
Moravské a  české písně v  podá-
ní komorní sestavy Šumperského 
dětského sboru Motýli doprovodily 
zahájení fotografické výstavy nazva-
né Cesta na východ, jež je od minu-
lého úterý k vidění v  tzv. české kapli 
klášterního kostela. Na  vystavených 
snímcích mohou návštěvníci kostela 
obdivovat historickou architekturu 
Šanghaje, konkrétně městského ob-
vodu Minhang, s nímž Šumperk ne-
dávno navázal přátelskou spolupráci. 
Na  slavnostní vernisáži nechyběli 
zástupci tohoto distriktu v čele s Yan-
gem Jizhenem, ředitelem Kanceláře 
pro rozhlas, film a  televizní vysílání 
obvodu Minhang.

Minhang je jedním z osmnácti měst-
ských obvodů sedmadvacetimilionové 

Šanghaje, rozkládá se na  ploše kolem 
tří set kilometrů čtverečních nedaleko 
městského centra a žije v něm dva a půl 
milionu obyvatel. Se Šumperkem ho 
pojí společnost Dormer Pramet, neboť 
tu sídlí její prodejní pobočka pro oblast 
Číny. A právě to přimělo vedení měst-
ské obvodu k  rozhodnutí navázat se 
Šumperkem kontakt, jenž by podpořil 
vzájemnou spolupráci zejména v  ob-
lasti kultury a vzdělávání. 

Loni v  létě tak do  podhůří Jesení-
ků zavítala pětadvacetičlenná výprava 
tanečníků, jež se představila na  Me-
zinárodním folklorním festivalu. Vý-
sledkem několika dalších setkání pak 
byl návrh uzavřít dohodu o  založení 
přátelské spolupráce mezi městským 
obvodem Minhang a  městem Šum-

perkem. Její podepsání schválili letos 
v dubnu zastupitelé. 

„Když jsem byl před několika lety 
pozván výrobní společností Pramet na   
setkání s čínskou delegací, abych před-
stavil naše město, netušil jsem, co se 
odehraje v příštích letech. Pak jsem byl 
pozván do Minhangu, kde jsem poznal 
nejen velmi moderní město, ale i  jeho 
historickou část, jež na  mě svým ob-
rovským kulturním dědictvím udělala 
velký dojem. Jsem proto rád, že je tato 
výstava umístěna v  klášterním kostele, 
který je historickým skvostem Šumper-
ka,“ řekl v úvodu vernisáže šumperský 
starosta Zdeněk Brož. Podle vedoucího 
čínské delegace Yanga Jizhena si je Min-
hang a  Šumperk možná mnohem blíž, 
než se zdá.  Pokr. na str. 7
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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Sídliště Prievidzská 
prošlo předposlední 
etapou revitalizace2, 4 3 3

Knihovna převezme 
novou budovu 
koncem měsíce 7

Z republikového šampionátu 
přivezli šumperští vodáci 
cenné kovy

Výstava v klášterním kostele přibližuje 
historickou architekturu partnerského Minhangu

Ulice Šumperka zdobí nový mobi-
liář, o jeho pořízení rozhodli obča- 
né.   Strana 5

Cesty do místa trvalého bydliště pro 
nový řidičský průkaz jsou minulos-
tí.   Strana 5

Tanečníci z NEXTu mají letos me-
dailové „žně“.    Strana 6

Na rejchartickou louku se snesou 
noví andělé.    Strana 7

V tzv. české kapli je na dvaceti panelech vystaveno čtyřicet snímků historické architektury šanghajského obvodu Minhang,  
s nímž Šumperk nedávno navázal partnerství. Vernisáže výstavy se zúčastnila i pětičlenná delegace z nového partnerského „měs-
ta“.                                                                                                                                                                                                                Foto: P. Kvapil
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 
ve čtvrtek 21. června 2018:

* se zabývalo otázkou dětského parčíku na  trav-
naté ploše u místního divadla, jehož realizaci vybrali 
občané v  rámci tzv. participativního rozpočtu. Ten 
počítal s uvolněním částky ve výši tři čtvrtě milionu 
korun, odhadované náklady jsou však o milion vyš-
ší. Zastupitelé tak vzali na  vědomí výsledky ankety 
vyhlášené v  souvislosti s  participativním rozpoč-
tem, v níž občané zvolili zmíněný parčík, a schválili 
jeho realizaci, včetně zpracování projektu, do  výše  
1,75 milionu korun s tím, že zmíněných 750 tisíc se 
převede do rozpočtu příštího roku. Radě města poté 
uložili zapracovat do  návrhu rozpočtu na  rok 2019 
milion korun na dokončení celé investice. Více v příš-
tím čísle.

* se zabývalo rekonstrukcí někdejší manufaktury, 
v níž by měly v budoucnu vzniknout digitální inter-
aktivní muzeum textilnictví a tvůrčí dílny pro veřej-
nost. V této souvislosti zastupitelé zhlédli prezentaci 
architektonické studie stavebních úprav, která je dí-
lem šestičlenného týmu architektů pod vedením Ivo 
a  Jana Skoumalových, a  rovněž návrh řešení vlastní 
muzejní expozice od  pražské firmy AV Media. Více 
v některém z příštích čísel.

* schválilo bez výhrad celoroční hospodaře-
ní města za rok 2017 s tím, že k 31. 12. 2017 činily 
příjmy, včetně přebytků hospodaření z minulých let 
a  přijatého úvěru, 863,348 milionu korun a  výdaje, 
včetně splátek jistin úvěru, 862,619 milionu korun. 
Současně vzalo na  vědomí zůstatky finančních pro-
středků na účtech města k poslednímu loňskému dni 
v celkové výši 130,613 milionu korun, vyúčtování fi-
nančních vztahů k ostatním rozpočtům, přehled vý-
sledků hospodaření organizací města k 31. 12. 2017 
a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. Vzápětí pak 
schválilo účetní závěrku města za loňský rok.

* vzalo na vědomí zprávu o vývoji daňových a ne-
daňových příjmů od obyvatelstva. Ke konci letošního 
května vybrala místní radnice na  daních, správních 
a  místních poplatcích a  ostatních odvodech a  po-
platcích 161,553 milionu korun. To je ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku o 1,009 milionu více.

* schválilo zprávu o  plnění Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka za rok 2017. Jde o základní 
strategický dokument, který ve  střednědobém hori-
zontu stanovuje hlavní priority rozvoje města. Ze 
Strategie rozvoje města Šumperka na léta 2014 - 2020, 
kterou zastupitelé schválili před čtyřmi lety, vycháze-
jí tzv. akční plány, jež se zpracovávají pro jednotlivé 

roky s výčtem konkrétních aktivit, včetně jejich finan-
cování, a  jejichž naplňování je pravidelně vyhodno-
cováno. Akčním plánem na léta 2018 - 2022 se budou 
zastupitelé zabývat na svém zářijovém zasedání, kdy 
již bude známa definitivní výše přidělených dota-
cí, což je rozhodujícím faktorem pro zařazení akce 
do akčního plánu na daný rok. 

* vzalo na  vědomí zprávu o  plnění plánu inves-
tiční výstavby ke konci letošního května a výsledky 
hospodaření systému nakládání s  odpady v  loň-
ském roce. 

* vzalo na vědomí zprávu o stavu životního pro-
středí v  Šumperku v  loňském roce, jež informuje 
o  meteorologických podmínkách a  imisní situaci 
na  monitorovací stanici umístěné na  hřišti u  školy 
ve Vrchlického ulici, dále o emisích ze zdrojů znečiš-
ťování ovzduší ve městě a o kvalitě pitné vody ve měs-
tě. Doplněna je o  hodnocení likvidace odpadních 
vod a hospodaření v lesích ve vlastnictví města v roce 
2017. Na nové monitorovací stanici u školy ve Vrch-
lického ulici se přitom sledují prachové částice PM10 
a PM2,5, oxid dusičitý a oxidy dusíku, ozon O3 a také 
meteorologické údaje, jako jsou teplota, tlak, vlhkost, 
srážky, rychlost a směr větru a sluneční svit. Hodnoty 
z měření jsou přitom k dispozici od loňského června. 

* schválilo přidělení finančních částek nad pade-
sát tisíc korun určených na dotace z městského roz-
počtu na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2018. Celkem přitom 
zastupitelé rozdělili 755 tisíc korun. Muže ze společ-
nosti Fotbalový klub Šumperk, z.s. podpoří místní 
radnice čtyřmi sty třiceti tisíci, florbalové „áčkové“ 
mužstvo může počítat s  rovnými sto tisíci a  ženské 
družstvo se čtyřiceti tisíci korunami. Basketbalisté  
TJ Šumperk obdrží osmdesát tisíc a  jejich juniorští 
kolegové dostanou šedesát tisíc korun. Pětadvacet 
tisíc má jistých oddíl moderního sportovního ka-
rate při TJ Sokol Šumperk a dvacet tisíc podpoří si-
decrossový klub Side MX Club Šumperk, z.s. 

Na  šumperskou radnici letos dorazilo třiadvacet 
žádostí o poskytnutí dotace, což je o deset méně než 
loni. Patnáct projednali a schválili v rámci své kompe-
tence radní, a to v celkové výši 345 tisíc korun. Jednu 
žádost pak komise pro přidělování grantů a dotací na-
vrhla nepodpořit, neboť se týkala jednotlivců. 

Velká zájmová sdružení místní radnice podporuje 
přímo z rozpočtu města - na mužský hokej v něm je 
vyčleněno 3,4 milionu, HK Mladí Draci Šumperk, z.s. 
dostane na družstva mladšího a staršího dorostu, žá-
kovskou ligu a přípravku 3,04 milionu, TJ Šumperk z.s. 
pak 1,55 milionu a družstva dorostu a starších žáků 

z Fotbalového klubu Šumperk mohou počítat se šesti 
sty devadesáti tisíci korunami.

* schválilo poskytnutí padesátitisícové dotace 
z  rozpočtu města šumperskému divadlu. To použije 
peníze na úhradu nákladů spojených s uskutečněním 
divadelního představení Drahá Mathilda. Vzápětí 
schválilo poskytnutí dvousettisícové dotace na  ná-
klady spojené se Sportovním střediskem mládeže 
Fotbalovému klubu Šumperk, z.s.

* schválilo podání žádosti o povolení k odstraně-
ní domu v Banskobystrické ulici 44, neboť je v  ta-
kovém stavu, že ohrožuje své okolí. Dům, v němž se 
nachází dvanáct bytů, převzalo město do své správy 
před deseti lety a od té doby zde oddělení správy ma-
jetku zrealizovalo opravy za téměř 1,4 milionu korun, 
ve vlastních bytech pak za více než dva miliony. Z vel-
ké části přitom šlo o opravy, které si vynutilo nevhod-
né chování převážně sociálně slabých nájemníků, 
jako byly například opakované deratizace a dezinsek-
ce, opravy rozvodů vody a kanalizace, opravy podlah 
poničených potkany či odvozy a likvidace objemného 
odpadu. 

Přestože objekt vypadá na první pohled zachovale, 
jeho stavební konstrukce jsou opakovanými havá-
riemi rozvodů vody a  kanalizace silně podmáčeny 
a  na  půdě jsou pravděpodobně částečně vyřezány 
střešní trámy, což ale nelze z důvodu nepřístupnosti 
půdních prostor ověřit. Loňská revize elektroinstala-
ce společných prostor domu navíc ukázala, že revido-
vané elektrické zařízení není z hlediska bezpečnosti 
schopné provozu dle platných norem. Revize plynu 
pak nemohla být provedena z důvodu nepřístupnosti 
sklepních prostor, lze ale předpokládat, že část roz-
vodu a některé plynové spotřebiče jsou v havarijním 
stavu.

Vzhledem k tomu, že oprava domu by si vyžádala 
značné náklady, což potvrdilo i posouzení technické-
ho stavu objektu, schválili zastupitelé podání žádosti 
o povolení k odstranění stavby s  tím, že k demolici 
dojde po  ukončení nájemních smluv a  odstěhování 
zbývajících čtyř nájemníků. Po  zbourání domu zde 
chce město vybudovat pouze zpevněnou plochu, 
která by mohla sloužit pro parkování vozidel. V bu-
doucnu by mohlo pozemek využít nejen pro výstavbu 
nového domu, ale i  jako rezervní plochu pro rozvoj 
daného území. Pokr. na str. 4

Letem šumperským zastupitelským světem

Muže ze společnosti Fotbalový klub Šumperk, z.s. pod-
poří místní radnice čtyřmi sty třiceti tisíci.    Foto: -pk-

Návrh řešení vlastní muzejní expozice textilnictví, jež vznikne v objektu bývalé manufaktury, představila zastupi-
telům pražská firma AV Media.  Vizualizace: AV Media
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Další etapu rozsáhlé investiční akce, 
jež výrazně proměnila okolí panelových 
domů v  sídlišti Prievidzská a  v  při-
lehlých ulicích, dokončila letos místní 
radnice. Úpravy lokality při Bludovské 
ulici přišly na 12,7 milionu korun. 

Předposlední etapa rekonstrukce, 
označená číslem 5 - II., zahrnovala 
prostor směrem k  ulicím Langrově, 
Zábřežské a  Bludovské. Loni přitom 
město vybudovalo při ulici za  restau-
rací U Dopity parkovací stání, přilehlý 
chodník a sběrné místo s podzemními 
kontejnery. Letos pak prošla úpravou 
křižovatka s  ulicemi Langrovou, Zá-
břežskou a  Bludovskou, vznikla zde 
nová parkovací plocha, chodníky, ve-
řejné osvětlení a  sběrné místo s  pod-
zemními kontejnery. Ve  vnitrobloku, 
který zkrášlily nová zeleň a  mobiliář, 
vyrostla nová relaxační zóna s herními 
prvky a  úpravy se dočkalo i  stávající 
hřiště, jež má dnes nový povrch a oplo-

cení. Horní sídliště pak spojuje se spod-
ní částí nově vybudované schodiště. 

„Revitalizace sídlišť a  zkvalitňování 
veřejného prostoru je pro nás jednou 
z  priorit. Když se v  minulosti sídliště 
stavěla, stačilo jedno parkovací místo 
pro šest nebo sedm bytů. Dnes připa-
dají dvě auta na  jeden byt. Chtěl bych 
proto poděkovat radním a  zastupite-
lům, kteří projekt revitalizace schválili, 
stejně jako odboru rozvoje města a rea-
lizátorům, kterými byly firmy Strabag,  
JR STaKR a  Zahradnictví Zelený svět 
Jany Mikiskové, za  dobře odvedenou 
práci,“ řekl během slavnostního stříhá-
ní pásky, jež se odehrálo předposlední 
červnový čtvrtek u nově vybudovaného 
parkoviště, šumperský starosta Zdeněk 
Brož. 

Vzápětí zmínil, že k  revitalizaci síd-
liště při Prievidzské ulici došlo v sedmi 
dílčích etapách, jež probíhaly postupně 
od  roku 2007 a  zahrnovaly například 

vybudování nové sítě cest, kompletní 
obnovu zeleně, pořízení nového mobi-
liáře, veřejného osvětlení a podzemních 
kontejnerů či rekonstrukci dětského 
hřiště. To vše dosud přišlo na více než 
šestapadesát milionů korun, z  nichž 
šestadvacet pokryly dotace z programu 
Podpora regenerace panelových sídlišť, 
který v minulosti vyhlašovalo minister-
stvo pro místní rozvoj. Samostatnou in-
vesticí pak byla loňská úprava prostoru 
před společenským střediskem Sever 
v hodnotě přesahující čtyři miliony. 

Poslední, osmá etapa revitalizace 
sídliště při Prievidzské ulici se v sou-
časnosti projekčně připravuje. Dotkne 
se přitom prostoru před a  za  domy 
č. 14 a 16 v ulici Bludovské. „Sídliště 

Prievidzská budí tak trochu „žárli-
vost“ okolí. Rád bych ale připomněl, 
že před dvěma lety jsme se již pustili 
do  revitalizace sídliště při Fibichově 
ulici a  v  současnosti rozjíždíme pro-
jektovou přípravu rekonstrukce ulice 
Šumavské, jež bude nejméně tak roz-
sáhlá jako sídliště Prievidzská,“ uvedl 
starosta a podotkl, že město chce po-
stupně znovuoživit a  upravit i  další 
lokality. „Některé, jako jsou například 
sídliště 8. května nebo ulice Čajkov-
ského, jsou zařazeny do rozpočtového 
výhledu. Je to ale běh na dlouhou trať, 
protože řešení problémů na sídlištích, 
především těch s  parkováním, není 
jednoduché,“ uzavřel Zdeněk Brož.
 -kv-

Necelé dva měsíce zbývají do chvíle, kdy knihomo-
ly a další nedočkavce poprvé přivítá „v novém“ šum-
perská městská knihovna. Slavnostní otevření prostor 
v někdejší Masarykově škole je naplánováno na sobo-
tu 1. září, kdy proběhne den otevřených dveří. 

V současnosti se již ve vnitřních prostorách insta-
luje nábytek a  další vybavení a  proměnou prochází 
prostranství před budovou. Od gymnázia se sem totiž 
přestěhuje busta T. G. Masaryka a nainstaluje se podle 
původního návrhu dnes už nežijícího autora, sochaře 
Jiřího Jílka ze Sobotína. Nově upravený prostor před 
vstupem do  knihovny zkrášlí Lavička Václava Havla 
spojená s kulatým stolem, jehož středem bude prorůs-
tat strom. 

Předání vybavené budovy knihovny je naplánová-
no na  31. července. Během prvního srpnového týd-
ne se nejprve do  nových prostor přestěhuje server 
spolu se všemi počítači a  poté zaměstnanci a  knihy.  
Od 30. července do konce srpna tak bude stávající bu-
dova v ulici 17. listopadu uzavřena a v provozu bude 
pouze pobočka Sever v Temenické ulici. I ta však ne-
bude v termínu od 30. července do 3. srpna knihy půj-
čovat, neboť v  té době bude demontován a následně 
nově zapojen již zmíněný knihovní server. Do poboč-
ky Sever tak budou moci čtenáři zamířit od pondělí  
6. srpna. Více v příštím čísle.  -kv-

Zpravodajství/Informace

Sídliště Prievidzská prošlo předposlední etapou revitalizace

Knihovna převezme novou 
budovu koncem měsíce

Ve vnitrobloku vyrostla nová relaxační zóna s herními prvky.  Foto: -pk-

Slavnostního přestřižení pásky se ujali vedoucí oddělení investic šumperské radni-
ce Oto Sedlář, jednatelka firmy Zahradnictví Zelený svět Jana Mikisková a starosta 
města Zdeněk Brož.                                                                                                 Foto: -pk-

Předposlední červnový víkend se nesl na základní škole ve Sluneční ulici ve znamení oslav třicátého výročí zalo-
žení školy. Hned v úvodu dvoudenní akce, jež byla spojena s tradiční Temenickou poutí a také s historicky první 
temenickou PechaKucha Night, přivítali její organizátoři bývalého kapitána fotbalové reprezentace Tomáše Ujfa-
lušiho, který dohlížel na průběh „mistrovství Šumperska v nožičkách“.  Foto: P. Kvapil
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

  

Farmářské trhy proběhnou tentokrát druhý pátek  
v červenci.  Foto: -pk-

Světově známý klavírista Lukáš Vondráček přijel po roce opět do Šumperka. V rámci cyklu komorních pořadů Via 
Lucis vystoupil druhý červnový pátek v klášterním kostele. Spolu s ním se představila japonská klavíristka Kana 
Okada, jež byla před dvěma lety finalistkou proslulé mezinárodní hudební soutěže královny Alžběty. Tu vyhrál 
právě Lukáš Vondráček, který tehdy belgickou královnu Mathildu dojal svým vystoupením k slzám. 
 Foto: A. Kulhaj

   Pokr. ze str. 2
* schválilo budoucí prodej pozemků v  lokali-

tě plánované průmyslové zóny IV, jež je situována 
v části za Bratrušovským potokem, v sousedství prů-
myslové zóny při Jesenické ulici, v níž mají svá sídla 
a  závody například společnosti SHM a  Platit. Bližší 
informace v příštím čísle.

* schválilo odkoupení pozemku o výměře 179 m2 

v lokalitě u areálu bývalé Hedvy při Žerotínově uli-
ci od  vyškovské společnosti Reinvest Corporation 
za cenu 1600 Kč/m2. Pozemek město využije na pro-
pojení chodníku pro pěší mezi zmíněným areálem 
a Žerotínovou ulicí. Vzápětí schválilo budoucí pro-
deje částí pozemků v areálu někdejší Hedvy, jehož 
odkoupení od společnosti OSOH a.s. schválili zastu-
pitelé v loňském roce, státnímu podniku Lesy České 
republiky (asi 5380 m2), šumperské firmě Macte spol. 
s.r.o. (1196 m2) a vlastníkům domu v Lautnerově ulici 2 
(asi 82 m2). Za  metr čtvereční pozemku zaplatí ku-
pující 2500 korun. Více o záměru využití této lokality 
přineseme v příštím čísle.

* zabývalo se majetkoprávním vypořádáním po- 
zemků při ulici Šumavské, kterou chce místní  
radnice v  nejbližších letech revitalizovat. V  této 
souvislosti schválili zastupitelé uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě směnné se společností Agritec, 
výzkum šlechtění a služby, a uzavření smluv o budou-
cích smlouvách kupních se třemi fyzickými osobami 
a s místní firmou Ekodo, od kterých město vykoupí 
potřebné pozemky. Bližší informace k projektu revi-
talizace Šumavské ulice přineseme v některém z příš-
tích čísel.

* schválilo doplnění svého usnesení z  loňského 
listopadu, jež se týkalo nepeněžitého vkladu města 
do základního kapitálu společnosti Vodohospodář-

ská zařízení Šumperk, a.s., o dvaadevadesát položek 
oceňovaných kanalizací, vodovodů a přípojek s  tím, 
že hodnota nepeněžitého daru je 42 404 330 Kč. Sou-
časně schválilo jeho vložení do  základního kapitálu 
společnosti VHZ a  pověřilo starostu města Zdeňka 
Brože k veškerým právním jednáním a úkonům s tím 
souvisejícím. Městu přitom bude upsáno 42.404 kme-
nových akcií VHZ.

Zastupitelé rovněž schválili peněžitý vklad měs-
ta do  základního kapitálu společnosti VHZ ve  výši  
3,831 milionu korun za účelem jeho navýšení. Sou-
částí ujednání je možnost započtení pohledávky 
města vůči VHZ ve výši 2 418 840 Kč, jež vznikla na  
základě smlouvy o  podmínkách realizace projektu 
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy 
z roku 2014, a další pohledávky města ve výši 1,413 mi- 
lionu, vzniklé s  realizací přeložky vodovodu v  rám-
ci vybudování okružní křižovatky v Temenici v roce 
2015, proti pohledávce společnosti VHZ za  městem 
ve  výši 3,831 milionu korun na  splacení emisního 
kurzu kmenových akcií v počtu 3831, které VHZ vydá 
městu. K  veškerým právním jednáním a  úkonům 
s tím souvisejícím pověřilo starostu Zdeňka Brože.

Nepeněžité a peněžité vklady do základního kapi-
tálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. budou letos schvalovány na její valné hromadě.

* schválilo změnu svého usnesení z letošního dub-
na, jež se týkalo poskytnutí finančního příspěvku 
města z programu regenerace městské památkové 
zóny v  letošním roce majitelům měšťanského domu 
v Lužickosrbské ulici 7.  Vzhledem k tomu, že mini-
sterstvo kultury změnilo výši uznatelných nákladů, 
a  tím i výši příspěvku města, obdrží vlastníci domu 
na  opravu boční fasády od  místní radnice místo 
34 966 korun 32 003 koruny. Zpracovala -kv-

Letem šumperským zastupitelským světem

      Ekonomická fakulta VŠB 
vyhlásila druhé kolo přijímaček, 
platí i pro šumperský obor

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báň-
skou, mohou využít nabídky děkana Ekonomické 
fakulty, který vyhlásil druhé kolo přijímacího říze-
ní do bakalářských studijních programů. V Šum-
perku se přitom vyučuje obor Veřejná ekonomika 
a správa. V nadcházejícím školním roce zde fakul-
ta přijme padesát studentů do kombinované formy 
studia. Podrobné informace, včetně elektronické 
přihlášky, lze najít na www.ekf.vsb.cz. Termín pro 
podání přihlášek pro druhé kolo vyprší 14. srpna.
 -kv-

  
      Historie v kamenech představí 
lichtenštejnské a císařské 
pamětní kameny v Jeseníkách

Výstava věnovaná lichtenštejnským a císařským 
pamětním kamenům v Jeseníkách, jež vysvětlí dů-
vody jejich vzniku, bude od července instalována 
v Hollarově galerii šumperského muzea. Objeve-
ní jednoho z  kamenů, dlouhá léta zapomenuté-
ho a  připomínajícího tragickou smrt císařovny 
Alžběty (Sissi), způsobilo vznik novodobé legen-
dy o  její návštěvě Jeseníků. Autoři výstavy, olo- 
moucký historik Jiří Ošanec a Ivo Burian z Branné, 
se snaží odpovědět na otázku, zda císařovna Sissi 
Jeseníky navštívila, nebo ne. Výstava, která bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 12. července v 17 ho-
din, probíhá v roce, kdy si připomínáme smutné 
výročí - 10. září 2018 uplyne 120 let od tragického 
úmrtí této císařovny. -red-

       Farmáři nabídnou 
své produkty 13. července

Již počtvrté budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a  další produkty 
přímo od  výrobců. V  pátek 13. července obsadí 
prodejci dvě desítky stánků rozesetých v prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V  rámci farmářských trhů, které při-
pravila místní Okresní agrární komora ve  spolu-
práci s městem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. -kv-
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Informace/Řidičské průkazy

Na  pěší zóně byly letos instalovány nové lavičky, odpadkové koše a  také stojany 
na kola.  Foto: -pk-

Vyřizování nového řidičského průkazu a paměťo-
vé karty do  tachografu je od  letošního 1. července 
jednodušší. Nově je lze nyní získat na  kterémkoliv 
úřadě obce s rozšířenou působností, k jejich vyřízení 
již není třeba papírová fotografie a při změně bydliš-
tě není nutné vyřizovat nový průkaz. Změny s sebou 
přinášejí větší komfort pro občany, ale také navýšení 
poplatku za zpracování žádosti v případě „bleskové“ 
výroby řidičského průkazu.

Pokud jsme si něco přáli ve  vztahu k  řidičskému 
průkazu, tak mít možnost vyřídit si ho na libovolném 
úřadě obce s  rozšířenou působností. 1. července se 
toto přání stalo skutečností. Nadále přitom platí, že 
výměna dokladu, jemuž končí platnost, je zdarma. 
Nově pak nemusíte pro řidičák chodit s fotkou. Při-
bližme si ale i další novinky, které nový způsob vydá-
vání řidičských průkazů přináší.

„Pokud žijete v Šumperku, ale trvalé bydliště máte 
například v Ostravě či v Praze, nezbylo vám, než si 
vzít den volna a  vydat se na  tamní úřad. Polovinu 
dne jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou fo-
tografii a poté museli vyřídit doklad na úřadě,“ říká 
Roman Novotný, zkušební komisař odboru dopravy 
šumperské radnice. Vzápětí podotýká, že nyní si lze 
nový „řidičák“ obstarat mnohem jednodušeji. Od   
1. července totiž nabyly účinnosti zákon č. 199/2017 
Sb. a prováděcí vyhláška č. 456/2017 Sb., díky nimž 
lze vyřídit některé záležitosti spojené s  „řidičáky“ 
na  nejbližším úřadě obce s  rozšířenou působností 
nebo na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce 
vyhovuje. Celkově tedy na  jednom z dvou set šesti 
míst v republice. V novém systému ovšem platí zása-
da: kde si o vydání či změnu v dokladu zažádám, tam 
si průkaz také vyzvednu.

Vydání nového řidičského průkazu si lze nově vy-
řídit na nejbližším úřadě po úspěšné zkoušce v au-
toškole, a to i v případě dalších rozšíření, a zde také 
požádat o výměnu starého nebo neplatného průkazu 
za nový, případně o vydání karty řidiče do digitál-
ního tachografu. Stejně tak vám úředníci pomohou 
při změně údajů (nejčastěji změna příjmení), ztrátě, 

poškození, zničení, odcizení či reklamaci dokladu. 
Rovněž občané jiných států mohou o  výměnu 

průkazu, který vydal jiný stát, za  český nově žádat 
na  nejbližším úřadě obce s  rozšířenou působností. 
To se týká i  případů jeho ztráty, poškození, zničení 
nebo odcizení. Na zvoleném úřadě lze požádat i o vý-
pis z  evidenční karty řidiče nebo bodového hodno-
cení (udělené body za provedené přestupky) či vyří-
dit záležitosti spojené s  profesní způsobilostí řidiče. 
Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností je 
zveřejněn na webu www.mdcr.cz/orp.

 

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet 
na úřad obce s rozšířenou působností v místě trva-
lého bydliště. Mezi ně patří například odnětí nebo 
vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění 
a podobně. 

Dosud bylo nutné přinést s sebou na úřad papíro-
vou fotografii, kterou pracovník na přepážce umístil 
na žádost. Podle nové úpravy to již není potřeba. Sys-
tém sám vyhledá, zda již máte fotografii v jiné databá-
zi, například z občanského průkazu nebo cestovního 
pasu, a pokud se vaše podoba nezměnila, použije ji. 
V případě, že se vaše vizáž na první pohled nesho-
duje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás 
úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy 
nutnost pořídit si průkazové fotografie. Na  každý 
doklad se také nově pořizuje digitalizovaný podpis 

žadatele prostřednictvím podpisového tabletu. 
Jediný případ, kdy s  sebou ještě na  úřad ponese-

te papírovou fotografii, je vydání mezinárodního ři-
dičského průkazu. Ten má formát malé knížky, který 
prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje.

Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila dosud 
povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který vám vy-
dal doklad nový. Nyní je tato povinnost minulostí. 
Od  července se totiž vydávají řidičské průkazy, jež 
údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vzta-
huje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných 
řidičských průkazů.

Změna legislativy přinesla také úpravu výše 
správních poplatků. Za  výměnu řidičského průkazu 
za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále 
nebudete platit nic a dostanete ho zdarma. Při vydá-
ní nového průkazu z  jiného důvodu zaplatíte místo 
původní padesátikoruny nově dvě stě korun. Navý-
šení správního poplatku je kompenzováno tím, že si 
již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Z pěti 
set na  sedm set korun se rovněž navýšil poplatek 
za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů. 
Částka za  vystavení mezinárodního řidičského prů-
kazu zůstává na padesáti korunách a za vydání pamě-
ťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 
sedm set korun.

V Šumperku lze požádat o vydání nového řidičské-
ho průkazu a paměťové karty do tachografu v kance-
lářích registru řidičů odboru dopravy městského úřa-
du, který sídlí v přízemí budovy v Jesenické ulici 31. 
Úřední hodiny jsou v  pondělí a  ve  středu od  8 do   
12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin, v pátek pak 
dle dohody. Termín návštěvy úřadu si lze rezervovat 
na  stránkách www.sumperk.cz v  sekci Občan, pod-
sekci Rezervační systém.  -kv-

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

Téměř vše vyřídíte na jednom místě

Správní poplatky

Na úřad s fotkou už jen při vyřízení 
mezinárodního řidičského průkazu

Výjimky, kdy musíte na úřad
v místě trvalého bydliště Změna trvalého bydliště nemá 

na řidičský průkaz vliv

Nový mobiliář zkrášlil letos v dubnu 
centrum Šumperka. O  jeho pořízení 
rozhodli loni v rámci tzv. participativ-
ního rozpočtu sami obyvatelé města. 
V  anketě, do  níž se zapojilo 595 lidí, 
pro něj hlasovalo sto devadesát šest 
občanů.

Na  pěší zóně, konkrétně v  ulici 
Gen. Svobody a  na Hlavní třídě, bylo 
instalováno třiatřicet laviček, osmnáct 
odpadkových košů a  také šestice sto-
janů na  kola v  jednotném vizuálním 
stylu. Mobiliář přitom místní radnice 
pořídila již v  závěru loňského roku. 
S  rozmístěním však počkala na  jarní 
měsíce, kdy se ještě rozrostl o dalších 
šest odpadkových košů a  pět stojanů 
na kola. „Chceme v dalších letech po-
kračovat v  pořizování nového mobi- 
liáře v jednotném vizuálním stylu i pro 

další ulice města. Rád bych v této sou-
vislosti poděkoval občanům za  to, že 
se do ankety zapojili a využili možnost 
spolurozhodovat o tom, jakým způso-
bem město částku využije. Pomohli tak 
zkvalitnit prostor Hlavní třídy a  při-
lehlých ulic,“ zdůraznil šumperský 
místostarosta Tomáš Spurný.  

Zatímco loni rozhodovali obča-
né o  půlmilionové částce, letos „měli 
k dispozici“ tři čtvrtě milionu. Do an-
kety se zapojilo 1071 lidí, z nabízených 
možností obdržel nejvíc hlasů dětský 
parčík u  místního divadla. Realizovat 
se bude příští rok na  jaře, neboť od-
hadované náklady jsou o milion vyšší. 
V  této souvislosti zastupitelé na  svém 
červnovém zasedání uložili radě města 
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 
2019 zmíněný milion korun. -kv, oh-

Ulice Šumperka zdobí nový mobiliář, o jeho pořízení rozhodli občané 
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Zpravodajství/Personální inzerce

Klub sportovního tance NEXT 
Šumperk pod vedením předsedy klu-
bu a  trenéra Jiřího Burdy zahájil svoji 
činnost před sedmi lety a nyní má přes 
třicet aktivních členů, od  malých dětí 
v  přípravce přes juniorské páry třídy 
C, D a E až po „dospěláky“ (od 16 let), 
kteří již mají vytančenou třídu B. 

Mezi nejlepší páry patří Adéla Ond-
ráčková a Jan Sokol (12 let, B/C)-  v so-
botu 26. 5. si dotančili ve  standardu 
na postupové soutěži v Hluku pro další 
stříbro a bronz v mezinárodní konku-
renci ve třídě C a získali tak ve své ka-
tegorii Junioři I novou třídu B, nejvyšší 
třídu, kterou ve svém věku mohou mít. 
Jejich nejnovějším úspěchem v meziná-
rodních světových soutěžích je parádní 
7. místo ve standardu na mezinárodní 
soutěži OPEN Olomouc z 19. 5., kde se 
v mezinárodní konkurenci probojovali 
do semifinále mezi nejlepších 12 párů 
a následně vytančili 7. místo a porazili 
tak i páry třídy B. V latině se jim také 
daří, mají našlápnuto do  třídy B. Jako 

jediný pár ze Šumperka se nominova-
li na všechna tři mistrovství ČR v roce 
2018 - v latině, standardu i kombinaci 
10 tanců. A protože mistrovství již pro-
běhla, můžeme gratulovat k úžasnému 
16. místu ve  standardu z  36 nomino-
vaných párů a neméně super 19. místu 
v Desítce - kombinaci deseti tanců (la-
tina + standard). 

Nikola Saňáková a Vít Řezník (mlá-
dež, B/B) spolu tancují necelý rok. 
Vítek je člen našeho klubu NEXT, 
Niky je členka Klubu tanečního spor-
tu Šumperk. Střídavě reprezentují oba 
kluby, ve kterých také střídavě trénují. 
Letos na jaře vyrazili na první společné 
soutěže a  začali sklízet úspěchy a  me-
daile. Ve  standardu i  v  latině již mají 
našlápnuto do nejvyšší národní třídy A. 
Na  mezinárodní soutěži OPEN Olo-
mouc se jim v latině podařilo získat ve-
lice krásné 43. místo z 53 párů ve velké 
konkurenci a ve standardu také několik 
párů porazili.

Alžběta Sokolová a Jan Svítil (dospělí, 

B/ B) spolu tancují rok. Po pár měsících 
společného tréninku získali třídu B v la-
tinskoamerických tancích, kdy třídou C  
doslova proletěli během tří měsíců 
a  na  osmi soutěžích získali 7x zlato  
a 1x stříbro ze 17 párů, a to i v meziná-
rodní konkurenci. Jenda je členem KST 
Quick Olomouc, Bety je členka NEXTu 
a  střídavě trénují u  nás i  v  Olomouci. 
V dubnu si vytančili další tři zlata ve stan-
dardních tancích, a i v nich tak získali tří-
du „B“. V latině již vykročili do třídy A.

Za úspěchem našich tanečníků stojí 
nejenom velké úsilí, dřina na  trénin-
cích, spolupráce s  externími trenéry 
Radimem Stupkou a  Terezou Jendrul-
kovou, ale i  účast na  soustředěních 
v nejlepších klubech ČR, kam tanečníci 
pravidelně dojíždějí. Velké poděkování 
patří i  rodičům teenagerů/mládežní-
ků, kteří své ratolesti podporují nejen 
finančně. Další veliké poděkování patří 
našim sponzorům, bez kterých by čin-
nost klubu nebyla možná, mezi nimi 
i  městu Šumperk, které na  soutěžích 

reprezentujeme a  jež přispívá dotací 
na naši činnost. Kromě uvedených párů 
vyšších tříd máme totiž také 5 taneč-
ních párů třídy E a D, které také soutě-
ží a pravidelně se umisťují na „bedně“. 
A že se nám v klubu práce daří, dokládá 
květnová medailová smršť NEXŤáků: 
A. Ondráčková a J. Sokol (B/C) - zlato 
a stříbro latina, stříbro a bronz standard; 
A. Sokolová a J. Svítil (B/B) - bronz v la-
tině; L. Blechová a V. Král (D/D) - bronz 
ve  standardu; E. Kalinová a  M. Kalina 
(E/E) - zlato a bronz v kombinaci lati-
na + standard; D. Churavá a T. Žoužela 
(E/E) - zlato v  latině a stříbro ve stan-
dardu; K. Mičunková a D. Burda (E/E) 
- stříbro a 5. místo v kombinaci latina 
+ standard.

Máme i  několik dalších začínají-
cích párů, které se na soutěže chystají, 
a přípravku pro malé děti. Pokud máte 
doma dítko nebo teenagera se zájmem 
o pohyb či se vztahem k hudbě, přijďte 
se za námi podívat na trénink. 

 K. Sokolová, NEXT Šumperk

Tanečníci z NEXTu mají letos medailové „žně“

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

dvou referentů oddělení územního plánování 
odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

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 * vzdělání: autorizovaný  architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování, 
popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro 
autorizaci v  oboru územního plánování a  nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací 
činnosti ve veřejné správě; nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci 
v oboru územní plánování, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky 
odpovídající praxe (seznam škol s  uznaným a  příbuzným vzděláním pro autorizaci v  ČKA najdete 
v Usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe 
v oboru vítána * komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a časová flexibilita * schopnost 
samostatného rozhodování * 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

Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
pořizování územních plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * 
podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného 
stanoviska

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. 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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 13. 7. 2018. Informace k pozici podá  Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.

V uplynulých dnech vrcholily přípra-
vy na největší svátek všech sokolů - na 
XVI. všesokolský slet. Probíhá v  tomto 
týdnu, od 1. do 6. července v Praze. 

Všesokolské slety nejsou „jen“ pře-
hlídkou hromadných tělocvičných skla-
deb (které jsou mnohdy impozantní), 
ale také se při nich konají různé kultur-
ní a  společenské akce, sportovní sou-
těže a  přehlídky, pódiová vystoupení 
a rovněž některé vzdělávací akce. Bude 
tomu tak i tentokrát, v roce 2018, kdy se 
XVI. všesokolský slet stane také součás-
tí oslav 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky. Všesokolský 

slet má ale také svoji neformální strán-
ku, když přináší příležitost setkávat se, 
seznamovat a uzavírat nová přátelství.

Rovněž Tělocvičná jednota SOKOL 
Šumperk - TEMENICE se opět za-
pojila do  nácviku. Pod vedením cvi-
čitelek Jany Jirglové a  Evy Filipiové  
nacvičilo šestnáct žen country skladbu 
Cesta. Spolu s  ostatními skladbami se 
představily divákům v  Moravičanech, 
v Olomouci, v Dlouhomilově a na kraj-
ském sletě v  Přerově. Župní (okresní) 
slet se konal na  hřišti T. J. Sokol Du-
bicko. Činnost naší jednoty podporuje 
také město Šumperk. Velice si vážíme 
toho, že naše pozvání na župní slet při-
jal starosta Zdeněk Brož. 

V Praze se představí deset sletových 
skladeb a  jedna společná českosloven-
ská na fotbalovém stadionu Eden ve Vr-
šovicích ve  čtvrtek 5. a  v  pátek 6. čer-
vence. Hlavním mediálním partnerem 
je Česká televize a Český rozhlas.

E. Filipiová, starostka T. J. SOKOL 
Šumperk - Temenice

Temenické sokolky jedou 
na XVI. všesokolský slet

Úspěšné tanečníky z klubu Next přijal na radnici šumperský starosta Zdeněk Brož. 
 Foto: MěÚ Šumperk

Župní (okresní) slet se konal v Dubic-
ku.  Foto: archiv
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Zpravodajství/Andělárium

Na rejchartickou louku se snesou noví andělé

Z republikového šampionátu přivezli šumperští vodáci cenné kovyVýstava přibližuje 
historickou architekturu 
partnerského Minhangu

Andělé coby ochránci, patroni a „po-
slové krásy“ jsou sjednocujícím téma-
tem galerie pod širým nebem, jež se  
nachází v Rejcharticích, na louce nedale-
ko kostela. Čtyři andělské „skorobytos-
ti“ z celkem šestnácti letos uvolní místo 
novým sochám, které vytvoří čtveřice 
sochařů během pětidenního sympozia 
nazvaného Andělárium. Na  louku se 
„snesou“ v pátek 20. července odpoled-
ne, vernisáž výstavy pak proběhne o den 
později hodinu po poledni.

Sochařské sympozium, jehož odbor-
ným garantem je Galerie Jiřího Jílka, 
proběhne již tradičně třetí týden v čer-
venci. Posly krásy v  kmenech stromů 
začnou řezbáři a  sochaři objevovat 
od  pondělí 16. července. „Letošní 
sympozium bude probíhat v  komor-
nějším duchu a  zúčastní se ho méně 
umělců. Jedním z důvodů je fakt, že se 
nám na  akci nepodařilo získat dotaci 
od  Olomouckého kraje,“ říká mluv-
čí projektu a  umělecký řezbář Tomáš 
Wurst ze spolku Artibi, který sympozia 
posledních šest let pořádá. Sochy zde 
tak budou kromě něj a  „domácího“ 
Antonína Suchana tvořit olomoucký 
sochař a řezbář Václav Lemon a řezbář 
Miroslav Burša z  jihomoravské Březi-
ny.

Noví andělé se poprvé zvednou ze 
země a  pomocí důmyslné techniky 
přenesou na rejchartickou louku v pá-
tek 20. července odpoledne. Poslední 

den „sochání“ poté zpestří od  sedmé 
podvečerní vystoupení zpěvačky Evy 
Henychové, na  které naváže posezení 
u táboráku se živou hudbou.

Závěrečné slavnostní finále se na lou-
ce odehraje o  den později, v  sobotu  
21. července, a doprovodí jej řada akcí. 
Ve 14 hodin nabídne loutkové divadlo 
Kašpárkova říše pro rodiče s dětmi tři 
pohádky O pejskovi a kočičce, úderem 
třetí odpolední budou během vernisáže 
výstavy představeni jednotliví umělci. 
„Od  čtvrté odpolední proběhne tra-
diční dražba kreseb, keramiky a skulp-
tur na téma andělé, v sedmnáct hodin 
zazpívá Eva Henychová,“ upřesňuje 
Wurst a dodává, že tečkou za odpoled-
ním programem bude koncert kapely 
Cirkus Problém v 18.30 hodin.

Zajímavou iniciativu v  podobě An-
dělária podporuje již pátým rokem 
šumperská radnice darováním kmenů 
stromů na  výrobu soch a  finančním 
příspěvkem ve  výši osmdesát tisíc ko-
run. Smlouva uzavřená za tímto účelem 
se spolkem Artibi přitom letos končí. 

Andělské bytosti, jež každoročně 
uvolňují na  louce místo novým kole-
gům, ozvláštňují tzv. Andělskou stezku 
vedoucí ze Šumperka po modré značce 
přes Čarovný les a Tulinku do rejchar-
tického údolí. V  současné době jich 
je osm, v  červenci k  nim přibydou tři 
z loňského sympozia a další dvě sochy, 
které vzniknou letos. -kv-

O víkendu 16. a 17. června se konalo 
Mistrovství ČR dorostu a žáků v dlou-
hém sjezdu v Třebechovicích pod Ore-
bem. Závod se konal za velmi pěkného 
počasí na  klidné řece Orlici, na  níž 
se junioři a  žáci museli potýkat spíše 
s délkou tratě než s divokými peřejemi.

V sobotu soutěžili o své tituly doros-
tenci. „Želízkem v  ohni“ oddílu šum-
perské kanoistiky v  této kategorii byl 
Daniel Urban, který soutěžil v katego-
rii C1, v níž byl považován za jednoho 
z největších favoritů. „Urby“ prognózy 
bookmakerů vyplnil, získal zlato a titul 
Mistr ČR pro rok 2018.

Sobotní odpoledne patřilo soutěžím 
družstev, v nichž hlídka singl kanoistů 
ve složení Daniel Urban, Michal Urban 
a David Walter vybojovala stříbrné me-
daile.

Neděle se pak nesla ve  znamení žá-
kovských soubojů o  cenné kovy. Šum-
perské kajakářské družstvo, jehož členy 
byli Michal Urban, Anna Daňková a Jan 
Heřmanský, zajelo životní jízdu a ve vel-
mi silné konkurenci získalo bronz.

Daniel Urban se díky mistrovskému 
titulu a  vyrovnaným výkonům během 
sezony nominoval do  juniorského re-
prezentačního družstva ČR a poslední 

víkend v červenci bude bojovat o me-
daili na mistrovství Evropy v Makedo-

nii. Držíme mu palce a AHOJ.
 M. Heřmanská

   Pokr. ze str. 1 
„Minhang je přibližně tisíc let starý 

a památky, z nichž některé jsou zachy-
cené na fotografiích, mají sedmisetle-
tou historii, tedy stejně dlouhou jako 
Šumperk. Velmi mě těší, že jsem mohl 
do vašeho města přivézt snímky, díky 
nimž se můžeme navzájem pozná-
vat,“ zdůraznil Yang Jizhen, kterého 
potěšilo, že město Šumperk již „zná“ 
i čínský internetový vyhledávač. „Vě-
řím, že se naše spolupráce bude roz-
víjet v mnoha oblastech a že i občané 
obou měst se do ní budou moci zapo-
jit,“ dodal Jizhen.

V tzv. české kapli je na dvaceti pa-
nelech vystaveno čtyřicet snímků his-
torické architektury, jež byly vybrány 
z prestižních soutěží mladých talento-
vaných amatérských i profesionálních 
fotografů. Návštěvníci kostela si vý-
stavu mohou v červenci a srpnu zdar-
ma prohlédnout každý den vždy od   
9 do 15 hodin. V září mohou zájemci 
výstavu vidět v rámci kulturních akcí 
či během Dnů evropského dědic-
tví. Její ukončení je naplánováno na   
30. září.  -kv-

Šumperské kajakářské družstvo (první trojice zprava) zajelo životní jízdu a ve velmi 
silné konkurenci získalo bronz.  Foto: archiv



82 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis

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

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 inovací

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba o prázdninách (červenec) - Městská knihovna v ul. 17. listopadu 6

Půjčovní doba o prázdninách (červenec - srpen) - Městská knihovna Sever, Te-
menická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16
Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16
Středa 8-11  12-17 8-11  12-16
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16
Sobota zavřeno zavřeno
6. července zavřeno - státní svátek, zavřeno od 30. července do 31. srpna z dů-
vodu stěhování.

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno
6. července zavřeno - státní svátek, zavřeno od 30. července do 3. srpna. 

10. 7.   Turistická vycházka na Nové Domky 
  Sraz ve 13.30 hod. před budovou SONS
12. 7.   Výlet lanovkou k Medvědí hoře 

a procházka naučnou stezkou Rysí skála  
v Koutech nad Desnou 
Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Šumperk

17. 7. od 10 hod. v „K“   Seznámení s pomůckami od firmy Sagitta
19. 7.   Návštěva termálního parku Velké Losiny 
  Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Šumperk
26. 7. od 13.30 hod. v „K“   Přednáška na téma „Dotýkejme se 
  v každém věku“ Přednášející D. Marková
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.

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.

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
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. V červenci, srpnu a září nebudou probíhat Sportovní klub pro 
mládež a Konverzace v angličtině.

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-maiwww.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736  464  277, e-mail: scholapraktica@gmail.com-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Město Šumperk oznamuje vyhlášení 
výběrového řízení na obsazení pracovních pozic 

strážníků Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 18 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 kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti:  strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. Po přijetí 
do pracovního poměru 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, 7. platová třída dle 
nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, dále nař. 
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Nástup od  1. 10. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  Městskou policii Šumperk,  
Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do  13. 7. 2018. 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.
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

  VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
ve školním roce 2018/2019

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019
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od 18 000 Kč do 20 500 Kč + bonusy 
od 22 000 Kč do 24 600 Kč + bonusy

pokladní/prodavač

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:   
na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 724 105 525 • www.penny.cz

penny 
Šumperk

naše penny teď může

 být i vaŠe penny!

 
připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

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

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019 ve spolupráci s Auto Hegr Šumperk.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz
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INZERUJTE  
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 20.000 čtenářů * 2x měsíčně

724 521 552

Obec Brníčko a místní organizační složky s podporou regionálních sponzorů
a Olomouckého kraje pořádají u příležitosti státních svátků

X.Středověké
 odpoledne

5. července 2018 tradiční

na hradě Brníčko

Program :
13.30 Zahájení Středověkého odpoledne
13.40 Kapela  A.M. Úlet z Moravičan
14.30 Vystoupení šermířů – Páni z Bludova
15.00 Kapela  The Addams Sissters z Moravičan
16.00 Kapela Clamortis – z Ostravy, středověká hudba
17.00 Vystoupení šermířů  - Páni z Bludova
18.00 Vystoupení  zpěváka Roberta Křesťana s kapelou 

Druhá tráva 
19.30 Kapela Clamortis z Ostravy, středověký rock
20.30 Kapela Gnomus  z Pardubic, středověká hudba 

electric
21.30 ohňová fireshow
22.00 hradní ohňostroj

13.30  Zahájení Středověkého odpoledne
13.40  Kapela A.M. Úlet z Moravičan
14.30  Vystoupení šermířů – Páni z Bludova
15.00  Kapela The Addams Sissters z Moravičan
16.00  Kapela Clamortis – z Ostravy, 
 středověká hudba
17.00  Vystoupení šermířů - Páni z Bludova
18.00  Vystoupení zpěváka 
 Roberta Křesťana s kapelou Druhá tráva
19.30  Kapela Clamortis z Ostravy, 
 středověký rock
20.30  Kapela Gnomus z Pardubic, 
 středověká hudba electric
21.30  ohňová fi reshow

13.30  Zahájení Středověkého odpoledne
13.40  Kapela A.M. Úlet z Moravičan
14.30  Vystoupení šermířů – Páni z Bludova
15.00  Kapela The Addams Sissters z Moravičan
16.00  Kapela Clamortis – z Ostravy, 
 středověká hudba
17.00  Vystoupení šermířů - Páni z Bludova
18.00  Vystoupení zpěváka 
 Roberta Křesťana s kapelou Druhá tráva
19.30  Kapela Clamortis z Ostravy, 
 středověký rock
20.30  Kapela Gnomus z Pardubic, 
 středověká hudba electric
21.30  ohňová fi reshow

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2018

VSTUPNÉ: 170 KČ - PRO DRŽITELE KARET KLUBU PŘÁTEL KLASIKA VIVA CENA 100 KČ

PRODEJ VSTUPENEK: TIC RAPOTÍN TEL.: 583 212 211 / DK ŠUMPERK TEL.: 583 214 279 /

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ / 45 MIN. PŘED KONCERTEM

16. 7. 2018 / 20:00 / Velký sál KKC RAPOTÍN

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. ZDEŇKA BROŽE 

a za podpory Olomouckého kraje

Patronkou festivalu je harfistka JANA BOUŠKOVÁ

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ

HLAVNÍ 

PARTNER 

FESTIVALU

POŘADATEL

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

ŠPANĚLSKÝ
VEČER S CARMEN
EDITA ADLEROVÁ – mezzosoprán
LA MAGIA DEL FLAMENCO

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2018

VSTUPNÉ: 170 KČ - PRO DRŽITELE KARET KLUBU PŘÁTEL KLASIKA VIVA CENA 100 KČ

PRODEJ VSTUPENEK: TIC RAPOTÍN TEL.: 583 212 211 / DK ŠUMPERK TEL.: 583 214 279 /

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ / 45 MIN. PŘED KONCERTEM

16. 7. 2018 / 20:00 / Velký sál KKC RAPOTÍN

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. ZDEŇKA BROŽE 

a za podpory Olomouckého kraje

Patronkou festivalu je harfistka JANA BOUŠKOVÁ

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ

HLAVNÍ 

PARTNER 

FESTIVALU

POŘADATEL

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

ŠPANĚLSKÝ
VEČER S CARMEN
EDITA ADLEROVÁ – mezzosoprán
LA MAGIA DEL FLAMENCO

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2018

VSTUPNÉ: 380–450 KČ

PRODEJ VSTUPENEK: V MÍSTECH REZERVAČNÍHO SYSTÉMU MKZ WWW.MKZJES.CZ / ONLINE NA WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ / 

45 MIN. PŘED KONCERTEM

7. 7. 2018 / 20:00 / Kongresový sál PLL JESENÍK

EVA 
URBANOVÁ – soprán

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. ZDEŇKA BROŽE 

a za podpory Olomouckého kraje

Patronkou festivalu je harfistka JANA BOUŠKOVÁ

DAVID ŠVEC klavír / „OPERA GALA“

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ

HLAVNÍ 

PARTNER 

FESTIVALU

POŘADATEL

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

PARTNER

KONCERTU

N a b í d k a   p r o N á j m u
Žižkova 1, Šumperk

obchod 55 m2

- nájem 5.000,- Kč/měsíc
obchod 153 m2

- nájem 12.000,- Kč/měsíc

8.května 20 Šumperk
kancelář 21 m2

- nájem 2.250,- Kč/měsíc
kancelář 15 m2

- nájem 1.750,- Kč/měsíc

kontakt: info@smr.cz, tel: 602 731 979

Prodám použitou plně funkční 
kondenzační sušičku prádla s tepelným

 čerpadlem AEG LAVATHERM 59800
Systém sušení pomocí tepelného čerpadla, výrazně nižší spotřeba oproti běžné 
kondenzační sušičce. Energetická třída A. Až na  6 kg prádla. Displej. Zobrazení 
času do konce sušení na displeji. Možnost odloženého startu sušení. 15 sušicích 
programů, včetně program na vlnu a choulostivé prádlo + jejich různé kombinace. 
Senzory vlhkosti. Zvukový signál na konci programu. Osvětlení bubnu, dětská po-
jistka. Signalizace plného filtru a zásobníku na vodu, obsah nádoby 3.6 l. Možnost 
záměny otevírání dveří. Hloubka 60 cm. Šířka 59,7 cm.  Výška 85 cm regulovatelná 
nožičkama. Hmotnost 60 kg. Možnost umístění nad pračku pomocí montážní sady 

- mezikus součástí nabídky. Český návod k obsluze.

Cena 6500 Kč (původní cena 35 990 Kč)
Kontakt: 724 521 552
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mob.: 724 845 964, hrouza@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

ROČNÍ VOZY
Prodej mírně ojetých 
vozů značky ŠKODA 
se zárukou, garancí 
původu 
a ujetých 
kilometrů

Věci, které umíme

©
 S

CA
RO

N
, s

.r.
o.

 |  
sc

 9
/2

01
2

Věci, které umíme www.fortexauto.cz

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

OBSLUHA DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ
TRUHLÁŘ PRO VÝROBU NÁBYTKU

kreativní práce nadstandardní platové podmínky 
v oboru jsme jedničkou ve výrobě nábytku  zaměstnanecké bene� ty

zručnost  samostatnost  odpovědnost

Životopisy zasílejte na email volek@hevos.cz nebo volejte 603 859 681

www.hevos.cz

        Hledáme kolegy 
             do našeho týmu

pojďte s námi dělat radost

EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

NABÍZÍME PŘIVÝDĚLEK PRO PLNOLETÉ.
VÝPOMOC DO VÝROBY.

EPCOS s.r.o. Šumperk

POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA

NA LÉTO!

Volejte 
zdarma 
pište

/TDK Šumperk
www.epcos.info

EPCOS s.r.o., 
Feritová1
Šumperk

     800 777 000 
        nabory@epcos.com


