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Rolanda a další dva panovníky sundal z budovy radnice jeřáb

Sochy se musely nejdříve oddělit na poloviny. Teprve poté se dostal „ke slovu“ jeřáb, který jejich části bezpečně dopravil dolů 
na zem.  Foto: MěÚ Šumperk

Budova někdejší autoškoly se promění  
v moderní bydlení.   Strana 2

Oprava kina Oko se protáhne, potrvá 
zřejmě do konce května.   Strany 3, 7

V šumperské knihovně proběhla dernisáž 
výstavy prací Luboše Hlavsy.   Strana 3

Cenu za  přínos městu obdrží Zdeňka 
Daňková. Rozhodli o  tom v  únoru za-
stupitelé.   Strany 4, 5

Historická budova radnice prochází 
letos závěrečnou etapou rekonstruk-
ce, jejímž výsledkem bude nejen nová 
střecha a  fasáda. „Nový šat“ dostane 
i  trio monumentálních soch, jejichž 
demontáž za  pomoci jeřábu provedli 
v  úterý 21. února restaurátoři. Nové 
výdusky ozdobí radnici přespříští rok.

Trojice soch, která průčelí budovy 
dosud zdobila, představuje Rudolfa I. 
Habsburského, jehož vojska v  roce 
1278 porazila a  zabila českého krále 
Přemysla Otakara II., císaře Ferdinan-
da I., za jehož vlády se v roce 1562 stal 
Šumperk opět královským městem, 
a konečně rytíře Rolanda. Ten je sym-
bolem městské obchodní a celní samo-
statnosti. 

Naposledy byly kopie původních 
soch zhotoveny asi před devatenácti 
lety. Jejich současný stav je však hava-
rijní, takže musejí být vytvořeny nové. 
Podle Moniky Paulové z oddělení státní 
památkové péče nejsou sochy samo-
statně umělecky cenné a ani provedení 
kopií není řemeslně precizní. Mají tak 
spíš historickou hodnotu jako součást 
architektury celé budovy.

Sochy, které měří kolem tří metrů, 
pomáhal sundávat vzhledem k velikos-
ti a hmotnosti jeřáb. Před tím ale bylo 
nutné obnovit montážní spoj a provést 
jejich vodorovné oddělení na poloviny. 
Práce přitom řídil pražský akademický 
sochař René Tikal, který nové výdusky 
soch šumperské radnici dodá. -kv- 

Naposledy byly sochy restaurovány 
asi před devatenácti lety. Nové výdus-
ky soch dodá René Tikal přespříští 
rok.  Foto: M. Paulová
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V místě někdejší autoškoly v Bludovské ulici vznik-
ne dům pro imigranty. Nebo se tam možná objeví so-
ciálně nepřizpůsobiví. Takové „zaručené“ informace 
kolují poslední dobou Šumperkem. Situace je ale úpl-
ně jiná. Majitel domu chce bývalý areál „Svazarmu“ 
přetvořit v moderní bydlení.

„V první etapě proběhne rekonstrukce budovy čís-
lo popisné 554/12, v níž vznikne dvacet nových bytů,  
a v prostorách současných dílen budou čtyři řadové 
bytové jednotky,“ říká majitel areálu Roman Petr. 
Ve vnitřní části areálu podle něj vzniknou nová par-
kovací místa a  garáže spolu s  odpočinkovou zónou 
pro obyvatele bytů.

„V současnosti probíhají v objektu udržovací práce 
a  již brzy požádáme o vydání územního rozhodnu-
tí a  stavebního povolení,“ podotýká majitel areálu 
a ujišťuje, že rozhodně nepočítá s realizací bytů urče-
ných pro sociálně nepřizpůsobivé občany či imigran-

ty. „V nejbližší době spustíme nové webové stránky, 
kde si budou moci lidé prohlédnout budoucí podobu 
areálu i bytů samotných,“ uzavírá Roman Petr. -kv-

Budova někdejší autoškoly se promění v moderní bydlení

Komedii Zlaté prase nastudovala s ochotníky z místního Studia D 123 Lucie Šmejkalová. Šumperská herečka 
se ujala nejen režie, ale také ozvučení a navrhla rovněž scénu a kostýmy. Premiéra se přitom odehrála poslední 
únorový pátek.  Foto: P. Veselý

V budově někdejší autoškoly vznikne dvacet bytů a v prostorách současných dílen čtyři řadové bytové jednotky. 
 Foto: -pk-

Ve vnitřní části areálu vzniknou parkovičtě a garáže 
spolu s odpočinkovou zónou pro obyvatele bytů.

  

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 22. března

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání se sejdou 
šumperští zastupitelé ve čtvrtek 22. března. Schvá-
lit by měli vyhodnocení vyhlášených programů 
Podpora neziskových akcí a  Podpora celoroční 
činnosti z  rozpočtu města na  letošní rok, sezná-
mí se s  činností městské policie a  její spoluprací 
s Policií ČR v loňském roce a s činností v oblasti 
požární ochrany a  civilní obrany za  stejné obdo-
bí. Chybět nebudou ani majetkoprávní a finanční 
záležitosti. Jednání začíná ve  čtvrtek 22. března 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

     Školy v dubnu 
zapíší prvňáčky 

Měsíc duben se již druhým rokem nese na zá-
kladních i speciálních školách ve znamení zápisu 
budoucích prvňáčků. Do  prvního ročníku těch 
šumperských budou moci rodiče nechat zapsat své 
děti ve čtvrtek 5. dubna od 12 do 17 hodin a v pá-
tek 6. dubna od 8 do 15 hodin. S sebou musejí vzít 
rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) dětí naroze-
ných do 31. srpna 2012 a těch, jimž byla v loňském 
školním roce odložena školní docházka, rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat na následujících 
školách: ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ 
Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 21, 
SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3, ZŠ pro žáky se specific-
kými poruchami učení a  MŠ logopedická Schola 
Viva, o.p.s., Erbenova 16, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., 
Šumavská 13. Více informací naleznete na  www.
sumpetk.cz v  sekci Občan, podsekcích Školství, 
Aktuálně. -kv-

     Senioři lákají 
do svých řad

Máte rádi lidový tanec a  zpěv? Chcete aktivně 
trávit svůj důchodový věk a uvítáte nová přátelství? 
Pak je pro vás naprosto jedinečný taneční folklorní 
soubor Senioři Šumperk. Ten trvale přijímá nové 
členy - zejména manželské či partnerské páry a ta-
nečníky muže, vítán je ale každý, kdo má zájem 
o lidovou kulturu našeho regionu. Zájemci se mo-
hou hlásit na  telefonu 602 950 333, 583 222 339, 
případně e-mailem na: jk.su@seznam.cz. Více in-
formací o souboru na www.seniorisumperk.cz. 
 -kv-

     V kavárničce Lalala 
bude řeč o rudském 
panství

Besedu nazvanou Něco málo z historie panství 
a zámku v Rudě nad Moravou chystají na pondělí 
12. března knihovna Sever, místní klub důchodců 
a  společnost Pontis. Na  zmíněné téma pohovoří 
Miroslav Ruprich. Beseda spojená s  promítáním 
začíná ve 13.30 hodin v kavárničce LaLaLa ve stře-
disku Sever v Temenické ulici. -red-
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Občané rozhodli: 
peníze půjdou 
na hřiště u divadla

Oprava kina Oko se protáhne, potrvá zřejmě do konce května

Šumperané letos podruhé rozhodli o tom, na kterou 
investici půjde tři čtvrtě milionu korun z  městského 
rozpočtu. Hlasováním v anketě vybrali realizaci hřiště 
na travnaté ploše u šumperského divadla.

Sedm set padesát tisíc korun je určeno na realizaci 
tzv. participativního rozpočtu, jenž dává lidem mož-
nost přímo rozhodovat o  použití peněz na  menší in-
vestiční akce ve městě. Zatímco loni občané rozhodli, 
že se za půl milionu pořídí nový mobiliář v jednotném 
vizuálním stylu na Hlavní třídu a do přilehlých ulic, le-
tos zvolili vybudování dětského hřiště u divadla. 

„Do  ankety se zapojilo tisíc jedenasedmdesát lidí, 
což je oproti loňsku více než jednou tolik. Z nich čtyři 
sta sedmdesát devět hlasovalo pro dětské hřiště u diva-
dla. Na druhém místě skončila s 226 hlasy oprava části 
chodníku v ulici Zahradní,“ uvedla tisková mluvčí rad-
nice Olga Hajduková. Sto devětadevadesát občanů se 
pak vyslovilo pro opravu chodníků v České čtvrti při 
ulicích Svatováclavské a Čičákově, sto čtyřiatřicet pro 
částečnou úpravu parku ve  Dvořákových sadech, jež 
spočívala mimo jiné i  v  realizaci hřiště na  pétanque. 
Pro opravu chodníku v úseku mezi ulicemi Zahradní 
a Pod Senovou hlasovalo třiatřicet lidí.  -kv-

V  jediném šumperském biografu 
se z  důvodu plánované rekonstrukce 
přestalo promítat v  pondělí 15. ledna. 
S  otevřením se přitom počítalo začát-
kem dubna. Nečekané komplikace, 
které vyvstaly již krátce po  zahájení 
stavebních prací, však termín znovu-
otevření posunuly. Pokud vše dobře 
půjde, diváky přivítají nově opravené 
prostory nejdříve začátkem června.

Původně se měla celá investice reali-
zovat již loni v létě. Do soutěže na do-
davatele prací se ovšem přihlásila pouze 
jediná firma, která nabídla cenu vyšší, 
než byly rozpočtované náklady. Město 
proto koncem loňského roku vypsa-
lo soutěž novou a  vybralo v  ní firmu 
Elektromont Rapotín, s. r. o., jež má 
„na triku“ stavební práce i elektroinsta-
laci. Na stavební část si přitom sjednala 
společnost Stavrel z Hanušovic.

„Problém nastal, když se koplo 
do podlahy, u níž se předpokládalo, že 
bude izolovaná. Pět sond v předsálí ale 
ukázalo, že betonová mazanina je polo-
žená přímo na hlíně bez hydroizolace,“ 
uvedl šumperský místostarosta Tomáš 

Spurný. Oproti původnímu předpo-
kladu se tak nyní ve všech částech dělá 
deseticentimetrový štěrkový podsyp, 
podkladní betonová mazanina s  vlo-
ženou ocelovou kari sítí, hydroizolace 
a  tepelná izolace pěticentimetrovým 
polystyrenem. Na ni přijde opět beto-
nová mazanina a  nakonec povrchová 
stěrka, na kterou se položí koberec. „To 
vše se muselo znovu projektovat a rada 
města rozhodla, vzhledem k hrozícímu 
zpomalení rekonstrukce, že část prací 
provede vybraná firma,“ dodal Spurný. 

Objevily se však i  další problémy. 
Pod podlahou se totiž ukrývaly ka-
nály bývalé vzduchotechniky, v  nichž 
bylo taženo topení, v  rámci elektroin-
stalací pak situaci zkomplikovaly nové 
podmínky ČEZu platné od  letošního  
1. února, takže bylo nutné přepracovat 
projektovou dokumentaci. 

„Zjistili jsme, že nejsou odizolované 
zdi, kterými by pak mohla vzlínat vlh-
kost, jež ve sklepě prokazatelně je. Když 
se odkryly stropy a  podlahy, ukázalo 
se, že topení vede z  části podlahami 
a  z  části stropem. Je tak nutné udělat 

nové rozvody topení a budovu podře-
zat,“ upřesnil místostarosta. Podřezání 
budovy přijde na tři sta dvaadevadesát 
tisíc korun, cenu za  rozvody topení 
pak ukáže výsledek vypsané soutěže. 
Náklady se přitom odhadují na částku 
pohybující se kolem dvou set dvaceti 
tisíc korun.

Pokud se týká elektroinstalace, pra-
covníci dodavatelské firmy „natahali“ 
během dvou dnů více než pět kilomet-
rů kabelů. Šlo hlavně o běžné osvětlení 
a speciální osvětlení nouzové, které musí 
při požáru vydržet nejméně šedesát mi-
nut. Další dva kilometry kabelů pak ještě 
následovaly.  Pokr. na str. 7

Luboš Hlavsa a Petr Konupčík spolu letos slaví pětatřicetileté výročí. Petr zná Lubošův vývoj filmový, výtvarný, 
komiksový i hudební, manželka Iva navíc ten osobní a pracovní. 
„Musím přiznat, že nejlíp znám první tři kategorie, v nichž jsme spolupracovali. Pokud jde o zpěv, zatím jsme spo-
lu neměli žádné vystoupení,“ zdůraznil během setkání v rámci dernisáže výstavy prací Luboše Hlavsy v šumperské 
knihovně Petr Konupčík. „Čtyři sta pořadů a čtyři hrané dokumenty nejen pro Českou televizi hovoří za vše. Teď 
už jenom můžeme udělat sbírku, aby se díky ní natočil celovečerní film,“ podotkl Konupčík, podle něhož herci, 
kteří v Hlavsových dokumentech vystupují, jsou důkazem, že se začíná etablovat mezi uznávané režiséry. „Napří-
klad Ondřej Vetchý a Jitka Čvančarová označili Luboše za „srdcaře“,“ prozradil Konupčík.   Foto: P. Kvapil

Problémy se u staré budovy daly předpokládat, že ale budou tak komplikované, 
nikdo nečekal.  Foto. -kv-

Šatna spolu s chodbami vedoucími k sálu.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Držitelé Cen města za loňský rok jsou známi

Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 22. února 
2018

* udělilo Ceny města Šumperka 
za rok 2017 v kategoriích Sport, Vzdě-
lávání, Podnikání - výrobní společnosti, 
Architektura - rekonstrukce, Archi-
tektura - novostavba, Životní prostře-
dí a  ekologie, Cena mladých a  Přínos 
městu. Více v čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
sociálního odboru a  informativní 
zprávu o  procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb v  Šumperku 
za loňský rok.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
obecního živnostenského úřadu za 
rok 2017.

* schválilo poskytnutí sedmdesáti-
tisícové dotace z  rozpočtu města To-
máši Vejchodovi na  náklady spojené 
s provozem sidecarcrossového týmu.

* schválilo udělení čestného ob-
čanství města Šumperka in memo- 
riam docentu Vladimíru Vojtkovi. Více 
v čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o návštěv-
nosti turistických cílů v  Šumperku 
v loňském roce. Více v příštím čísle.

* pověřilo starostu města Zdeňka 
Brože jako delegovaného zástupce 
města Šumperka hlasovat na  valné 
hromadě společnosti Vodohospo-
dářská zařízení Šumperk, a.s., pro 
další postup při správě a  provozová-
ní vodohospodářské infrastruktury 
po  roce 2020 dle varianty „B1: Kon-
cese“ a  současně vyvíjet veškeré ne-
zbytné činnosti směřující k tomu, aby 
společnost zvyšovala svůj podíl na čin-
nostech v oblasti správy a provozování 
vlastní infrastruktury, a  to takovým 
způsobem, aby byla společnost připra-
vena vlastními silami zajišťovat správu 
a  provozování vodohospodářské in-
frastruktury po ukončení období její-
ho provozování způsobem popsaným 
ve  studii jako varianta B1: Koncese 
tak, jak doporučuje akcionářům před-
stavenstvo společnosti VHZ a.s. Více 
informací k  výsledku jednání valné 
hromady v čísle.

Na dvě stě sedmdesát návrhů na udě-
lení Ceny města za  rok 2017 dorazilo 
do konce loňského prosince na šumper-
skou radnici. Z  návrhů, jež lidé mohli 
posílat do  devíti kategorií se čtyřmi 
podkategoriemi a  které byly v  mnoha 
případech totožné, vzešlo devětašede-
sát platných nominací, tedy stejně jako 
loni. Z nich schválili zastupitelé 25. led-
na vítěze kategorií Kultura, Významný 
počin v humanitární a  sociální oblasti 
a Podnikání - drobné podnikání, o dal-
ších rozhodli ve druhém kole hlasování 
ve čtvrtek 22. února. 

„Prvního kola hlasování se zúčastnilo 
třiadvacet zastupitelů, dva zastupitelé se 
z hlasování omluvili a dva neodevzda-
li hlasovací lístky. Podle schválených 
pravidel se vítězem v  dané kategorii 
stává ten nominovaný, který obdrží 
nadpoloviční většinu hlasů všech za-
stupitelů, jichž je sedmadvacet. To tedy 
znamená nejméně čtrnáct,“ uvedla tis-

ková mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková a dodala, že zmíněnou pod-
mínku splnily tři nominace. V kategorii 
Kultura získal patnáct hlasů hudebník, 
ilustrátor, výtvarník, scenárista, kame-
raman a režisér Lubomír Hlavsa, který 
ve spolupráci s Českou televizí vytvořil 
více než stovku dokumentárních po-
řadů a  filmů. Tím posledním je celo-
večerní dokumentární drama Poslední 
útěk Jeronýma Pražského, jež nedávno 
dokončil.

Lukáš Rozsíval je studentem místního 
gymnázia. Loni na  lyžařském výcviku 
svému spolužákovi Martinu Žižlavské-
mu, který se velmi vážně zranil, poskytl 
první pomoc a  zachránil mu tak život. 
Poté uspořádal finanční sbírku, jež spo-
lužákovi pomohla při návratu do  nor-
málního života. Za  své jednání obdrží 
Lukáš Rozsíval ocenění v  kategorii Vý-
znamný počin v humanitární a sociální 
oblasti. Pokr. na str. 5

Někdejší ředitel šumperské „sana-
torky“, lékař Vladimír Vojtek, se stal 
čestným občanem města Šumperka. 
Rozhodli o tom zastupitelé na svém za-
sedání 22. února.

Doc.  MUDr.  Vladimír Vojtek, CSc., 
který více než třicet let vedl plicní léčeb-
nu v Šumperku a jehož zásluhou se ten-
to ústav stal centrem v boji proti dětské 
tuberkulóze v Československu, se dočkal 
uznání za svoji práci. Na svém letošním 
únorovém jednání mu zastupitelstvo 
města oficiálně udělilo čestné občanství 
in memoriam. 

Podnět k tomuto kroku dal loni v říjnu 
Jaroslav Pavlíček, jeden z  autorů knihy 
„Šumperská sanatorka“, kterou vydalo 
místní muzeum. „Podle schválených 
pravidel udílení čestného občanství 
posoudila tento návrh rada města, jež 
požádala rovněž o  vyjádření komisi 
kultury a  letopiseckou, komisi školství 
a  sportu a  také komisi sociální. Ty ná-
vrh bez výhrad doporučily,“ říká tisková 
mluvčí šumperské radnice Olga Hajdu-
ková a dodává, že čestné občanství poté 
jednomyslně udělili zastupitelé.

Vladimír Vojtek se narodil 19. lis-
topadu 1910 v  Kojetíně. Vystudoval 
lékařskou fakulty brněnské univerzity, 
poté nastoupil jako vojenský stipendista 
v nemocnici ve Šternberku. V roce 1945 
byl jmenován ředitelem Dětské plicní 
léčebny v  Šumperku, v  této funkci zů-
stal až do  svého odchodu do  důchodu 
v srpnu 1980. Docent Vojtek byl jedním 
z největších odborníků na dětskou plicní 
tuberkulózu v  poválečném Českoslo-
vensku. Zasloužil se o uzákonění povin-
né vakcinace novorozenců, každoročně 

se podílel na organizaci ftizeopediatric-
kých dnů, spolupracoval na  vyhodno-
cování dosažených výsledků v boji proti 
tuberkulóze, přednášel na lékařských fa-
kultách v Praze a Olomouci. V šumper-

ské léčebně, která se jeho zásluhou stala 
centrem v boji proti této zákeřné nemo-
ci, vyškolil celou generaci odborníků. 

Jeho monografie „O  dětské plicní tu-
berkulóze“, vydaná v roce 1948, se stala 

první učebnicí o  dětské tuberkulóze 
v Československu. Řadu let pracoval jako 
předseda a  místopředseda české ftizeo-
logické společnosti a  byl i  čestným čle-
nem slovenské ftizeologické společnosti. 
V době, kdy počet případů nakažení tu-
berkulózou klesal, se uvažovalo o dalším 
využití léčebny a docent Vojtek se zasadil 
o  to, aby i  nadále sloužila dětem. Svou 
specializaci, a tím i specializaci šumper-
ského sanatoria, rozšířil  na další, zejmé-
na chronická, respirační onemocnění. 
Jeho spolupracovníci na  něj dodnes 
vzpomínají nejen jako na obětavého lé-
kaře, vynikajícího organizátora a vědce, 
ale zejména dobrého člověka. 

I  po  odchodu do  penze pokračoval 
ve vědeckovýzkumné práci, za niž po zá-
sluze obdržel vyznamenání Za vynikají-
cí práci a medaili J. E. Purkyně. Vladimír 
Vojtek zemřel necelý rok po  svém od-
chodu do důchodu. Dětská plicní léčeb-
na ho přežila jen o sedm měsíců.

Čestné občanství in memoriam pře-
vezmou dcera Jana Baborová a syn Ivan 
Vojtek. „Původně jsme chtěli předat toto 
významné ocenění během letošního 
slavnostního večera spojeného s  udíle-
ním cen města. Vzhledem k  tomu, že 
oba sourozenci trvale žijí mimo Čes-
kou republiku a  nemohou se v  dubnu 
do Šumperka dostavit, proběhne udílení 
čestného občanství letos v  létě,“ upřes-
ňuje Hajduková.

Mezi čestnými občany města Šumper-
ka je i Vojtkův předchůdce - doktor Ota-
kar Reiss. Bližší informace o  čestných 
občanech města Šumperka jsou uvedeny 
na www.sumperk.cz v sekci Turista/Vol-
ný čas, v podsekci O Šumperku. -kv-

Čestným občanem města in memoriam se stal někdejší ředitel šumperské „sanatorky“, lékař Vladimír Vojtek

Koláž s fotografií Vladimíra Vojtka, kterou vytvořila pro knihu „Šumperská sana-
torka“ Michaela Stuchlá z místního muzea.
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Valná hromada společnosti vodohos-
podářská zařízení Šumperk, a.s., která 
měla ve středu 28. února na programu 
rozhodnutí o způsobu provozování vo-
dovodů a  kanalizací v  našem regionu 
po  roce 2020, nerozhodla o  žádné ze 
čtyř předložených variant. Zástupci 
měst a obcí přitom věděli, že pokud by 
se měly časově stihnout realizovat ze-
jména varianty vybudování zcela nové 
provozní společnosti nebo nové pro-
vozní divize, je nezbytně nutné o nich 
rozhodnout už nyní a okamžitě zahájit 
práci na  jejich realizaci. To byl hlavní 
důvod předem dohodnutého konání 
valné hromady v tomto termínu.

Podkladem pro rozhodnutí našich 
akcionářů byla zejména odborná studie, 
jež stanovila pořadí výhodnosti jednot-
livých variant podle metodiky, kterou si 
zástupci měst a obcí předem odsouhla-
sili. Dalšími podklady pro rozhodnutí 
byly předložené odborné odhady fi-
nanční náročnosti jednotlivých variant 
a  jejich předpokládaný dopad do  cen 
vodného a stočného. 

Vzhledem k rozdílným názorům jed-
notlivých akcionářů na budoucí způsob 
provozování doporučovalo představen-
stvo i  dozorčí rada společnosti kom-
promisní řešení - vybrat provozovatele 

na časově omezenou dobu (pěti až šesti 
let) ve veřejném výběrovém řízení (tzv. 
koncesním řízením) a v tomto mezidobí 
se připravit k následnému převzetí pří-
mé kontroly nad provozováním svého 
majetku. Prioritou bylo zajistit do  dal-
šího období kvalitní smlouvou vysokou 
kvalitu služeb provozovatele, vytvořit 
předpoklady pro co nejmenší nárůst cen 
vodného a stočného a vyhnout se vyso-
kému zadlužení naší společnosti. 

Zástupci měst a  obcí tedy své roz-
hodnutí odložili na  pozdější dobu se 
všemi důsledky. Uložili představenstvu 
společnosti v  mezidobí zajistit další 
vypracování hlubšího ekonomického 
hodnocení všech čtyř variant, zpraco-
vání ekonomických výkazů (rozvaha, 
výkaz zisku a ztrát a přehled finančních 
toků) pro všechny čtyři varianty pro 
období let 2017 až 2025. Dále uloži-
li představenstvu zajistit zpracování 
dalšího technického auditu provozní 
společnosti ŠPVS, a.s., (předchozí byl 
ukončen v  lednu 2016), zajistit prove-
dení právního auditu této společnosti 
a do konce roku 2018 zajistit zakotvení 
systému sdílení dat vložených v grafic-
kém informačním systému.

P. Suchomel, předseda 
představenstva VHZ Šumperk, a.s.

V  březnu zahajují Podniky města 
Šumperka pravidelný jarní úklid, čištění 
komunikací a  chodníků ve  městě. Ten 
potrvá podle harmonogramu přibližně 
do  poloviny dubna a  upozorní na  něj 
dopravní značky se zákazem stání s vy-
značením termínu a  hodiny provádění 
prací. Řidičům, kteří toto přenosné do-
pravní značení nebudou respektovat, 
hrozí postih v podobě pokuty od měst-
ské policie. Rozpis úklidu komunika-
cí bude zveřejněn na  stránkách města 
www.sumperk.cz v  sekci Aktuality 
a  stejně tak i  na  stránkách PMŠ www.
pms-spk.cz.

„S předčištěním komunikací a cyklo-
pruhů podél silnic by se mělo začít, po-
kud to počasí dovolí, už nyní, tedy týden 
před zahájením jarního čištění komuni-
kací. To plánujeme přibližně na  polo-
vinu března,“ uvedl technik Podniků 
města Rudolf Krňávek. Vzápětí vysvět-
lil, že předčištění komunikací v  dří-
vějším termínu není možné vzhledem 
ke klimatickým podmínkám. Zametací 
vůz totiž používá k čištění vodu a ta by 
v teplotách pod bodem mrazu zamrza-
la. „Tímto také odpovídáme na časté do-
tazy typu, proč se nečistí komunikace, 
když je sucho, práší se a nepadá sníh,“ 

podotkl Krňávek a dodal, že předčištění 
ulic řidiče v parkování nijak neomezí.

Firma odpovědná za  čištění komu-
nikací a  parkovacích ploch letos vyšle 
do ulic ještě druhý čistící vůz. „Lze tedy 
předpokládat, že stanovený harmono-
gram bude v  plném rozsahu dodržen, 
samozřejmě za předpokladu plynulého 
čištění bez technických závad a  po-
ruch jednotlivých mechanizmů,“ dodal 
technik.

V  souvislosti s  jarním úklidem ko-
munikací apeluje správce komunikací 
na  řidiče a  majitele vozidel, aby dodr-
žovali osazené dopravní značení - záka-
zy stání a  časové horizonty vyznačené 
na  dodatkových tabulkách. Předejdou 
tím nejen komplikacím vzniklým s pří-
padným odtažením vozidla, ale i bloko-
vé pokutě a navíc přispějí k dodržení ča-
sového harmonogramu v  navazujících 
úsecích. Na  úklid komunikací přitom 
upozorní dopravní značení minimálně 
týden před jeho zahájením. „Všechny 
značky v době osazení vyfotíme, aby se 
předešlo dohadům, zda na daném místě 
značka vůbec byla. Právě na to se totiž 
někteří zapomětliví řidiči při placení 
pokuty vymlouvají,“ uzavřel Rudolf Kr-
ňávek. -kv-

Informace ze zastupitelstva/Jarní úklid

   Pokr. ze str. 4
Do třetice vybrali zastupitelé v prvním kole hlaso-

vání držitele ocenění v kategorii Podnikání - drobné 
podnikání. To si v  dubnu ze šumperského divadla 
odnese Lenka Vítková, která již deset let vede masnu 
U Hejtmarek v Zábřežské ulici.

Další držitele prestižního ocenění schválili zastu-
pitelé ve  druhém kole hlasování na  svém jednání  
22. února. V  kategorii Sport tak obdrží cenu města 
jejich kolega, handicapovaný sportovec Dušan Ščam-
bura, jenž během roku 2017 získal řadu cenných kovů 
v  tuzemsku i zahraničí. V Českém poháru se ve své 
kategorii pohybuje na prvním místě a ze všech han-
dicapovaných sportovců - atletů za rok 2017 obsadil 
v České republice devátou příčku.

Ocenění za práci v oblasti vzdělávání si z divadla 
odnese Jana Valentová, která pětatřicet let vyučuje 
na  místní „ZUŠce“ hru na  klavír a  jejíž žáci pravi-
delně „bodují“ v celostátních a mezinárodních soutě-
žích především v oblasti komorní hry, čtyřruční hry 
a hry na dva klavíry.  

Cena v  kategorii Podnikání - výrobní společnos-
ti letos míří do  firmy SHM s.r.o., která loni získala 
v  celorepublikové konkurenci řadu významných 
ocenění, mezi nimi i Českou hlavu 2017. V kategorii 
Životní prostředí a ekologie pak Šumperany zaujala 
společnost Agritec - výzkum, šlechtění, služby, s.r.o. 
Ta se dlouhodobě zabývá vysoce kvalifikovaným 
aplikovaným výzkumem v  oblasti genetiky a  bio-
technologií, molekulární biologie, šlechtění rostlin, 
fyziologie, fytopatologie, integrované ochrany rostlin 
a agrotechnologie.  

Cenu mladých si z domácích prken, „jež zname-

nají svět“, odnese talentovaný herec Kryštof Grygar. 
Po  studiu na  brněnské konzervatoři se vrátil zpět 
do Šumperka a exceloval tu v mnoha představeních. 
Připomeňme jeho nezapomenutelný výkon v insce-
naci Mučedník.    

Ocenit chce každým rokem město i nové a rekon-
struované stavby. Jako nejzdařilejší opravený objekt 
tak zastupitelé vybrali Hospůdku Benátky Šumperk. 
Rozhodla nápaditá modernizace zchátralého objektu 
v novou restauraci, která skvěle doplňuje nově vzni-
kající volnočasové centrum města v blízkosti rybní-
ka, nového skateparku a in-line dráhy. 

Ocenění v  kategorii Architektura - novostavba 
pak letos připadne nově vybudovanému pavilo- 
nu R v šumperské nemocnici, v němž sídlí magne-
tická rezonance. Z architektonického hlediska jde 
totiž o stavbu navrženou s důrazem na funkčnost 
provozu a plynulé propojení se stávajícími pavilo-
ny.  

A kdo si letos odnese ze šumperského divadla nej-
prestižnější ocenění za přínos městu? Bude to dlou-
holetá ředitelka městské knihovny Zdeňka Daňková, 
která se mimo jiné značně zasadila o  vybudování 
nové knihovny v prostorách bývalé Masarykovy ško-
ly. Navíc je jednou z hlavních „tváří“ festivalu Město 
čte knihu, Klubu českých turistů a řady dalších kul-
turních akcí.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 
v sobotu 14. dubna od 19 hodin v divadle. Šanci do-
stat se na tuto slavnostní událost mají i zájemci z řad 
veřejnosti. Stačí si jen koupit vstupenky za sto korun, 
které bude město od 26. března prodávat v pokladně 
divadla. -kv-

Letem šumperským zastupitelským světem

Valná hromada VHZ nerozhodla o způsobu 
provozování vodovodů a kanalizací po roce 2020

Startuje jarní úklid a čištění komunikací

Nejprestižnější ocenění za přínos městu obdrží bý-
valá ředitelka městské knihovny Zdeňka Daňková. 
 Foto: -zk-

Rozpis úklidu komunikací bude zveřejněn na stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci Aktuality a rovněž na stránkách PMŠ www.pms-spk.cz.
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Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
loni „odstartovala“ prodej pozemků 
v  lokalitě za  Hniličkou. Kupní cena 
zasíťovaného pozemku je 950 Kč/m2, 
k  níž je třeba přičíst sazbu DPH 
v platné výši. 

Město nabízí celkem sedmnáct sta-
vebních parcel, z nichž některé jsou již 
rezervované. Jejich velikost se pohy-
buje od osmi set do tisíce metrů, při-
čemž k  lokalitě je vybudovaná hlavní 
společná přístupová komunikace. 
Letos na  jaře zde proběhne výstavba 
inženýrských sítí a  komunikací. Po-
zemky tak budou k prodeji připraveny 
kompletně zasíťované. 

Pokud máte o  pozemek v  lokalitě 
zájem, neváhejte a  vyberte si parce-
lu, která vám bude vyhovovat. Přesné 
znění podmínek prodeje je možné 
najít na  www.sumperk.cz, v  sekci 
Podnikatel, podsekcích Majetkové zá-
měry, Prodej pozemků, kde si lze rov-
něž ověřit dostupnost parcel na mapě 
s  jednotlivými označenými pozem-
ky. Přímo v  lokalitě je navíc umístěn  
banner s bližšími informacemi.

Dotazy, připomínky a žádosti adre-
sujte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
majetkoprávní odbor, H. Répalová, tel. 
č. 583 388 518. Vyřizuje: D. Vernerová, 
referent majetkoprávního odboru, tel. 
č. 583 388 564, e-mail: dagmar.verne-
rova@sumperk.cz. -kv-

Na  měsíc březen chystá informační 
centrum na Hlavní třídě výstavu obrazů 
a grafik Zdeňky Rambouskové. Zaháje-
na bude v úterý 20. března v 17 hodin 
vernisáží, během níž bude představena 
kniha Vráti Ebra „Drobničky z  Prahy“, 
kterou tato šumperská výtvarnice ilu-
strovala. Účast na  vernisáži přislíbila 
herečka, dabérka a  zpěvačka Aťka Ja-
noušková, jež propůjčila svůj nezaměni-
telný hlas včelce Máje.

Malířka, grafička a  ilustrátorka  
Zdeňka Rambousková, absolvent-
ka UMPRUM, se zaměřuje zejména 
na  krajinomalbu. Vedle ní se zabývá 
i tvorbou figurální a portrétní technikou 

olejomalby, pastelu a dalšími grafickými 
technikami. Od  roku 2008 je členkou 
Unie výtvarných umělců Olomoucka.

Knihkupec, moderátor a  propagá-
tor literatury Vráťa Ebr se ve své knize 
„Drobničky z Prahy“ zaměřil na drob-
né i  větší zajímavosti různých částí 
Prahy, na  významné i  méně známé 
osobnosti, které se v její historii mihly 
a mnoho dalšího. Drobničky, jež vyda-
lo nakladatelství Olympia, seznamují 
s  historií jednotlivých míst a  památek 
a  ukazují čtenáři nevšední pohledy 
na ně. Nechybějí v nich zábavné a za-
jímavé kvizy, vtipné básně a především 
ilustrace Zdeňky Rambouskové.  -kv-

Už osmý ročník Memoriálu Boba 
Steinera s  podtitulem Vzpomínka 
na  Jaryna Masaříka proběhne v  kul-
turním domě „Skleník“ v Loučné nad 
Desnou. Pořádají ho tradičně místní 
Old Time Jazzband a  obec Loučná 
nad Desnou. Uskuteční se v  sobotu  
24. března od šesté podvečerní.

Festival je vzpomínkou na  zakla-
datele orchestru Boba Steinera a  sou-
časně příležitostí k setkání muzikantů. 
Old Time Jazzband tak letos přivítá 
Michaela Chomiszaka, Michaela Pe-
tříka, Patrika Pauka a  Pavoučí dixie-
land Králíky. Loni na  7. ročníku, vě-

novaném 60. výročí vzniku kapely, si 
s partou bývalých členů orchestru na-
posledy zahrál dlouholetý trumpetista 
OTJB Jaryn Masařík. Prázdné místo 
po  tomto nezapomenutelném muzi-
kantovi zaplní letos mladší trumpetis-
té, kteří tentokrát na  pódiu Skleníku 
zahrají na jeho počest. 

Vstupenky na  koncert v  Loučné 
nad Desnou za  sto padesát korun si 
mohou zájemci koupit na  Obecním 
úřadu v Loučné, tel. 583 235 222, nebo 
v  Informačním centru „U  Radnice“ 
(budova Akademie J. A. Komenského) 
na nám. Míru 4. -zd-

Memoriál Boba Steinera proběhne již poosmé

Město nabízí pozemky za Hniličkou

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního 
místa 

administrativního zaměstnance oddělení 
komunálních služeb odboru majetkoprávního 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: : státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům, bezúhonnost 
* ovládání jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou  

Požadavky pro podání přihlášky:  znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách 
některých zákonů, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 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: : zajišťování realizace provozu, správy a údržby majetku města, včetně 
její evidence * kontrola provádění správy majetku * kontrola a odpovědnost za správnost fakturace 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 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. 7. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 15. 4. 2018. Informace k pozici podá Hana 
Répalová, vedoucí odboru majekoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 518, nebo Hana Mikulínová, 
vedoucí oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel.: 583 388 510.

Město Šumperk se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Město Šumperk, budoucí vlastník obchodní společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o., 

Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 

Ředitele obchodní společnosti Dům kultury Šumperk, s. r. o., 
Fialova 416/3, Šumperk, IČO 25818830

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  akreditovaném magisterském 

studijním programu 

Požadavky: znalost legislativy v oblasti kultury, zejména obchodní a občanský zákoník, autorské 
právo a  další * orientace v  ekonomické a  provozní oblasti řízení obchodních firem * všeobecný 
kulturní přehled a orientace v oblasti pořádání kulturních akcí * občanská a morální bezúhonnost 
* dobrá znalost práce s  PC (MS Office, Internet) * samostatnost, spolehlivost, flexibilita * řídící, 
komunikační a  organizační schopnosti, včetně schopnosti vedení kolektivu * vysoké pracovní 

nasazení * dobrý zdravotní stav  

Výhodou: praxe ve  vedení kulturního zařízení * dobrá znalost cizích jazyků * řidičský průkaz 
skupiny B

Náležitosti písemné přihlášky:  jméno, příjmení a  titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, e-mail * číslo občanského průkazu * číslo 

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

K  přihlášce je nutno připojit následující doklady: motivační dopis s  uvedením důvodů, 
proč se zájemce uchází o  funkci ředitele * stručná koncepce řízení a  dlouhodobého rozvoje 
společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o. v  rozsahu 3 - 4 stran strojopisu formátu A4 (opatřený 
datem a podpisem uchazeče) * úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(VŠ diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) * strukturovaný životopis (opatřený datem 
a  podpisem uchazeče) * doklad o  celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení 
uchazeče s  uvedením přesného časového přehledu a  funkčního zařazení (opatřený datem 
a podpisem uchazeče) * výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) - originál * čestné prohlášení 
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví předpoklady pro 

výkon některých funkcí

Hlavní zaměření činnosti: příprava a  koordinace kulturních, vzdělávacích, sportovních, 
komunitních a  jiných akcí, včetně spolupráce se školskými a  kulturními organizacemi * řízení 
provozu, plánování činnosti společnosti Dům kultury Šumperk s.r.o. (kulturní dům, penzion, 
galerie), včetně odpovědnosti za řádné hospodaření organizace a dodržování legislativy * příprava 

a koordinace rekonstrukce budovy kulturního domu

Místo výkonu práce: Dům kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 416/3, Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2019 se zkušební dobou 6 měsíců, s možným 
zapracováním od 1. 9. 2018. Mzdové zařazení: dle dohody. Jmenování do funkce ředitele: 1. 1. 2019. 
Termín podání přihlášek: do 14. března 2018 do 13.00 hod.

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na  adresu Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 78701 
Šumperk, k rukám Heleny Miterkové, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů nebo osobně 
doručte do podatelny Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, nejpozději do uzávěrky dne 14. 3. 2018 
do 13.00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dům kultury 
ŠUMPERK“. Na obálku je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého bydliště. Bližší 
informace lze získat u tajemníka Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, Petra Holuba, tel. 583 388 502 
nebo u Heleny Miterkové, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, tel. 583 388 606.

Na výstavu Zdeňky Rambouskové přijede Aťka Janoušková
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Upozornění pro pořadatele akcí

Město Šumperk upozorňuje pořadatele akcí, že se blíží termín podávání žádos-
tí o udělení následujících výjimek z Obecně závazných vyhlášek města Šum-
perka (dále OZV): 1. udělení výjimky z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na  veřejném prostranství; 2. udělení výjimky z  OZV  
č. 8/2007 k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na  vymeze-
ných veřejných prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků. Obecně 
závazné vyhlášky vydává Zastupitelstvo města Šumperka dle § 10, písm. b), c) 
a § 84, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) za úče-

lem zabezpečení veřejného pořádku.
Ve snaze předejít případným stížnostem ze strany občanů na konzumaci al-
koholu na  veřejném prostranství a  používání pyrotechnických výrobků (oh-
ňostroje apod.) mimo vymezené prostranství a také z důvodu koordinace akcí 
konaných na veřejných prostranstvích, prosíme o zaslání žádostí o udělení vý-

jimky na akce pořádané v roce 2018.
Nové formuláře pro podání žádosti jsou ke stažení na www.sumperk.cz v sekci 
Správa města, podsekci Formuláře a tiskopisy - Odbor školství, kultury a vněj-
ších vztahů. Na stejné adrese lze najít i úplná znění jednotlivých obecně závaz-

ných vyhlášek.
Žádosti o udělení výjimky by měli pořadatelé zaslat na odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů nejpozději do pátku 23. března, a to k rukám Evy Rutarové, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Pořadatelé, kteří si o tyto výjimky nepožádají 
ve  stanoveném termínu, se vystavují riziku, že jim nebudou mimořádné vý-
jimky v průběhu roku uděleny. Žádosti nemusejí zasílat ti pořadatelé, kteří již 

o výjimku na rok 2018 požádali v loňském roce.
V případě akcí, jež přesáhne desátou hodinu večerní, je od 1. října 2016 doba 
nočního klidu nově regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, dle jehož ustanovení § 47 odts. 1 písm. c) (ve znění 
účinném od 1. 10. 2016) je rušení nočního klidu přestupkem. Město Šumperk 
dle zákona upravilo rušení nočního klidu, jehož doba je definována zákonem 
od 22 hodin do 6 hodin, obecně závažnou vyhláškou č. 1/2016, o nočním kli-
du, s účinností od 1. 10. 2016. Veškeré výjimečné případy (plánované kulturní 
akce), na něž se vztahuje omezení doby nočního klidu a které na základě žádos-

ti pořadatelů schválilo zastupitelstvo města, v ní jsou uvedeny. 
Dle vyhlášky Čl. 3 bod 3. musí být konkrétní termín konání akce zveřejněn 
Městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dní před datem konání. Z to-
hoto důvodu žádáme pořadatele o  sdělení konkrétního data akce uvedené  
v Čl. 3 bodě 2. na email eva.rutarova@sumperk.cz nejlépe do 23. března, nej-

později však 14 dní před konáním akce.
Všem pořadatelům také doporučujeme seznámit se předem s  kalendářem 
plánovaných akcí na webových stránkách šumperského informačního centra 
http://www.sumperk.cz/cs/turista/ziva-brana-jeseniku.html, aby tak předešli 

současnému konání více větších akcí v jednom termínu.
E. Rutarová, referentka kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk

Zpravodajství/Upozornění

Ve Vítkově byly uděleny Ceny Jana Zajíce Oprava kina Oko se protáhne, 
potrvá zřejmě do konce květnaV  pátek 23. února byly předány 

ve Vítkově Ceny Jana Zajíce, který se 
po vzoru Jana Palacha rozhodl stát lid-
skou pochodní číslo dvě, aby tak svou 
obětí vyjádřil protest proti sovětské 
okupaci a také vyburcoval národ proti 
smiřování se s  nastupující normali-
zací. 25. února 1969 se upálil na Vác-
lavském náměstí. Pietní vzpomínková 
akce proběhla také u  jeho busty 
u šumperské „průmyslovky“.  

V pátek 23. února byly ve Vítkově, 
rodném městě Jana Zajíce, slavnost-
ně uděleny Ceny Jana Zajíce talento-
vaným mladým osobnostem tohoto 
městečka v  opavském okrese. Cena 
byla udělena ve  dvou kategoriích. 
Cenu v první kategorii žáků do 15 let 
získal Vítězslav Jahn z nedaleké Melče, 
jenž exceloval v Soutěži mladých me-
diálních talentů, předsedá Ekotýmu 
na základní škole v Melči a  je aktivní 
v  práci v  melčské farnosti. V  druhé 
kategorii získal ocenění Gabriel Pi-
sani zejména za  úspěchy ve  filozo-
ficko-esejistické soutěži a  za  postup 
do mezinárodního kola v Rotterdamu 
na  téma „Nebojme se myslet“. Slav-
nostního podvečera se vedle bratra 
a  sestry Jana Zajíce, zástupců Senátu 

PČR a  Moravskoslezského kraje zú-
častnil místostarosta města Šumperka 
Jan Přichystal a také zástupce ředitele 
VOŠ a SPŠ Šumperk Roman Unzeitig. 
Samotnému předávání cen předcháze-
lo pietní setkání u  hrobu Jana Zajíce 
na  vítkovském hřbitově s  položením 
kytic. Také v Šumperku se uskutečnila 
pietní vzpomínka. Studenti VOŠ a SPŠ 
Šumperk se v  dopoledních hodinách 
shromáždili u busty Jana Zajíce u bu-
dovy školy.

Jan zajíc se narodil v  roce 1950 
ve Vítkově. V době událostí tzv. Praž-
ského jara v roce 1968 studoval šum-
perskou „průmyslovku“. V  únoru 
roku 1969 se po  vzoru Jana Palacha 
rozhodl stát lidskou pochodní č. 2, aby 
tak svou obětí vyjádřil protest proti 
sovětské okupaci a  také vyburcoval 
národ proti smiřování se s nastupující 
normalizací. 25. února 1969 se upálil 
na Václavském náměstí v Praze.

Před třemi lety studenti Gymná-
zia Šumperk a  VOŠ a  SPŠ Šumperk 
ve  spolupráci s  Občanským sdruže-
ním PANT vytvořili u  příležitosti to-
hoto výročí putovní výstavu s názvem 
Příběh Jana Zajíce. http://www.pri-
behjanazajice.cz/. -bv-

   Pokr. ze str. 3
„S betonáží chceme začít 19. března. 

Protože jde opravdu o velké množství 
betonové směsi, je potřeba počítat 
s  jejím vysycháním. Abychom mohli 
dodělat pokládku povrchů a  všechny 
ostatní věci, lze s  dokončením počítat 
někdy v květnu,“ uvedl majitel dodava-
telské firmy Vladimír Dostál.

Prodloužení termínu rekonstrukce 
s  sebou samozřejmě nese i  finanční 
ztrátu pro samotné kino. Tu její ředi-
tel odhaduje na  dvě stě tisíc měsíčně, 
k  nimž je třeba přičíst další příjmy 
z pronájmů a reklamy. „Jde samozřejmě 
o  nezanedbatelný příjem. Na  druhou 
stranu ale chceme rekonstrukci udělat 
opravdu důkladně a nelze ji uspěchat. 
Bohužel se objevily problémy, které se 

daly v  případě staré budovy očekávat, 
a my doufáme, že návštěvníci kina ony 
další dva měsíce neplánované promí-
tací přestávky pochopí,“ uvedl ředitel 
kina Oko Kamil Navrátil a připomněl, 
že určitou odměnou za  trpělivost 
může být pro diváky nový revoluční 
zvuk Dolby ATMOS, který společnost  
Audiomaster CZ již v sále instaluje. 

V  příštích letech pak čekají kino 
opravy, jež by se vlastního provozu do-
tknout neměly. V  rámci výměny stře-
chy by se měla vyřešit otázka využití 
podkroví pro vybudování případného 
menšího sálu a  také otázka stávajících 
bytových prostor v  patře. V  poslední 
etapě by měla přijít na řadu oprava fa-
sády a vlastního prostoru před kinem. 
 -kv-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního 
místa

zaměstnance oddělení 
komunálních služeb odboru majetkoprávního

 Městského  úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům, bezúhonnost 
* ovládání jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou  

Požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění * znalost 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění * znalost zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita 
* občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské 

oprávnění skupiny „B“ * zkušenosti v oboru stavebnictví nebo dopravě vítány  

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 je nutno připojit následující doklady: : 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: zajišťování realizace provozu, správy a  údržby majetku města * 
kontrola provádění správy majetku * odpovědnost za správnost fakturace 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 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. 7. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru  
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 6. 4. 2018. Informace k pozici podá Hana 
Répalová, vedoucí odboru majekoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 518, nebo Hana Mikulínová, 
vedoucí oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 510.

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Kulturní servis

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve
na setkání s Irenou a Pavlem Dirdovými na téma 

„Ježíš mění život od základu“
v sobotu 17. března v 15 hodin v sídle Bratrské jednoty baptistů 

v ulici M.R. Štefánika 10 (vchod naproti marketu Albert).

Městská knihovna

Pondělí -pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJ-
TE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je ote-
vřen každý den podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat dotované pracovní 
místo u zaměstnavatele podle vašich představ, Šance na podnikání nejen pro neza-
městnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu. 
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775 764 419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.cz, 
M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.
cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovacíBližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 

www.knihovnaspk.cz.

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 první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

9. 3. od 9.30 hod. na Komíně   „Prázdninová keramika na Komíně  
  - skleněné mandaly
13. 3. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
14. 3. od 13.30 hod. v „K“   Zdravotní cvičení  Nutné přihlásit se
15. 3. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - Malujeme hedvábné šátky
16. 3. od 9.30 hod. v „K“   Keramika na Komíně
20. 3. od 9.30 v „K“   Trénování paměti 
22. 2. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy 
23. 2. od 12 hod. v „K“   Technika a my  Nutné přihlásit se
26. 3. od 14 hod. na „K“   Křeslo pro hosta - „Beseda o legendární 

Sanatorce s Michaelou Stuchlou a Jarosla-
vem Pavlíčkem“

27. 3. od 14 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“  Sraz ve 13.50 hod.
    před „Majákem“, nutné přihlásit se!
29. 3. od 10 hod. na „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pleteme z pediku
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“ = klu-
bovna SONS.

Charita Šumperk

SONS Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, 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 IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro děti 
  bez organizovaného programu 
Každou Ne během deváté   Program pro děti během nedělního kázání
mše svaté ve „FS“   Zveme další rodiče k účasti a prosíme 
  o zapojení do přípravy programů.
Každou St od 14 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
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.

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 
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Přísady • saláty, kedlubny
Bylinky • rýmovník, aloe, ženšen
Sazečka, šalotka
Přípravky na ochranu rostlin

Krmiva pro 
domácí 
a hospodářská 
zvířata

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK • www.agritec.cz
sklenik@agritec.cz • 583 382 500 | krmiva@agritec.cz • 583 382 141

substráty a hnojiva pro úspěšné 
pěstování pokojových 
a zahradních rostlin

ZZaaččnněěttee   nnaa  zzaahhrrááddccee   
ss  AAggrriitteecceemm

  aa
  mmnnoohhoo

  ddaallššííhhoo

Investice do vzdělání, 
investice  do budoucnosti 

Vyšší odborná škola v  Šumperku 
nabízí tříleté denní studium v  obo-
ru vzdělání Informační technologie, 
vzdělávacím programu Multimediál-
ní internetové služby. Podmínkami 
přijetí jsou středoškolské vzdě-
lání zakončené maturitní 
zkouškou a  podání při-
hlášky. Výuka probíhá 
ve  dvou obdobích 
- v zimním od září 
do prosince, v led-
nu je zkouškové ob-
dobí; v  letním výuka 
probíhá od února do květ-
na a v červenu je opět zkouš-
kové období. Odborná praxe 
v externích institucích je realizová-
na ve  druhém a  třetím ročníku vždy 
jeden den v týdnu, v závěru studia je 
navíc stanovena čtyřtýdenní souvislá 
praxe u  spolupracujících firem půso-
bících v oblasti informačních a komu-
nikačních technologií a  institucí jako 
jsou knihovny, místní základní školy 

(např. řešení školního informačního 
systému) a jiné. Studium je zakončeno 
absolutoriem z anglického jazyka, od-
borných předmětů a  obhajoby absol-

ventské práce. Absolvent nalezne 
uplatnění v dynamicky se rozví-

jejícím sektoru informačních 
technologií - přímo ve fir-

mách zaměřených 
na oblast IT, průmy-
slu, ale i  v  oblasti 
veřejné správy atd. 

jako webdesigner, 
samostatný správce 

aplikací, vedoucí pracov-
ník internetového obchodu, 

nákupčí pro internet, multimé-
dia a nová média, pracovník audio-

vize a marketingu, technický redaktor. 
Svět kolem nás rychle mění zejména 
informační technologie a  budouc-
nost jim zcela určitě patří. Informační 
technologie na  Vyšší odborné škole 
v Šumperku jsou investicí do vzdělání, 
která se určitě vyplatí.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ŠUMPERK 

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

OBLÍBENÁ AKCE 1+1
OBLÍBENÁ AKCE 1+1

S novým rokem Vám můžeme
nabídnout NOVINKU v řadě 
multifokálních čoček 
„Varilux X“-čočky
s rozšírenou zónou 
na PC a nablízko

Dva páry brýlových skel za cenu JEDNOHO
dle Vašeho výběru platí pro všechny typy skel 
včetně MULTIfokálních VARILUX VŠE v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, nablízko/ *více info v optice
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WWW.PRACUJTEPRONEJLEPSI.CZ

www.dormerpramet.com

PRACUJTE
PRO NEJLEPSI!ˇ ́
Jsme Pramet Tools, člen uskupení Dormer Pramet. Vyrábíme řezné nástroje ze slinutého karbidu.
Jsme největší český výrobce a patříme do skupiny, která je světovou jedničkou. Víme, jaké je to být nejlepší.
Poznejte to také a pracujte pro nás.

MODERNÍ A ČISTÝ PROVOZ
V naší výrobě naleznete moderní stroje a čisté zaměstnanecké zázemí. Chcete vidět naši výrobu?
Navšti vte www.pracujtepronejlepsi.cz.

JISTOTA A BENEFITY
Nadstandardní plat a stabilita tradičního zaměstnavatele jsou u nás standard. Navíc mohou naši zaměstnanci
čerpat benefi ty až 65.000 Kč ročně. Chcete zjisti t, které benefi ty nabízíme? Navšti vte www.pracujtepronejlepsi.cz.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
Chcete získat náborový příspěvek ve výši 50.000 Kč (platí  pro vybrané pozice)?
Navšti vte www.pracujtepronejlepsi.cz. Kontaktujte nás prostřednictvím odpovědního
formuláře v detailu pozice na www.pracujtepronejlepsi.cz nebo zašlete svůj životopis
na personalisti ka@dormerpramet.com.

Inzerce ŠZ 2018.indd   3 2.3.2018   14:27:54



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

• 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
OPERÁTOR/KA

CO SE U NÁS NAŠIM 
ZAMĚSTNANCŮM LÍBÍ:

Michal: „Rád si dám kafe zdarma.“
Roman: „Mám čtyři volné dny v týdnu.“

Kateřina: „Líbí se mi přístup mého vedoucího.“
Marcela: „Mám kolem sebe prima kolegy.“

Dušan: „Pracuji v moderním prostředí.“

    800 777 000
        nabory@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.epcos.info

Zaujali 
jsme Vás?

A

U NÁS NAŠIMIMII
NANCŮM LÍÍL BÍ:BÍ:BÍ:BÍBBBBBÍBÍÍ:Í:BÍBÍ:BÍ:BBB
m kafe zdazz rma.rma.rma.aa “““““
né dny v tttttýdnudnunudnuddnuuuuuuudnu.“.““........
ého veddddoucíucího.“ho.“o.“““““o.““o.“oo
e prima kolegylegylegylegyleegegegyegygyegygylegyeglle yyyy.“““““““

erním prostřetředdddíí.“í.“íí.“í.“í.“í.“í.“erním pr
V ZIMĚ S NÁMI 

VÝHODNĚ 

LYŽUJETE!

CO U NÁS BUDETE DĚLAT:
• manipulovat s výrobky
• obsluhovat výrobní zařízení
• kontrolovat kvalitu výrobků 

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• manuální zručnost

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE:
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• káva na pracovišti zdarma
• s našimi výhodnými mobilními tarify volá výhodně
  celá Vaše rodina
• 25 dní dovolené ročně
• dotované stravování - výběr z pěti druhů jídel 
  + deseti druhů chlazenek

www.volkswagen.cz

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
Volkswagen

Nejoblíbenější modely Volkswagen  
s mimořádným zvýhodněním až 136 000 Kč!

Uvedená akční nabídka nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami jako je např. Maraton Edition a platí do 31. 3. 2018 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 pro jednotlivé modely: Polo: 3,8-6,4 l/100km, 87-144 g/km, Golf a Golf Variant: 3,9-7,9 l/100km, 102-180 g/km, Touran: 4,2-6,1 l/100km, 110-142 g/km, 
Tiguan: 4,7-7,7 l/100km, 125-177 g/km, Tiguan Allspace: 5,0-8,1 l/100km, 135-185 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Sami si vyberte, co je pro Vás nejlepší, a získejte mimořádné zvýhodnění až 136 000 Kč vč. DPH. Můžete si nakombinovat 
speciální bonus na nákup nového vozu Volkswagen, zvýhodněný výkup Vašeho starého vozu na protiúčet, prodlouženou 
záruku nebo zvýhodnění na pohon CNG u vybraných modelů. Limitovaná nabídka platí jen do 31. 3. 2018.

Mimořádná nabídka platí pro nejoblíbenější modely Polo, Golf, Golf 
Variant, Touran, Tiguan a Tiguan Allspace, a to jen do konce března! 

Neváhejte! 

Jen do 31. března!

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

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

PRODEJ A NÁKUP 
DOMŮ, BYTŮ 
A POZEMKŮ
Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz

www.remax-czech.cz

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


