuje referentka a  připomíná, že nové formuláře pro 
podání žádosti jsou ke  stažení na  www.sumperk.cz 
v sekci Správa města, podsekci Formuláře a tiskopisy 
- Odbor školství, kultura a  vnějších vztahů. Na  stej-
né adrese lze najít i úplná znění jednotlivých obecně 
závazných vyhlášek. „Všem pořadatelům také do-
poručujeme, aby se před podáním žádostí seznámili  
s  kalendářem plánovaných akcí na  http://www. 
sumperk.cz/cs/turista/ziva-brana-jeseniku.html. Pře-
dejdou tak současnému konání více větších akcí v jed-
nom termínu,“ upozorňuje Rutarová. -zk-

Sedmdesátiletí a starší senioři, kteří si koupí zlev-
něnou měsíční jízdenku za sto patnáct korun, mohou 
v Šumperku v  rámci zóny číslo 1 jezdit od 1. květ-
na v  autobusech městské a  příměstské hromadné 
dopravy zdarma. Místní radnice jim po  předložení 
dokladu a vyplnění žádosti jízdenku zpětně proplatí.  
Rozhodli o  tom na  svém únorovém jednání šum-
perští zastupitelé.

„Obrátili se na nás občané starší sedmdesáti let se 
žádostí, kterou podepsalo čtyři sta třiasedmdesát se-
niorů, aby mohli využívat MHD zdarma. Tato pro-
blematika je u  nás poněkud komplikovaná, protože 
ve  městě funguje Integrovaný dopravní systém Olo-
mouckého kraje, v  jehož rámci mohou jezdit senioři 
v Šumperku nejen městskými, ale i příměstskými au-
tobusy. O ztráty z provozu se po vzájemném uznání 
jízdních dokladů dělí město a  kraj. Podle vyjádření 
koordinátora IDSOK nelze tuto slevu zavést plošně 
na kraj a ani nelze vyčíslit finanční dopady jejího za-
vedení na území města Šumperka. Po jednáních jsme 
nakonec dospěli k postupu, který naplní všechny re-
gule účetní i  dopravní,“ uvedl předložený materiál 

místostarosta Tomáš Spurný. Současně dodal, že sleva 
bude přiznána všem občanům ve věku sedmdesát let 
a starším bez ohledu na bydliště od letošního 1. května. 
Bezplatnou přepravu cestujících ve  věku sedmdesáti 
let a starších v městské a příměstské dopravě v rámci 
zóny č. 1 - Šumperk s měsíční jízdenkou platnou od  

1. května vzápětí odhlasovalo jedenadvacet zastupite-
lů. Částka, kterou město uvolní v rozpočtu na proplá-
cení, se odhaduje na sto osmdesát tisíc korun.

Na proplacení jízdného tak budou mít po  splnění 
všech náležitostí ze strany žadatele od 1. května letoš-
ního roku nárok všichni občané ve věku sedmdesáti 
let a starší bez ohledu na bydliště. Za měsíční jízdenku 
v  současnosti zaplatí starobní důchodce bez věkové-
ho omezení sto patnáct korun a  může s  ní cestovat 
všemi spoji městské a  příměstské dopravy na  území 
města Šumperka. Tato jízdenka je platná pouze s prů-
kazem IDSOK, na jehož základě lze uplatňovat slevu 
v  autobusové dopravě. V  případě, že průkaz žadatel 
ještě nemá, může si ho jednorázově vyřídit v kance-
láři na autobusovém nádraží. Průkaz má neomezenou 
platnost a je očíslován, číslo průkazu je žadatel povi-
nen napsat na jízdenku.

„Pokud jsou žadatelé držiteli průkazek IDSOK, za-
koupí si ve vozidle IDSOK měsíční zlevněnou jízdenku 
za cenu sto patnáct korun. Po uplynutí platnosti této 
měsíční jízdenky si podají na podatelnách městského 
úřadu na  náměstí Míru 1 nebo v  Jesenické ulici 31, 
případně v novém informačním centru v budově di-
vadla, které se otevře v neděli 1. května, žádost o její 
proplacení. K ní musejí předložit také originál měsíční 
jízdenky,“ vysvětlil postup tajemník šumperské radni-
ce Petr Holub. Na jízdence přitom musí být uvedeno 
číslo průkazu IDSOK a údaje na ní musejí být v den 
podání žádosti čitelné. „Žadatel je povinen předložit 
průkaz IDSOK a  doklad totožnosti nutný k  ověření 
jeho věku,“ podotkl Holub. 

Žádost lze podat nejpozději do čtyřiceti dnů včetně 
ode dne vydání jízdenky, tedy do deseti dnů po skon-
čení její platnosti. „Delší lhůta není možná, neboť 
jízdenka ze strojku je tištěná na obdobný papír jako 
u faxu, takže potřebné údaje pro proplacení by po mě-
síčním užívání a dalších dnech byly nečitelné,“ doplnil 
tajemníka vedoucí odboru dopravy šumperské radni-
ce Radek Novotný.

A jak bude probíhat proplacení? Pokud žadatel uvede 
číslo bankovního účtu, na který si přeje částku převést, 
bude mu na  tento účet platba za  jízdenku převedena 
nejpozději do  třiceti dnů od data podání žádosti. Po-
kud bude požadovat platbu v  hotovosti, lze ji vydat 
pouze v  pokladně městského úřadu v  budově na  ná-
městí Míru 1, nejdříve však dvacet dnů od data podání 
žádosti a nejpozději do šedesáti dnů včetně. Peníze si 
může žadatel vyzvednout ve zmíněné pokladně v bu-
dově radnice v pondělí a  středu od 7.45 do 12 hodin 
a od 12.45 do 16.45 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7.45 
do 12 hodin a od 12.45 do 15.15 hodin a v pátek od 7.45 
do 12 hodin a od 12.45 do 13.30 hodin. -zk, oh-

Senioři v Šumperku mohou od 1. května jezdit MHD zdarma 

Sedmdesátiletí a  starší senioři, kteří si koupí zlev-
něnou měsíční jízdenku, mohou v Šumperku jezdit 
od 1. května autobusy zdarma.                           Foto: -zk-

NÁVOD NA PROPACENÍ  MĚSÍČNÍ JÍZDENKY MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
Co potřebuji? Kde to mohu vyřídit? Co je potřeba k vyřízení? Lhůty

Průkaz IDSOK Kancelář na autobusovém 
nádraží

K vyřízení průkazu  
IDSOK je třeba:  
- fotografie o rozměru 
35x45 mm 
- platný občanský průkaz 
- uhrazení poplatku 40,- Kč

Žádost Tiskopis žádosti je k dispozici na:
- podatelně MěÚ (nám. Míru 1)
- podatelně MěÚ (Jesenická 31)
- v Informačním centru (v bu-
dově divadla)
Elektronickou verzi lze 
stáhnout na:
www.sumperk.cz

K vyplnění žádosti je 
potřeba:
- měsíční jízdenka, kterou 
chcete zpětně proplatit 
(originál jízdenky) 
- průkaz IDSOK
- číslo účtu, na které chce-
te převést peníze za měsíč-
ní jízdenku

Žádost o zpětné proplacení 
měsíční jízdenky lze podat 
nejpozději 10 dnů po uply-
nutí platnosti měsíční 
jízdenky.

Číslo účtu, popř. 
si hotovost 
za proplacenou 
jízdenku 
vyzvednout 
v pokladně 
na radnici  
(nám. Míru 1)

1. Převod na účet - do žádosti 
uvést číslo účtu, na který chcete 
převést peníze

2. Hotovost - lze vyzvednout 
v pokladně na radnici (nám. 
Míru 1)

1. Uvést číslo účtu do žá-
dosti.

2. Do žádosti uvést mož-
nost: „Platbu si vyzvednu 
v hotovosti v pokladě  
nám. Míru 1“

1. Částka bude převedena 
na účet, který žadatel uve-
de nejpozději do 30 dnů 
ode dne podání žádosti.

2. Hotovost bude proplace-
na nejdříve 20 dní od data 
žádosti a nejpozději 60 dní 
včetně.

* Průkaz IDSOK musíte mít, pokud požadujete slevu 50% na jízdné a v případě, že požadujete zpětně pro-
platit zlevněnou měsíční jízdenku.
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Další dvě setkání z  cyklu autorských čtení chystá 
na březen šumperská knihovna. Představí se na nich 
Martina Bittnerová, autorka knihy Utajené životy slav-
ných Češek, a olomoucký spisovatel Jaroslav Irovský.

Martina Bittnerová se začte do  knihy Utajené ži-
voty slavných Češek, jež navazuje na předchozí tituly 
Spisovatelky a Erós a Utajené životy slavných Čechů, 
ve  středu 16. března v  půjčovně pro dospělé v  ulici 
17. listopadu 6. Utajené životy slavných Češek od-
halují pět nevšedních ženských osudů, včetně jejich 
stinných a méně lichotivých stránek. Autorské čtení 
spojené s besedou začíná v 18.30 hodin a vstupné je 
padesát korun.

Další autorské čtení se pak odehraje v kavárně Pi-
kola v Polské ulici 3. Ta ve spolupráci s knihovnou zve 

všechny „antifanoušky“ pokleslé literatury na autor-
ské čtení olomouckého spisovatele Jaroslava Irovského, 
jehož sbírky povídek jsou knihovnami zařazová-
ny pod českou undergroundovou literaturu. Autor, 
jenž byl loni literárně oceněn Městskou knihovnou 
v Praze uvedením do seznamu devíti pozoruhodných 
spisovatelů, představujících tvář nejsoučasnější české 
prózy a poezie, přečte několik ukázek ze své nejno-
vější třetí sbírky povídek O(byčejný) život. Irovský 
v ní popisuje své pocity, myšlenky, zážitky s alkoho-
lem, ženami, drogami…, vykresluje hlavního hrdinu 
jako psance, přežívajícího na  okraji jím kritizované 
a  nenáviděné společnosti. Autorské čtení proběhne 
ve  čtvrtek 24. března od 17 hodin v kavárně Pikola 
a vstupné je dobrovolné. -zd-

   Pokr. ze str. 3
Prostředí ještě zútulní záclony a  obrázky, jež na-

kreslí děti z místní „Dorisky“. Společné sociální záze-
mí je určeno i pro imobilní klienty a je plně vybavené 
spojovací technikou, světelnými čidly či sklápěcími  
sedátky ve sprchách. Součástí oddělení je rovněž spo-
lečenská místnost pro setkávání klientů, která nava-
zuje na denní místnost sester. 

Kromě realizace sociálních lůžek se v rámci oprav 
vybudovala ještě ambulance kožního oddělení, toale-
ty pro ambulantní pacienty a  sklady, v  přízemí pak 
prošly rekonstrukcí čtyři lékařské pokoje. Celá inves-
tice přišla na 6,728 milionu korun. „Město rekonstru-
uje ze svých prostředků pouze to, co je pevně spjato 
s budovou, vybavení a zařizovací předměty hradí ma-
jitel nemocnice,“ upřesňuje Pelnář.

Částku 1,957 milionu korun investovalo loni město 
do zřízení ambulancí plicního oddělení v pavilonu E. 
 „Plicní úsek byl původně v pavilonech E a F. Před tře-
mi lety jsme zrekonstruovali horní patro pavilonu E, 
do  kterého se přestěhovalo celé plicní oddělení, ov-
šem bronchoskopický sálek a  spirometrie zůstaly 
v pavilonu F,“ popisuje správce nemocnice. Po loňské 
rekonstrukci, jež zahrnovala nové rozvody elektřiny, 
medicinálních plynů a vody, dispoziční změnu míst-
ností, instalaci podhledů a  položení podlahových 
krytin, jsou tak všechna pracoviště plicního odděle-
ní, včetně nové dezinfekční místnosti, soustředěna  
v  pavilonu E, v  jehož patře se navíc zvýšila lůžková 
kapacita. V  pokojích na  odděleních plicním a  neu-
rologickém se navíc položily nové PVC podlahy, což 
přišlo na 383 tisíce korun.

Za  tři sta tisíc korun se loni zrealizovala oprava 
hlavního přívodu užitkové vody z objektu lékárny, pod 
nímž se nacházejí veškeré rozvody, jež procházejí ce-
lým areálem nemocnice, do propojovacího uzlu. „Šlo 
o důležitou investici, vše je uděláno v nerezu a izolo-
váno, takže nedochází k žádným ztrátám,“ podotýká 
Pelnář. Na oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní 
péče v pavilonu B, který patří městu, doznaly obmě-
ny dosluhující hliníkové dveře. Ty nahradily plastové 
širší dveře zasouvací, z nichž ty vstupní jsou elektric-
ké. Kromě toho se vyměnilo lino a  prostory zútul-
nily nové podhledy. To vše za 443 tisíce. Instalování  
klimatizace v  ambulancích ORL, které se nacházejí 
v pavilonu B, a v ortopedických ambulancích centrál-
ního příjmu, jež přišlo na 231 tisíc korun, pak přináší 
pacientům lepší komfort především v teplých letních 
měsících.

V loňském plánu oprav se původně počítalo i s re-
konstrukcí operačního ortopedického sálu v chirur-

gickém komplexu. Tu nakonec zrealizoval, vzhledem 
k vysokým nákladům, majitel nemocnice z vlastních 
peněz. Opravou měl projít i  bazén na  rehabilitaci 
a hlavní klientský vchod do pavilonu B. „Ukázalo se, 
že v případě bazénu je nutné provést větší rekonstruk-
ci, na kterou by vyčleněné peníze nestačily, takže se 
provede v následujících letech. Pavilon B se pak město 
rozhodlo zateplit, úprava vchodu by se tak realizovala 
současně s touto akcí,“ říká správce nemocnice a do-
dává, že finance se použily na již zmíněnou výměnu 
vnitřních dveří na ARIPu v pavilonu B a na položení 
podlahových krytin v lůžkových pokojích na plicním 
a neurologickém oddělení v pavilonu E.

Nejen do  svého majetku investuje rovněž majitel 
nemocnice Martin Polach. Více než sedmnáct mili-
onů korun uvolnil na  rekonstrukci operačního sálu 
číslo 6 pro ortopedické a  traumatologické operace, 
jenž se nachází v chirurgickém komplexu, který vlast-
ní město. Výsledkem je super aseptický operační sál 
vybavený nejmodernější technologií. Současně do-
šlo k dispoziční úpravě předsálí, kde anesteziologové 
chystají pacienty na sál.

Obnovu má za sebou rovněž porodnické oddělení. 

Kromě úprav v pokojích se zrealizovaly nové podhle-
dy, osadily automaty na  vodu nové generace, které 
jsou napojeny na vodovodní řad, a na porodním sále 
nainstalovala klimatizace. Obdobnou rekonstrukcí, 
tentokrát včetně elektroinstalace, prošlo koncem roku 
také interní oddělení, kde se sesterny navíc vybavily 
novým nábytkem. 

Letos by mělo jít do oprav a  investic 27,890 mili-
onu, z nichž 7,171 milionu je převedeno z  loňského 
roku. „„Při výběru dodavatele schválených akcí po-
stupujeme v  souladu s  platnými směrnicemi města 
a zákonem o veřejných zakázkách. Z důvodu delších 
zadávacích lhůt u  zakázek soutěžených dle zákona 
pak může dojít k  tomu, že smlouva o dílo se uzaví-
rá koncem roku s tím, že k realizaci dojde začátkem 
roku následujícího,“ přibližuje postup vedoucí oddě-
lení správy majetku šumperské radnice Lenka Salc-
burgerová. Zmíněných více než sedm milionů je tak 
určeno na projekty, na jejichž realizaci jsou uzavřené 
smlouvy s  dodavateli, případně na  ty, které byly re-
alizovány koncem roku, ale k jejich úhradě došlo až 
letos. „Příkladem je vybudování úseku patnácti so-
ciálních lůžek v prostorách někdejšího onkologické-
ho stacionáře v pavilonu F, který byl dokončen letos 
v únoru,“ říká Salcburgerová.

Opravou pavilonu B, jež by navázala na  rekon-
strukci oddělení urologie, která proběhla v prosinci 
roku 2014, by mělo v letošním roce projít jedno z lůž-
kových oddělení. Zatím ještě není rozhodnuto, zda 
se realizace dotkne oddělení chirurgie či ortopedie. 
Investice by se měla pohybovat kolem čtyř milionů 
korun.

Druhou, podstatně větší investiční akcí, kterou 
město plánuje, je zateplení celého pavilonu B, jež 
se odhaduje na  jedenadvacet milionů. Na  ni chce 
šumperská radnice získat čtyřicetiprocentní dotaci 
z  Operačního programu Životní prostředí, na  do-
financování proto vyčlenila v  rámci plánu oprav  
objektů v areálu nemocnice v rozpočtu navíc 8,6 mi-
lionu korun. „Je zpracovaná projektová dokumentace 
i energetický posudek a v současné době se zpraco-
vává žádost o dotaci. Pokud ji město nezíská, akce se 
realizovat nebude a radě města bude předložen nový 
návrh plánu oprav,“ konstatuje vedoucí oddělení 
správy majetku šumperské radnice. Z. Kvapilová

V březnu nabídne knihovna dvě autorská čtení

Letos chce město investovat do svého majetku v nemocnici osmadvacet milionů

Startuje ŠPEK, přehlídka 
umění Olomouckého kraje

Šumperská přehlídka ŠPEK představí umělce pů-
sobící či pocházející z  našeho kraje. Jedenáctý ročník 
přehlídky nabídne divadlo, hudbu, přednášky, výstavu 
nebo týden regionálních specialit. Novinkou je, že pro-
bíhat bude během tří měsíců, tedy od března do května.

Březen se nese ve  znamení přednášek v  místním  
G-klubu. V sobotu dvanáctého je na programu workshop 
s  Johanou Randákovou o komunikaci mezi muži a  že-
nami, 29. března pak Leo Bureš pohovoří o ohrožených 
rostlinách Jeseníků. V dubnu a květnu nechybějí v na-
bitém programu Rocková párty, Šumperské pomněnky, 
akustický koncert na střeše divadla, výstava obrazů Ireny 
Slavíkové, druhý ročník Špeku na prknech, autorské čte-
ní či ochutnávka regionálních specialit. -zk-

Na oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče 
nahradily dosluhující hliníkové dveře plastové širší 
zasouvací.  Foto: -zk-

Letošní plán počítá 
s investicemi do městského majetku 

za osmadvacet milionů
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
 o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění na obsazení pozice

vedoucího oddělení školství odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost * způsobilost k  právním úkonům * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním 

programu pedagogického nebo ekonomického směru 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
v  platném znění * znalost zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění * znalost zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, v platném znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění 
* základní orientace v  ekonomické oblasti v  návaznosti na  zákon o  obcí a  na  zákon o  rozpočtových 
pravidel územních rozpočtů (zákona č.250/2000 Sb.) * znalost základů účetnictví * řídící, komunikační 
a  organizační schopnosti * zkušenosti s  řízením kolektivu * kultura mluveného i  psaného projevu, 
stylistická úroveň * samostatnost, flexibilita * občanská a  morální bezúhonnost * perfektní znalost 

práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz):  jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * 
státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 

a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ( u osob narozených před 1.12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení školství *  řízení pracovního kolektivu * odpovědnost 
za čerpání rozpočtu ve svěřeném úseku * metodické řízení příspěvkových organizací * řízení 

veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací * řízení samostatných odborných projektů

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup 
od  1.9. 2016 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.3. 2016. Informace k pozici podá Helena Miterková, 
vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, tel. 583 388 606

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

referenta odboru životního prostředí 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího 

jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění * znalost zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, v platném znění * znalost zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v  platném znění * znalost zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, v  platném znění * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost vítána * zkušenosti ve  státní 
správě a kontrolní činnosti vítány * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * 

dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz):  jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * 
státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 

a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech *  
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: agenda odpadového hospodářství MěÚ Šumperk 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná  se  o  pracovní  poměr na  dobu neurčitou  s  pracovním  úvazkem  0,5 (20 hodin týdně), 9. platová 
třída dle nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, 
v platném znění. Nástup od 1.5. 2016  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 1.4. 2016. Informace k pozici podá 
Dana Krňávková, vedoucí odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 324.

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

strážníka Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk  min. 21 let * způsobilost 
k právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 

ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * místo 
trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: strážník městské policie

Jedná se o pracovní  poměr na dobu určitou do 31.5. 2017,  5. platová  třída a po získání „Osvědčení o splnění 
stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
v platném znění, 6. platová třída dle  nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Nástup od 1.6. 2016  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 
31, Šumperk, k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 21.3. 2016. Informace k pozici podá 
Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, tel. 583 388 106, 
Jesenická 31, Šumperk.

Via Lucis přivítá 
Mirka Kováříka 
a Mika Perryho

Také letos, v blízkosti prvního jarní-
ho dne, se sborové děti sejdou ke svým 
Jarním koncertům. Jsou dva, abychom 
děti i  dychtivé rodičovské poslu-
chačstvo neodbývali pěti písničkami 
každého oddělení a dopřáli dětem vět-
ší rozsah vystoupení. 

Ve  čtvrtek 17. března v  18 hodin 
zazpívají ti nejmladší. V  sále divadla 
vystoupí předškolní děti, jejichž sbor 
nese příznačný název Zpívánky. Jejich 
jen o  málo staršími partnery budou 
Růžové děti, kterých se po  několika 
hubenějších letech letos ve  sboru se-
šlo téměř šedesát. Vstupenky na tento 
koncert obdržíte v  předprodeji v  po-
kladně divadla.

Druhý koncert se odehraje hned 
druhý den, tedy v  pátek 18. března, 
ve  stejném čase v  nedalekém klášter-
ním kostele. Jeho protagonisty budou 
Barevné děti, Plameňáci a  koncertní 
sbor Motýli. Barevné děti při této pří-
ležitosti poprvé ve společnosti starších 
zpěváků, a to z jednoduchého důvodu. 
Růžových je letos taková síla, že by 
mohla nastat nouze o vstupenky - di-
vadlo není nafukovací. Naproti tomu 
klášterní kostel nějakou duši navíc 
snese, věřme tedy, že se oba okru-
hy posluchačů takto podaří vyvážit. 
Na  koncerty srdečně zveme a  těšíme 
se na vaši návštěvu.

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Testosteron blues je název dalšího 
pořadu z cyklu komorních setkání Via 
Lucis, který pořádá Středisko volného 
času Doris. Večer autorských písniček 
s kytarou Mika Perryho, nevšední po-
ezie V. Hraběte, J. Kainara a skvělých 
povídek Alexandry Berkové v podání 
Mirka Kováříka proběhne ve  čtvrtek  
17. března od  18 hodin v  sále Vily  
Doris.

Mirek Kovářík je výrazná osobnost 
českého divadla, kulturní publicista 
i  redaktor, vysokoškolský pedagog, 
moderátor, herec a  především neza-
měnitelný interpret beatnické poezie 
a  tvorby Václava Hraběte, ale i  díla 
básníků J. Ortena, J. Zahradníčka,  
K. H. Máchy, I. Blatného, J. Kainara, ale 
také A. Ginsberga a  řady dalších. Po-
vídky Alexandry Berkové jsou v  jeho 
podání zcela ojedinělým posluchač-
ským zážitkem.

Mike Perry, navzdory jménu Pražák 
jako poleno, je skladatel, textař, zpěvák, 
kytarista i  básník. V  jeho repertoáru 
najdeme drsnější folk-rockové sklad-
by stejně jako melancholické šansony 
s poetickými texty na věčné téma lásky, 
ale také hledání sebe sama a smyslu na-
šeho bytí ve starém dobrém blues. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakou-
pit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konup-
cik@doris.cz. -red- 

Jarní koncerty 
Šumperského 
dětského sboru
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Knihovna zve k účasti na akci origami - skládanky z papíru

Informace/Zpravodajství 

      Výherci si mohou 
volné vstupenky 
na slavnostní večer 
města vyzvednout 
do konce března

Stejně jako loni také letos měli na-
vrhovatelé nominací na Ceny města 
Šumperka šanci získat po dvou vstu-
penkách na slavnostní večer spojený 
s  předáváním ocenění, který pro-
běhne v sobotu 16. dubna v divadle. 
V  losování, jež proběhlo v  úterý 
23. února, vyhráli volné vstupen-
ky Pavel Mareš, Karel Procházka, 
Alena Mitterová, Ivana Vokurková, 
Vít Sochora, Libor Dvořáček, Du-
šan Weingart, Jaroslava Vašíčková, 
Ivan Vavřík a Marianne Crhonková. 
Vstupenky si mohou vyzvednout 
od  15. do  30. března na  šumper-
ské radnici po  předchozí domluvě 
u referenta oddělení kultury a vněj-
ších vztahů Bohuslava Vondrušky,  
tel.č. 583 388 609, e-mail: kultura@
sumperk.cz.   -red-

     Na Točáku 
se bude podávat 
polévka pro chudé 
i bohaté

Lázně Bludov společně s městem 
Šumperkem a  obcí Bludov pořá-
dají ve středu 23. března od 16 ho-
din na  tzv. „Točáku“ v  Šumperku 
akci nazvanou Polévka pro chudé 
a  bohaté. Záleží na  každém, jakou 
částkou za  polévku přispěje a  tím 
podpoří Dětské centrum Ostrůvek 
Šumperk. Organizátoři věří, že akce 
bude úspěšná a že společně pomo-
hou dobré věci. -red-

     Kraj spustil 
hlasování v anketě 
o výjimečný počin 
v oblasti kultury

Až do 1. dubna mohou lidé hlaso-
vat o Ceně veřejnosti Olomouckého 
kraje za  výjimečný počin v  oblasti 
kultury za rok 2015. Na webu kraje 
mohou vybírat z  jedenácti nomi-
novaných kulturních akcí a  aktivit, 
a tím rozhodnout o vítězi. Mezi no-
minovanými je i  šumperská kapela 
O5 a  Radeček. Svůj hlas jí můžete 
dát na  adrese https://www.kr-olo-
moucky.cz/hudebni-skupina-o5-a-
-radecek-odpoved-24.html. -red-

Třicáté výročí 1. neoficiálního Mistrovství ČSSR v akrobatickém lyžování, které 
proběhlo v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem, a historii akrobatického 
lyžování na Šumpersku, na jehož konci je zlatá olympijská medaile Aleše Valenty, 
mapuje výstava, kterou ve spolupráci se šumperskou „průmyslovkou“ uspořádala 
parta nadšenců v čele s Miloslavem Svatoněm. V současné době je až do 17. března 
k vidění ve Starém Městě pod Sněžníkem v domě číslo 359 na náměstí (bývalé 
obchodní středisko), poté se přestěhuje do jižního křídla šumperského domu kul-
tury, kde ji budou moci zájemci zhlédnout od 21. do 31. března.  Foto: P. Kvapil

Tanečníci z NEXTu opět bodují

V Loučné 
pořádají Memoriál 
Boba Steinera

Hodinu Země 
připomene Doriska 
keramikou po tmě

Již šestý ročník Memoriálu Boba 
Steinera, který v  pěti předchozích 
ročnících představil příznivcům di-
xielandu řadu výborných interpre-
tů tradičního jazzu, pořádají v  pátek  
25. března ve  „skleníku“ kulturního 
domu v  Loučné nad Desnou tamní 
Old Time Jazzband a obec Loučná nad 
Desnou. Hostem Old Time Jazzbandu 
bude tentokrát mladá kapela Down 
Beat Dixieland Band z  Jeseníku, která 
letos oslaví deset let od  svého vzniku. 
Akce začíná úderem šesté podvečerní.

Minifestival v Loučné se poprvé ko-
nal v  roce 2011 s  cílem připomenout 
Boba Steinera, zakladatele a  kapelní-
ka orchestru Rytmus 57, ze kterého 
Old Time Jazzband vznikl. Vstupenky 
v  ceně 150 korun si mohou zájemci 
koupit na  Obecním úřadu v  Loučné, 
tel.č. 583 235 222, nebo v Informačním 
centru „U Radnice“, jež sídlí v  budově 
Akademie Jana Amose Komenského 
na nám. Míru 4, tel.č. 603 936 085. -zk-

V sobotu 19. března se Středisko vol-
ného času Doris přidá k celosvětovému 
happeningu Hodina Země na podporu 
ochrany životního prostředí. Připojte se 
i  vy. Zhasněte na  jednu hodinu světla, 
vypněte spotřebiče a přijďte si vyzkou-
šet, jak se dělá KERAMIKA PO TMĚ. 
Vybrat si můžete ze dvou dílen, jejichž 
dějištěm bude ateliér na  Komíně. Prv-
ní, Hmatové modelování bez koukání, 
proběhne od 19 do 20 hodin, druhá na-
zvaná Modelování opravdu po tmě pak 
od  20.30 do  21.30 hodin. Vzhledem 
ke  kapacitě ateliéru je počet účastníků 
omezen. Bližší informace podá Zuzana 
Vavrušová, tel.č. 731 610 039, vavruso-
va@doris.cz.  -red-

Od  1. března do  20. dubna se 
knihovny v ulicích 17. listopadu 6 a Te-
menické 5 připojují k soutěži Šumper-
ského a  jesenického deníku o  nejlepší 
fotogalerii knihoven regionu vyzdo-
bených skládankami z  papíru. Soutěž 
proběhne na  www.sumperskydenik.cz 
začátkem května.

Během března a  dubna mají čtená-
ři, návštěvníci a  příznivci knihoven 
příležitost naučit se jednoduché tvary 
origami pod vedením lektorů, přispět 

k výzdobě knihoven výrobky z papíru 
složených ve  škole, nebo prezentovat 
origami, které sami vytvořili. První 
tvůrčí posezení na  téma ORIGAMI, 
aneb tajemství obyčejného listu papí-
ru se uskuteční v  úterý 22. března od   
14 hodin v  knihovně Sever v  Teme-
nické ulici a  ti, kteří přijdou, se pod 
vedením zkušenějších mohou naučit 
skládat jednoduché i  obtížnější tvary. 
Vstup je volný. Více na www.knihovna-
spk.cz. -red-

30. ledna se konalo Mistrovství 
ČR v  latinskoamerických tancích pro 

rok 2016 v  Olomouci, na  němž měs-
to Šumperk reprezentoval taneční pár 
Vít Řezník s  Natálii Dirovou z  Klubu 
sportovního tance NEXT Šumperk, 
z.s. Na to, že to byla jejich první soutěž 
v těžké konkurenci s nejlepšími český-
mi páry, se jim podařilo získat dvacáté 
osmé místo z  celkových třiačtyřiceti 
párů v jejich kategorii Junior II. 

Dalším úspěšný reprezentant ze šum-
perského NEXTu Adam Chytil obsadil 
se svojí krátkodobou taneční partner-
kou Marií Glistovou z  Ostravy skvělé 
čtvrté místo. Je třeba se zmínit o  dal-
ších úspěších Klubu sportovního tance 
NEXT Šumperk. Pro rok 2015 se stali 
třikrát absolutními vítězi v  žebříčku 
z celé republiky Jakub Mičkech s Alžbě-
tou Sokolovou, kteří nasbírali nejvyšší 
počet bodů v  kategorii Junior II „E“, 
a to v disciplínách standardních tanců, 
latinskoamerických tanců a kombinaci. 
Párům gratulujeme a  přejeme hodně 
štěstí v dalších soutěžích. J. Burda

Adam Chytil obsadil se svojí krátko-
dobou taneční partnerkou Marií Glis- 
tovou z  Ostravy skvělé čtvrté místo. 
 Foto: archiv

Skládanky z  papíru například po-
mohly dětem z  knihy Markéty Pi-
látové Kiko a  tajemství papírového 
motýla.
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Zpravodajství/Kulturní servis

9.3. - 27.3.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
9.3.   Zápis do kurzů šití pro začátečníky 
  a pokročilé  Přihlášky písemně 
  na uvedenou adresu, příp. telefonicky
12.3. v 7 hod. na vlak. nádr.   Turistika Batůžkáři: Litovelské Pomoraví 
  a zpět
19.3. v 7 hod. na vlak. nádr.   Turistika Batůžkáři: Olomouc návštěva 
  ZOO + turistika 
26.3. v 7 hod. na vlak. nádr.   Turistika Batůžkáři: Velikonoční 
  pochod, Karlova Studánka, naučná 
  stezka Bílá Opava
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 
na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 

Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v dom. prostř. zaměřené na vzájemné sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Charita Šumperk

SONS Šumperk
10.3. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - pletení na kruzích
18.3. od 9.30 hod. na Komíně  „Hmatová keramika pro radost“
22.3. od 13.50 hod. na Majáku  Bowling na „Majáku“ 
24.3. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme z pediku
29.3. v Heat centru  Chůze na běžícím pásu  Sraz v 13.35 hod. 
 v podchodu Slovanu, nutné přihlásit se!
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve 

k setkání s Danielou Vopaleckou s dcerou na téma 
Nové reformy misie v česku

v sobotu 2. dubna v 15 hod. v sídle Bratrské jednoty baptistů 
v ulici M.R. Štefánika 10 (vchod naproti marketu Albert)

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna 
Šumperk, každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206

Otázka altánu ve Smetanových sadech zůstává otevřená
Otázka realizace altánu ve  Smeta-

nových sadech zůstává po  únorovém 
jednání šumperského zastupitelstva 
otevřená. Ačkoli loni v červnu rozhod-
lo o  jeho podobě a  původní altán šel 
koncem loňského roku k  zemi, letošní 
soutěž na  dodavatele stavby ukázala, 
že finanční náklady převyšují původně 
proklamovanou částku 1,75 milionu 
korun. Rada města tak soutěž začátkem 
února zrušila. Zastupitelé Alena Hla-
vešová a  František Merta o  dva týdny 
později předložili svým kolegům na po-
sledním zasedání návrh na  výstavbu 
nového altánu podle návrhu Martina 
Königa a  jeho zapracování do  progra-
mu rekonstrukce Smetanových sadů 
v částce do dvou milionů korun.

„Otázka Smetanových sadů je dlou-
hodobý problém v  režii tohoto za-
stupitelstva. Loni v  červnu jsme se  
museli rozhodnout mezi dvěma návrhy 
Jiřího Valerta a Martina Königa a bylo 
schváleno zpracování projektové doku-
mentace podle návrhu Jiřího Valerta. 
Výběrové řízení ale ukázalo, že byly 
vysoce překročeny náklady na realizaci, 
navíc se zveřejněný návrh nesetkával 
s vyloženě pozitivním ohlasem. To vše 
vedlo k  tomu, že rada soutěž na výběr 
zhotovitele zrušila a celá záležitost ustr-
nula na mrtvém bodě. My jsme se jako 
organizátoři petice za  zachování altá-
nu zavázali k  jeho realizaci, takže nyní 
jsme vzali ten „balon“ do  svých rukou 
a rádi bychom se vrátili k návrhu Mar-
tina Königa,“ uvedl zastupitel František 
Merta, podle něhož nyní hrozí, že v sa-
dech vznikne upravený prostor, který 
by pozdější realizace altánu narušila. 

„Dva miliony korun jsou obrovská 

suma, za ty tam postavíme montovaný 
rodinný domek. Tento materiál mě za-
skočil. Byl jsem pro zachování starého 
altánu, a pokud není, raději ať tam ne-
stojí nic. Já osobně bych rozhodování 
odložil a  za  půl roku se k  tomu vrátil 
bez hysterie, která altán provází už dva 
roky,“ reagoval zastupitel Jiří Gonda, 
který vzápětí navrhl hlasování o  tom, 
že se altán nepostaví podle žádného 
z obou návrhů a rozhodování se odloží 
o půl roku. K odložení rozhodnutí, jak 
bude místo po někdejším altánu vypa-
dat, se vzápětí vyslovili i jeho kolegové 
Irena Jonová a Petr Blažek.

Podle vedoucí odboru rozvoje měs-
ta, územního plánování a investic Ireny 
Bittnerové dosud platí usnesení zastu-
pitelstva z  loňského června a  v  parku 
by se letos podle územního rozhod-
nutí vydláždilo kruhové „náměstíčko“. 
„V  současnosti revitalizace sadů pro-
bíhá, soutěží se dodavatel na chodníky 
a počítáme s kruhovou výsadbou stro-
mů v  místě kolem navrženého altánu. 
Jakmile ji zrealizujeme, nebude tam 
moci vjet žádná těžká technika, která 
je v případě schváleného návrhu altánu 
potřeba. V budoucnu by tak přicházela 
v úvahu montáž altánu jen lehkou tech-
nikou,“ zdůraznila Bittnerová. Vzápětí 
upřesnila, že pokud zastupitelé schválí 
předložený materiál, je třeba počítat 
s tím, že nejméně půl roku potrvá vy-
jádření ke  změně stavby a  zpracování 
projektové dokumentace. 

„Rada města udělala jen to, k čemu 
byla zastupitelstvem pověřena, jiná ces-
ta nebyla. Návrh na  odložení rozhod-
nutí je sice dobrý, ale na druhou stranu 
je potřeba dodělat park, což nemůže-

me nechat na podzim. Pokud bychom 
chtěli altán Jiřího Valerta, jde o těžkou 
konstrukci s  betonáží a  park si znovu 
rozjezdíme. Takže podle mě v součas-
né situaci nelze rozhodování odložit. 
Zvažme toto rozhodnutí,“ reagoval 
radní Michael Kohajda.

K  vyjádření byl během projednává-
ní vyzván i  autor schváleného návr-
hu altánu Jiří Valert. „Snažili jsme se 
v  projektu, který má vydané územní 
rozhodnutí, stavební povolení a prošel 
i projednáním v odborné komisi, najít 
nějakou možnou úsporu, aby se cena 
dala případně stlačit dolů. Reálně vi-
dím možnost asi dvousettisícové úspo-
ry bez daně s tím, že dalšími drobnými 
úpravami bychom se ke kýžené hranici 
dvou milionů dostali,“ uvedl Jiří Va-
lert, podle něhož nejsou dva miliony 
v  porovnání s  ostatními stavbami to-
hoto typů v dalších městech přehnanou 
částkou. „Domnívám se, že tento altán 
není nijak extravagantní a až tak složitá 
stavba, která by se nedala za dva milio-
ny zrealizovat,“ podotkl Valert.

„Pokud se ve  věci altánu nedohod-
neme, vidím jako nejvhodnější výcho-
disko, že návrh stáhneme a rada města  
posoudí další postup, který nám před-
loží na  březnovém jednání,“ sdělil 
po krátké přestávce v jednání František 
Merta a vzápětí navrhl usnesení, v němž 
zastupitelstvo ukládá radě města, aby 
posoudila situaci návrhu altánu podle 
návrhu M. Königa a  J. Valerta s  tím, 
že finanční limit pro realizaci altánu je 
do tří milionů korun, včetně DPH. 

V  následném hlasování ovšem ne-
prošel ani jeden z návrhů a v platnosti 
zůstává usnesení z  loňského června, 
tedy stavba altánu podle návrhu Jiří-
ho Valerta. To, zda bude vypsána nová 
soutěž na dodavatele stavby, zatím není 
jisté. „Rada města se otázkou altánu 
bude zabývat, protože to cítíme jako 
nutnost. Pokud byste ale chtěli zřídit 
jakoukoliv pracovní skupinu, která by 
předložila návrhy radě či zastupitel-
stvu, je každá aktivita vítána,“ uzavřel 
projednávání starosta Zdeněk Brož.

 Z. Kvapilová

Zda v místech někdejšího altánu ve Smetanových sadech vyroste nová stavba, 
zatím není jisté.  Foto: -zk-
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Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz, 25. a 26.3. bude knihovna uzavřena.

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
12.3. od 9 do 14 hod. na „K“   Keramika pro každého
16.3. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
17.3. od 18 hod. v divadle   Jarní koncert v divadle  Vystoupí 
  Zpívánky, Růžové děti a Motýli ŠDS
17.3. od 18 hod. v sále Vily Doris   VIA LUCIS: Testosteron blues  Hosté 
  M. Kovářík - recitace, M. Perry - kytara
18.3. od 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert v klášterním kostele Zpívají  
  Barevné děti, Plameňáci a Motýli ŠDS
19.3. od 14 do 18 hod. na „K“   Pohádková keramika 

Odpoledne inspirované pohádkou O ko-
houtkovi a slepičce

19.3. od 19 do 21.30 hod. na „K“   Hodina Země - Keramika po tmě 
  Více v čísle
24.3. od 10 do 17 hod. na „K“   Velikonoční dílna  Prázdninové 

velikonoční tvoření pro děti i  rodiče, 
s sebou alespoň dvě vyfouknutá vajíčka

Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

SVČ Doris

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
Každý čtvrtek (s výjimkou 24.3.) Počítačový kurz 
vždy od 8 hod. v „P“
11.3. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
17.3. od 13.30 hod. v „S“  Sdělujeme pocity malbou 
17.3. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpol. pro seniory Hraje V + H Retro
18.3. od 14 hod. v „S“  Beseda „Nepovedený nákup: Co teď?“
22.3. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod.  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Bližší informace na www.pontis.cz.

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“ Čítárna pro veřejnost  

Tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 
vyměnit za jiné či si je odnést domů

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory  Předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení
24.3. od 9 hod. ve „FS“  Zelený čtvrtek pro děti 
 Nutné přihlásit se předem
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod.  

Centrum pro rodinu

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Centrum sociálně orientovaných inovací

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 8 do 12 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE 
a od 13 do 16 hod.  JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz.

14.3. od 18 hod. v divadle  Slavnostní koncert k 70. výročí 
 ZUŠ Šumperk spojený se křtem DVD
16.3. od 18 hod.  Absolventský koncert 
v kapli klášterního kostela
22.3. od 18 hod.  Absolventský koncert
v klášterním kostele
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk
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Snoezelen - „Vesmírná klubovna“ v Dětském klíči Šumperk              
Dětský klíč Šumperk, o. p. s. zahájil 

v loňském roce novou terapii - snoeze-
len terapie, která napomáhá zpříjemnit 
život klientům sociálních služeb.

Obyčejná třída se proměnila v mul-
tismyslovou místnost, která je vyba-
vena neobvyklými technickými prvky. 
Proškolené terapeutky - průvodkyně, 
využívají jedinečné prostředí pro práci 
s klienty Dětského klíče, lidmi s poru-
chami autistického spektra. 

Snoezelen je záměrně vytvořené pro-

středí, ve kterém panuje atmosféra bez-
pečí a důvěry. 

Instalované prvky působí na  všech-
ny smysly člověka, nabízejí široké 
možnosti poznání, relaxace s využitím 
aromaterapie. Slouží k  relaxaci, zklid-
nění, k  rozvoji verbální i  neverbální 
komunikace, ke  stimulaci smyslů. Te-
rapie může být využita k odbourávání 
nevhodných forem chování, posílení 
schopnosti adaptace, socializace. 

Terapeut prostřednictvím instalova-

ných prvků působí na zrak, čich, sluch, 
hmat i chuť. 

Snoezelen terapie je hodně závislá 
na pojetí průvodce - terapeuta. Samot-
ná terapie trvá obvykle hodinu a jejím 
cílem je klienta ohromit, zaujmout, fas-
cinovat a zprostředkovat mu nevšední 
zážitek. 

Základní vybavení není ničím výji-
mečné, obrázkové knihy, encyklopedie, 
speciální pomůcky, pastelky, barvy, 
stavebnice, notebook, projektor s  ba-
revným filtrem. V  Dětském klíči jsme 
zvolili vesmírnou tematiku - na  zdi 
namalované měsíční nebe, modré bal-
dachýny, které celou místnost zútulnily. 

Jakou neobvyklou techniku tedy 
můžeme v klubovně najít?

Na zrak působí dva prosvětlené vod-
ní válce, které umožňují vytvořit efekt 
stoupajících bublinek, zrcadlová koule, 
jejichž použití přináší jednouchý efekt, 
který promítne po celé ploše místnos-
ti barvu měnící roztříštěný světelný 
svazek. „Světelná prasátka“ je možné 
nechat statická, nebo je pomocí koule 
nechat otáčet ve zvoleném směru. 

Čich stimulují příjemné vůně vy-
bírané podle přání klienta. K  relaxaci 
slouží pohovka, trampolína, poloho-
vací hadi, polštářky, látková zvířátka, 
loutky, molitanové míčky, rehabilitační 
míče. 

Prostřednictvím smyslového vní-
mání dochází k  rozvoji psychických 
funkcí při rozeznávání kvality předmě-
tů podle různých hledisek, rozlišování 
zvuků, soustředění se na  ně, rozlišení 
rytmu, hmatového vnímání, upřesnění 
pojmů, co je teplé, studené, malé, velké. 
Snoezelen  terapie plní funkce psycho-
terapeutické, pomáhá k  odreagování 
napětí, k  překonání únavy, zlepšování 
nálady a podílí se na zvýšení koncen-
trace a pozornosti. 

Schopnost a délka ponoření se do re-
laxace je u  všech lidí přímo úměrná 
délce schopnosti soustředění, proto 
jsme velmi rádi za možnost nabídnout 
tuto službu našim dětským i dospívají-
cím klientům.

Prostor „Vesmírné klubovny“ byl 
zařízen a vybaven za finanční podpory 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
v rámci projektu „Autismus a rodina“. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 11.3. 2016 do 24.3. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ....................................................89,- Kč/1 kg    
Vepřová krkovice s kostí ........................................................77,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Dalamánek chlebový 110 g .............................................................................. 3,90 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Rolka listová s jablkovou náplní 90 g ............................................................ 6,50 Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Chlebíčková šunka ......................................................................................................94,- Kč/1 kg
Slovenský točený .....................................................................................................39,90 Kč/1 kg

!!!!!!!!

V pondělí 21.3.2016 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

osobního asistenta „PEčoVAtElkA - AsistEnt HAndicAPoVAnýcH osob“ 
Rk bude probíhat 3x týdně - pondělí, středa, pátek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 10.479,- Kč (včetně studijních materiálů)
RK splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. 

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Ve čtvrtek 22.3.2016 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

„PodVoJné účEtnictVí“ pro začátečníky
Rk bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 8.860,- Kč (včetně studijních materiálů)
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace.

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Akademie J. A. komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz
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Kuchyňská studia: Zábřežská 41, Šumperk     I     Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz

25 let
1991 – 2016

25. VÝROČÍ 
NAROZENINOVÁ AKCE

25 MYČEK 
KE KUCHYNÍM 
ZDARMA

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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Zlepšeme kvalitu na Šumpersku
„Potřeboval jsem vyčistit oblek a nevě-

děl jsem si rady, kde.“
„V autě mi něco rachotí, ale vůbec netu-

ší,  kdo by mi to mohl opravit.“
„Máme výročí a chceme si zajít na dob-

rou večeři, kam ale jít?“

Jak najít jednoduše odpověď?
V  dnešní době plné informač-

ních technologií, kdy nejen 
mladí lidé komunikují  
více přes smartphone 
než běžným roz-
hovorem, by měla 
být odpověď jedno-
značná. Dokonce 
nám pro ni vzniklo 
nové slovo „vygoo-
glit“. 

Jaké je však pře-
kvapení, když na  nás 
vyskočí tisíce výsledků 
vyhledávání od  „volná pozice 
automechanik“ až po  „odtahová 
služba“. Naše otázky tak zůstávají 
nezodpovězeny.

Kterou službu využít? Kde ji 
najdu? Jaká je otevírací doba? 
Mohu platit kartou? Kontaktní in-
formace? 
Vznikají nám tu tedy dva problémy:
1) Kde jednoduše dohledat všechny po-
třebné informace?

2) Jak zjistit, zda je daná služba kvalitní?
A  právě tyto otázky by měly pomoci 

zodpovědět nově spuštěné projekty www.
menumesto.cz, www.sluzbator.cz a  www.

dobryfachman.cz. Cílem je, aby zde ob-
čané Šumperka nalezli nejen zá-

kladní informace o  hledaných 
službách, ale také záruku kvality. 

Touto zárukou bude tzv. Pečeť 
kvality. O  jejích nositelích 

budeme rozhodovat my 
zákazníci na  základě 

doporučení.  Portály 
nabízejí samozřej-
mě řadu dalších 
funkcí. Rezervo-
vat si stůl v  re-
stauraci, možnost 

přímo zaslat on-
-line poptávku nebo 

objednávku jídla, pre-
zentaci akcí atd.
Hlavní myšlenkou je 

pozitivně motivovat služby 
ke  zlepšování kvality. Uděle-

ním doporučení tak pomůžeme jak spo-
luobčanům při rozhodování, tak zvyšovat 
kvalitu služeb v našem městě. Budeme rádi 
za  vaše doporučení, kterou službu máme 
do  katalogu zařadit. Informace, prosím, 
zasílejte na info@menumesto.cz

Děkujeme, že pomáháte zlepšovat 
služby ve svém okolí.  

letak_a5_agenti.indd   1 29.2.2016   18:18:07

Šumperk hledá v rámci posilování svého týmu zaměstnance na 
pozice:

KONSTRUKTÉR - TECHNIK PŘÍPRAVY VÝROBY
Požadavky:

VŠ nebo SŠ vzdělání s maturitou technického směru
praxe minimálně 3 roky

základy práce v CAD
zkušenosti z konstrukce oken výhodou

nástup možný ihned

SKLADOVÁ ÚČETNÍ 
Požadavky:

SŠ s maturitou ekonomického směru
praxe minimálně 3 roky

zkušenosti ze skladového hospodářství výhodou
práce na zkrácený 6ti hodinový úvazek od 1.6.2016

DĚLNÍK VE VÝROBĚ DŘEVĚNÝCH OKEN - STOLAŘ
Požadavky:

vyučen v oboru
nástup možný ihned

Zájemci se mohou hlásit:
- osobně ve výrobním závodě Šumperk

- telefonicky na čísle 583 215 309
- životopisy na e-mail: info@azeko.cz

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

ZHUBNĚTE ZDRAVĚ 
A NATRVALO

Mgr. Jolana 
Keprtová

Arcidiecézní charita 
Olomouc(ACHO),Křížkovského 6
vypisuje výběrové řízení na pozici:

ŘEDITEL/KA  CHARITY 
ŠUMPERK

Bližší informace o VŘ na  http://www.
acho.charita.cz/volna-mista/vpacho/.                              

Přihlášky s povinnými 
přílohami nejpozději 
do 27. 3. 2016 
na adresu ACHO.

Hledáme uchazeče o pracovní pozici 

mistr žehlírny 
a skladu

v provozovně Bílá Voda, 
Červená Voda  100,  okr. Ústí nad Orlicí

Jednosměnný provoz, nástupní 
mzda 18 000 kč + benefity

kontakt: 731 441 034, 582
Clemente s.r.o.,  iČO 26307383,  

Prostějov

Knihovna Sever chystá 
besedu o Žerotínech

Besedu nazvanou
 „Žerotínové v průběhu staletí“ 
 chystají na úterý 15. března 

šumperské knihovnice. 
O zmíněném tématu bude 

hovořit Danuše Poprachová. 
Beseda se odehraje 

v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici 

5 od 17 hodin 
a vstupné je dvacet korun.
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 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 
 Zedník  Zednické práce  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru Strojní mechanik) 
Nábytkářská a dřevařská výroba  Stavebnictví 

 Podnikání  Provozní technika  Nábytkářská a dřevařská výroba

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

• 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

Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947

FOTO      DÁREK.cz
www.foto-darek.cz

přívěsky
hodinky
náramky
nože 
psí známky
zapalovače

rytí textů a fotografií do předmětů:

.. a další ..

RYTECTVÍ

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

cí

“Líbí se mi spojení férového
srovnání a osobního kontaktu.“

• hypotéky • spoření
• pojištění • investice

chytraadresa.cz/sumperk  tel.: 776 616 082

Vyzkoušejte moderní přístup
k vašim financím. 

Chytrá adresa 
Šumperk, Hlavní třída 8 

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jarní servis Volkswagen.
Využijte výhodnou aktuální nabídku Originálních dílů Volkswagen®, Originálního  
příslušenství Volkswagen®, letních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance,  
výhodných servisních úkonů a jarní servisní prohlídky v našem autorizovaném  
servisu Volkswagen a na jaro budete dokonale připraveni.  
Naše výhodná nabídka platí do 15. 5. 2016.

Váš servisní partner Volkswagen

FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
Tel.: 606 723 791, E-mail: drozd@fortex-ags.cz, fortexauto.cz

PŘIPRAVENI
NA JARO?  

 


