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Duben je v Šumperku po roce opět modrý

Podniky města řeší možnosti obnovy 
tenisové haly poničené vichřicí Eber-
hard.   Strana3

Anna Strnadová se začte do své knihy 
Nebeské komando.   Strana 7

Soutěž na opravu amfiteátru vypsalo 
město už podruhé.    Strana 5

V  noci modře nasvícený morový 
sloup u radnice, záplava modrých balo-
nků v parku u kašny se sovou, výstava 
fotografií před divadelním Hrádkem, 
do  modré odění návštěvníci předsta-
vení Autista - Moje zatracené nervy!... 
Měsíc duben se v Šumperku již několik 
let nese ve znamení mezinárodní kam-
paně „Light it up blue“ -  „Rozsviťme se 
modře“, upozorňující veřejnost na nut-
nost okamžité a stálé podpory lidí s au-
tizmem.

Minulý týden uspořádala místní 
obecně prospěšná společnost Dětský 
klíč, jejíž činnost se zaměřuje právě 
na  podporu lidí s  autizmem a  jejich 
rodin, u  příležitosti „modrého dubna“ 
hned několik akcí. Jedna z nich, výsta-
va fotografií „Autismus autenticky III“, 
jejíž autorkou je Andrea Nogová, je k vi-
dění do konce dubna v prostoru před di-

vadelním Hrádkem. Tečkou za kampaní 
bude Den otevřených dveří Dětského 
klíče. V  úterý 30. dubna si mohou zá-
jemci prohlédnout od  10 do  17 hodin 
prostory v  Kozinově ulici 5 a  místnost 
pro terapii snoezelen v suterénu budovy 

Knihovny TGM v ulici 28. října. Klubov-
na na tzv. zámečku v Bulharské ulici 8, 
kterou Dětský klíč využívá, bude ote-
vřena ve stejný den v 15, v 16 a v 17 ho-
din. Více informací lze nalézt na www.
detskyklic.cz. -zk-

Všichni, kteří si chtěli připomenout osvětovou kampaň na podporu lidí s autizmem, se oblékli do modré a sešli se v úterý 2. dub-
na „u sovy“ v sadech 1. máje. Modrá barva je totiž barvou komunikace, což je jedna z oblastí, v níž mají lidé s autizmem největší 
problémy.  Foto: P. KvapilDěvčata z Gymnastického klubu 

Šumperk vozí ze závodů medai- 
le.   Strana 6

Klienti Dětského klíče se s příchozími, mezi nimiž převažovaly děti ze Sluneční ško-
ly, již tradičně společně vyfotili.                                                                            Foto: -pk-
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 MŠ POHÁDKA (Nerudova 4B, Nerudova 4C, Jeremenkova 52)
MŠ Pohádka podporuje zaměření na ekologii a polytechnické vzdělávání, spolupráci s rodiči a seniory.  
V MŠ působí logopedický preventista. Děti se mohou účastnit kurzu bruslení, plavání nebo lyžař-
ského kurzu.
MŠ Nerudova nabízí kroužek zumby, keramiky, sportovek a angličtiny. Provoz je zajištěn 
od 6.30 do 16.15 hod. Třídy jsou homogenní, děti jsou v nich rozděleny podle věku. 
V MŠ Jeremenkova mohou děti chodit do kroužku veselé pískání, zpívánky nebo sportovky. 
Provoz je od 6.30 do 16.30 hod. a třídy jsou homogenní. 

 MŠ SLUNÍČKO (Evaldova 25, Gen. Krátkého 28, Šumavská 15, Vrchlického 19)
MŠ Sluníčko se zaměřuje na  ekologickou výchovu a  zdravý životní styl. Podporuje logopedickou 
prevenci.
Všechna pracoviště jsou v provozu od 6.30 do 16.30 hod. a jejich výhodou je umístění v centru měs-
ta. Třídy v MŠ jsou homogenní a děti jsou v nich rozděleny podle věku.
Děti mohou chodit do různých kroužků, jako jsou např. pěvecký sbor, sportovní aktivity, keramika, 
výtvarné činnosti, jóga nebo angličtina s rodilým mluvčím. K dalším aktivitám patří lyžařská škola, 
školička bruslení nebo zumba.

 MŠ VESELÁ ŠKOLKA (Prievidzská 1, Temenická 61, Temenická 61a, Zahradní 17a, Sluneční 38)
MŠ Veselá školka se již 10 let specializuje na  vzdělávání nadaných dětí, podporuje environmen-
tální vzdělávání a  logopedickou prevenci. Pracoviště Temenická 61 je dvoutřídní mateřská škola 
s nadstandardním vybavením pro vzdělávání dvouletých dětí, ve třídách je snížen počet dětí na 18  
a v každé třídě se dětem věnují 2 pedagogové a chůva.
Provoz MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod. V heterogenních (smíšených) třídách jsou děti různého věku.
Děti mohou rozvíjet své dovednosti v různých kroužcích, např. angličtina, fotbálek, hokejová přípra-
va, sbor, vrtění při hudbě, logohrátky, předškoláček nebo zumba. Děti se také účastní kurzů plavání, 
bruslení a lyžování.

 ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s., 
(Erbenova 16)
MŠ logopedická Schola Viva je zaměřena na vzdělávání dětí s vadami řeči, dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a dětí s odkladem školní docházky (zpravidla ve věku od 5 do 7 let). Provoz MŠ 
je od 6.30 do 16.00 hod.
Při škole pracuje speciální pedagogické centrum, které je zaměřené na diagnostikování a nápravu 
vad řeči a specifických poruch učení. Děti mohou chodit do různých kroužků, např. Malí šikulové, 
Hrajeme si s keramikou nebo Hrajeme si s angličtinou.
K přijetí dítěte do MŠ je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

 Střední škola, základní škola a mateřská škola Šumperk (Hanácká 3)
Mateřská škola se nachází na adrese Třebízského 1 a  je určena především pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami (např. s  vadou řeči, zraku, sluchu, s  tělesným postižením, se zdravotním 
omezením, s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra). Provoz MŠ je zajištěn od 6.30 
do 16.00 hod.
Škola realizuje oční cvičení a pravidelně 1x týdně dochází přímo do MŠ ortoptická sestra z očního 
centra.
K přijetí dítěte do MŠ je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

Dalšími školskými subjekty, které poskytují ve městě Šumperku vzdělávání a péči pro 
děti, jsou Jesle Ječmínek o.p.s., Evaldova 25 a Mateřská škola Borůvka, Langrova 25.

Příjem žádostí o  přijetí dítěte do  MŠ Pohádka, 
MŠ Sluníčko a  MŠ Veselá školka probíhá POUZE 
ELEKTRONICKY a bude spuštěn 15. dubna 2019 v 8.00. 

Zákonný zástupce dítěte se před samotným zápisem zaregistruje do elek-
tronického systému zápisu (odkaz na webových stránkách MŠ nebo města 
Šumperka), kde následně vyplní žádost o přijetí dítěte k přeškolní mu vzdě-
lávání, a v den zápisu přinese vytisknuté požadované dokumenty do té MŠ, 
do níž dítě elektronicky přihlásil. 

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu a k tiskárně, 
se o dalším postupu informují v dané MŠ. 

POZOR!

Zápis dětí do mateřských škol
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Informace/Zpravodajství

Podniky města řeší možnosti obnovy tenisové haly poničené vichřicí Eberhard

Dcera Egona Hostovského, literární historička, překladatelka a editorka Olga Hostovská-Castelliová, a významný 
český básník, prozaik, textař, scenárista, moderátor a herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka, dávní spo-
lužáci z Opočna, zavítali poslední březnový čtvrtek do Knihovny T. G. Masaryka. Zatímco Miloň Čepelka četl 
z díla Egona Hostovského, paní Olga glosovala životní příběh svého otce. Vzpomínkový večer nazvaný Neznámý 
smutný šprýmař Egon Hostovský se setkal s velkým zájmem veřejnosti.  Foto: M. Dvořáček

  

       Nález munice oznámil 
hoch okamžitě policii

Správně se zachoval třináctiletý hoch, který  
25. března v podvečer vyrozuměl policisty o nálezu 
zrezivělé munice. Objevil ji v  lesním porostu nad 
„Tulinkou“. 
Na  místo dorazili policisté z  oddělení hlídkové 
služby a  jejich kolegové pyrotechnici. Ti na místě 
určili, že jde o  cvičnou protitankovou střelu PG-
-15V, kterou zajistili a přepravili k bezpečné likvi-
daci. „V této souvislosti chci připomenout, jak při 
takovém nálezu postupovat. Pokud objevíte mu-
nici, předmět připomínající munici, výbušninu či 
výbušný nebo jinak podezřelý předmět, nikdy se 
ho nedotýkejte. O nálezu ihned informujte policii,“ 
zdůrazňuje tisková policejní mluvčí Jiřina Vybíha-
lová a dodává, že nálezce by se měl až do příjezdu 
policie snažit o to, aby se k předmětu nikdo nepři-
blížil. -zk-

Podniky města Šumperka již mají více jasno v otáz-
ce budoucnosti nafukovací tenisové haly, kterou dru-
hé březnové pondělí roztrhla na  dvě části vichřice 
Eberhard a k jejímuž odstranění dojde po dokončení 
šetření škody likvidátorem pojišťovny. V uplynulých 
dnech tak musely Podniky zvážit další kroky. Nejpoz-
ději do dvou let je totiž nutné opravit i herní povrch, 
který je na hranici životnosti. Město navíc zvažuje vy-
budování víceúčelové sportovní haly, jež by měla stát 
i na velké části pozemku pod dnes poničenou teniso-
vou halou, a nadto ještě v areálu bývalé „sanatorky“ 
připravuje soukromý investor výstavbu nové tenisové 
haly. PMŠ se proto minulý čtvrtek obrátily na  radu 
města, aby složitou situaci „rozlouskla“. 

Na svém jednání radní nakonec schválili předběž-
ný záměr komplexní modernizace tělocvičny v areálu 
Tyršova stadionu, eventuálně její nahrazení více-
účelovým sportovním objektem. V  případě obnovy 
nafukovací tenisové haly jsou nyní „ve  hře“ dvě va-
rianty. Buď ji instalovat na stejném místě s tím, že ji 
v budoucnu bude možné přesunout a využít k zakrytí 
jiných stávajících venkovních kurtů ve městě, anebo 
postavit novou halu už rovnou na jiném místě.

Zničená nafukovací tenisová hala byla postavena 
před čtrnácti lety. Podniky města ji od soukromého 
majitele koupily v roce 2013 za 1,2 milionu a předlo-
ni nechaly přelepit svrchní ochrannou fólii, což mělo 
prodloužit její životnost o dalších tři až pět let. Hala 
tak pomalu dosluhovala, stejně jako životnost herní-
ho povrchu. 

„Vítr poničil halu tak, že ji nelze opravit. Při jejím 
pádu navíc došlo k  poškození svítidel,“ řekl Patrik 
Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků města Šumperka. 
Náklady na pořízení nové haly se podle něj pohybují 
kolem osmi set tisíc, jež zahrnují i šedesát nových sví-
tidel a náklady na odklizení vrstev spadlé haly a  in-

stalaci haly nové. „Pojišťovna nás koncem minulého 
týdne informovala, že amortizaci uplatňovat nebude. 
Znamená to, že uhradí náklady na případnou obnovu 
haly. Otevřená ale stále zůstává otázka výměny herní-
ho povrchu, který budeme muset zaplatit z vlastních 
prostředků. Samozřejmě chceme, aby byly vynalože-
ny co nejefektivněji,“ podotkl Pavlíček. 

Návratnost možné investice ovšem ovlivňují hned 
dvě další klíčové skutečnosti. Velkou roli hraje fakt, 
že na budoucí provoz nafukovací haly bude mít eko-
nomický dopad realizace tenisové haly s plánovaným 
větším počtem kurtů a s lepším zázemím v areálu „sa-
natorky“, i když zatím není jisté, zda a kdy bude tento 
záměr uskutečněn. Situaci pak dále komplikuje i to, že 
poškozená hala se nachází v prostoru, jenž chce měs-
to v blízké budoucnosti využít pro komplexní rekon-
strukci dnešní tělocvičny, nebo pro vybudování nové 
víceúčelové sportovní haly a  navazujících parkova-

cích ploch. Zastavěla by se tak značná část stávajících 
tenisových kurtů, ale i  venkovního basketbalového 
a futsalového hřiště. 

„Basketbalové hřiště je v nevyhovujícím stavu, tak-
že jsme před rokem nechali zpracovat projektovou 
dokumentaci na jeho rekonstrukci v posunuté polo-
ze,“ uvedl ředitel Podniků města a dodal, že sousední 
futsalové hřiště dostalo nový umělý povrch v létě roku 
2015, přičemž jeho životnost je přibližně sedm let. 
K opětovné výměně by tak mělo dojít po roce 2022. 

„Otázku obnovy tenisové haly projednala správní 
rada PMŠ. Z  důvodu výše uvedených skutečností 
se rozhodla obrátit na radu města se žádostí o  roz-
hodnutí, zda tenisovou halu a  zmíněná sportoviště 
přiléhající k  tělocvičně obnovovat a  případně dále 
rekonstruovat, anebo zda bude zahájena postupná 
příprava komplexní modernizace tělocvičny či její 
případné nahrazení víceúčelovým sportovním ob-
jektem s tím, že stávající sportoviště se budou pouze 
udržovat do konce jejich životnosti a poté budou vy-
budována v  jiné části areálu Tyršova stadionu,“ vy-
světlil Pavlíček. 

Na svém jednání minulý čtvrtek se radní vyslovili 
pro druhou variantu. To tedy znamená, že k  rekon-
strukci venkovního basketbalového hřiště přibližně 
za  jeden milion korun v  tuto chvíli nedojde. Pokud 
bude tenisová hala obnovena, pak se na  původní  
místo vrátí buď jen dočasně, nebo bude rovnou insta-
lována na již existujících tenisových kurtech ve městě.  
„Ačkoli k prvotnímu ohledání vzniklé škody techni-
kem pojišťovny došlo bezprostředně po  pádu haly, 
měli jsme od  pojišťovny instrukce ponechat vše 
na místě k případné další prohlídce rozsahu poškoze-
ní. Jakmile dostaneme souhlas s odklizením, poniče-
nou halu začneme hned odstraňovat,“ uzavřel ředitel 
Podniků města.  -zk-

Cvičná protitanková střela PG-15V nalezená v lese 
nad „Tulinkou.  Foto: Policie ČR

V případě obnovy nafukovací tenisové haly jsou nyní 
„ve hře“ dvě varianty.  Foto: -pk-
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 21. března 2019
* vzalo na  vědomí zprávu o  činnosti obvodního 

oddělení Policie ČR v loňském roce. 
* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v ob-

lasti požární ochrany v  loňském roce. Temenická 
jednotka sboru dobrovolných hasičů v  něm zasaho-
vala u  šesti desítek mimořádných událostí, nejvíce, 
patnáctkrát, v měsíci červnu, kdy mimo jiné pomáhali 
její členové s  likvidací následků prudkého přívalo-
vého deště, který město zasáhl 6. června. Nejčastěji, 
v jedenačtyřiceti případech, šlo o technickou pomoc, 
devatenáctkrát pak vyjeli hasiči k  požáru. Pomáhali 
například s  likvidací červencového rozsáhlého požá-
ru bývalého zámku Třemešek v Dolních Studénkách, 
listopadového požáru rodinného domu ve Vyšehoří či 
prosincového požáru zemědělského objektu v Chrom-
či. Bližší informace na www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v ob-
lasti krizového řízení v loňském roce.

* schválilo změnu svého usnesení z roku 2016, jež 
se týkalo budoucího prodeje částí pozemků mezi 
ulicí Jesenickou a  průmyslovou zónou II Romanu 
Mazákovi z firmy CBA Nuget, který chce na částech 
pozemků vybudovat parkoviště a  částečně chodník 
při Průmyslové ulici, a  společnosti SHM, jež před 
svým objektem zasadí zeleň a vybuduje navazující část 
chodníku. Vzhledem ke  složité přípravě podkladů 
pro vydání rozhodnutí k povolení výstavby parkovi-
ště a chodníků požádal Roman Mazák o prodloužení 
 termínu předložení stavebního povolení z 31. prosin-
ce 2018 do konce letošního roku a termínu realizace 
z  31. 10. 2019 do  konce září 2020. Zastupitelé tuto 
změnu schválili s tím, že město neuplatní sjednanou 
padesátitisícovou pokutu za nepředložení stavebního 
povolení do konce loňského roku. Obdobnou změnu 
usnesení přijali i v případě firmy SHM, jejíž investi-
ce je vázána na  realizaci chodníku společností CBA 
Nuget. Oba kupující již v  roce 2016 uhradili zálohy 
na kupní cenu ve výši sedmdesáti procent. Současně 
zastupitelé schválili prodej pozemků, které se nachá-
zejí v areálu firmy CBA Nuget a na něž je uzavřena 
samostatná smlouva, Romanu Mazákovi za cenu osm 
set korun za metr čtvereční.

* schválilo požádat Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozem-
ků pod přístupovou komunikací k  letišti a  částí  
pozemků v  samotném areálu, které zde město ne-
vlastní. Úplatný převod město nezvažuje, neboť se 
podle majetkoprávního odboru jedná o  veřejný zá-
jem. Jde totiž o veřejné vnitrostátní letiště, jež mohou 
spolu s  komunikací využívat složky integrovaného 
záchranného systému.

* schválilo realizaci nepeněžitého vkladu ve  for-
mě částí pozemků na Bratrušovském koupališti spolu 
s nemovitostmi, které se na nich nacházejí a jež město 
vlastní, a rovněž zpracované projektové dokumentace 
na  umístění nového skladu chemie a  nových vnitř-
ních rozvodů elektřiny a vody do společnosti Podni-
ky města Šumperka a.s. Hodnotu pozemků, včetně 
všech součástí a příslušenství, vyčíslil znalecký posu-
dek na pětadvacet milionů korun.

Záměr nepeněžitého vkladu schválilo zastupitel-
stvo loni v září z důvodu sjednocení právních vztahů 
v celém areálu. Nyní zde tak bude pouze jeden vlast-
ník a  jeden provozovatel, kterým je dceřiná společ-
nost PMŠ nazvaná Šumperské sportovní areály s.r.o. 
Ta dosud za zmíněné pozemky, včetně staveb, platila 
městu roční nájem ve výši dvou set třiceti osmi tisíc 
bez DPH. Tento výnos byl však spíše jen účetní zále-
žitostí, neboť nájemné bylo součástí rozpočtu pro po-
skytnutí provozní dotace poskytované provozovateli 
na dokrytí finanční ztráty z provozu.

* schválilo požádat Úřad pro zastupování státu 
ve  věcech majetkových o  převod částí pozemků, 
jichž se dotkne plánovaná výstavba vycházející 
z  územní studie „Bratrušovská“, kterou si město 
nechalo zpracovat. Studie, jež řeší území mezi ulicí 
Bratrušovskou, domovem mládeže a areálem bývalé-
ho sanatoria, navrhuje v lokalitě plochy pro výstavbu 
rodinných a bytových domů, plochy pro výstavbu ob-
čanského vybavení, pro veřejnou infrastrukturu a pro 
komerční využití. Město zde přitom vlastní převáž-
nou část pozemků.

* schválilo uzavření dohody o  ukončení smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem 
a  státním podnikem Lesy České republiky z  čer- 
vna loňského roku. Smlouva se týkala prodeje části 
pozemku o výměře kolem 5380 m2, který se nachá-
zí v areálu bývalé Hedvy a na němž chtěly Lesy ČR 
postavit administrativní budovu krajského ředitelství, 
kterou měla z  velké části doplnit zeleň. Vzhledem 
ke kůrovcové kalamitě však musely od tohoto zámě-
ru ustoupit. Zaplacenou zálohu na kupní cenu ve výši 
12,105 milionu korun vrátí město státnímu podniku 
do dvanácti měsíců od nabytí účinnosti dohody.

* schválilo poskytnutí dotace z  městského roz-
počtu ve výši 182 tisíce korun Tělovýchovné jednotě 
Šumperk. Ta je použije na zaplacení nákladů spoje-
ných s  dopravou plaveckého oddílu do  zábřežského 
bazénu, do něhož děti dojíždějí až pětkrát týdně.

* schválilo uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem a  Nadačním fondem Centra bakalářských 
studií na  částku půl milionu korun, jež je součástí 
schváleného rozpočtu na  letošní rok. Nadační fond 
podporuje na  šumperském odloučeném pracovišti 
ostravské Vysoké školy báňské vysokoškolské vzdě-
lávání v  akreditovaných studijních programech. 
V současné době dochází na prezenční a kombinova-
nou formu studia asi osmaosmdesát studentů fakulty 
strojní a padesát studentů fakulty ekonomické.

* schválilo poskytnutí stotisícové dotace z rozpoč-
tu města spolku Artibi na náklady spojené s usku-
tečněním akce Andělárium 2019. Podmínkou je, že 
spolek, stejně jako v  uplynulých letech, vytvoří dvě 
sochy s  andělskou tematikou a  příští rok je osadí 
v příměstském lese a navíc předá městu další dvě so-
chy, které budou určeny k budoucí výměně stávajících 
chátrajících soch. V rámci projektu Andělárium, jenž 
šumperská radnice finančně podporuje od roku 2014, 
pořádá spolek v červenci v Rejcharticích tzv. sochař-

ské sympozium doplněné o bohatý kulturní program. 
Vzniklá originální umělecká díla ozvláštňují tzv. An-
dělskou stezku vedoucí ze Šumperka přes Čarovný les 
a Tulinku do Rejchartického údolí. 

* neschválilo materiál nazvaný Lesy města Šum-
perka - riziko majetkové újmy, který předložili za-
stupitelé Jiří Berka, Zdeňka Dvořáková Kocourková, 
jež se z  březnového jednání omluvila, a  Jiří Vozda 
a v němž navrhli, aby zastupitelstvo uložilo radě měs-
ta zajistit vypracování nezávislé odborné zprávy o sta-
vu městských lesů v k.ú. Nového Malína, a to zejména 
s ohledem na dopady kůrovcové a houbové kalamity 
na  tomto území, a  aby rada předložila zastupitelům 
výhledovou zprávu o  dopadu nápravných opatření 
na obnovu lesů na rozpočet města ve střednědobém 
výhledu. U  ostatních přítomných zastupitelů vyvo-
lal materiál velkou nevoli, zejména pak „obvinění“ 
Podniků města Šumperka jako pachtýře a  Lesního 
statku Třemešek coby podpachtýře, že v  souvislosti 
se zmíněnou kalamitou nedostály svým povinnostem 
na  úseku ochrany lesa, neinformovaly vlastníka 
o hrozícím riziku újmy majetku lesa a že mimo běž-
ných činností nepřijaly žádné podstatné rozhodnutí 
směřující k  ochraně lesních porostů před hrozí-
cí újmou. Ve  vypjaté diskuzi, během níž mimo jiné  
podali ředitel PMŠ Patrik Tomáš Pavlíček a  odbor-
ný lesní hospodář Bořivoj Hojgr základní informa-
ce k  hospodaření v  městských lesích, které doplnil 
z pohledu zástupce státní správy lesů Tomáš Černý, se 
mnozí zastupitelé vyjádřili, že jde o dehonestaci práce 
lidí, kteří se o lesy starají. V hlasování, jež tento bod 
jednání uzavřelo, tak devatenáct z  dvaadvaceti pří-
tomných zastupitelů předložený materiál neschválilo. 
Současné situaci a hospodaření v městských lesích se 
budeme věnovat v příštím vydání zpravodaje.

* po  delší diskuzi neschválilo návrh na  úpravu 
změny č. 2 územního plánu města týkající se dopo-
ručení vyplývajícího z energetické koncepce města, 
schválené v roce 2010. V něm se mimo jiné praví, že 
v  lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné 
centrální zásobování teplem, je možné pro vytápění 
bytových domů a budov občanské vybavenosti využít 
pouze CZT, obnovitelné zdroje a elektrickou energii.     

Zastupitelé Jiří Berka, Zdeňka Dvořáková Kocour-
ková a  Jiří Vozda navrhovali nové znění: „V  lokali-
tách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je 
doporučeno pro vytápění bytových domů a  budov 
občanské vybavenosti využívat  CZT, obnovitelné 
zdroje a elektrickou energii.“

* vzalo na  vědomí informaci o  současném dění 
a aktivitách ve společnosti Vodohospodářská zaří-
zení Šumperk. Zpracovala Z. Kvapilová

Areál bratrušovského koupaliště bude nyní mít jedno-
ho vlastníka a provozovatele, kterým jsou Šumperské 
sportovní areály, dceřiná společnost PMŠ.    Foto: -pk-

Čtyři sochy andělů vytvořené během letošního so-
chařského sympozia dostane šumperská radnice, jež 
projekt Andělárium finančně podporuje.      Foto: -pk-
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Informace/Zahrádkářské kolonie

Zahrádky a  zahrádkaření má v  našich městech 
poměrně velkou tradici. Jen v  Šumperku se nachá-
zí deset zahrádkářských osad, které mají pozemky  
pronajaté od  místní radnice. Jedna z  nich, kolonie 
U Sanatoria, bude vzhledem k plánované výstavbě ro-
dinných domů zrušena. O tomto záměru věděli tamní 
zahrádkáři prakticky od  uzavření nájemní smlouvy 
na dobu určitou v roce 1999, neboť již v té době byla 
lokalita v územním plánu zařazena mezi plochy urče-
né k bydlení. Poslední platná nájemní smlouva vyprší 
kolonii příští rok v říjnu.

Lokalitu pod domovem seniorů chce město využít 
pro rozvoj bydlení. Domy by měly vyrůst nejen v místě 
stávající dvouhektarové zahrádkářské kolonie, jež 
z celého území zabírá asi třetinu, ale i na sousedních 
pozemcích směrem na Bratrušov. „Podle územní stu-
die, která se nyní dokončuje, by v  horní části mělo 
vzniknout okolo čtyř desítek míst pro výstavbu ro-
dinných domů a  v  části spodní tři až šest bytových 
domů,“ sdělil šumperský starosta Tomáš Spurný, po-
dle něhož je třeba ještě dořešit některé majetkoprávní 
záležitosti. 

V  současnosti se přitom zpracovává projektová 
dokumentace na  technickou infrastrukturu, včetně 
dopravního napojení. „Jakmile budeme mít platné 
územní rozhodnutí, můžeme studii představit a  poté 
zveřejnit záměr prodeje pozemků. Bavíme se o  roku 

2020, případně roku 2021. Vše samozřejmě závisí 
na  průběhu stavebního řízení,“ doplnila starostu ve-
doucí majetkoprávního odboru šumperské radnice 
Hana Répalová a dodala, že stavební parcely chce měs-
to připravit podobně jako v temenické lokalitě za Hni-
ličkou, tedy včetně inženýrských sítí a komunikací.

Na území Šumperka se nachází ještě devět dalších 
zahrádkářských kolonií o  celkové výměře přesahu-
jící třináct hektarů. S bytovou výstavbou se v žádné 
z nich v současnosti nepočítá. Seznam všech zahrád-
kářských osad, včetně informace, jak jsou pozemky 
vedeny dle územního plánu a  jaká je zde uzavřena 
doba nájmu, je zveřejněn na webu města www.sum-
perk.cz v sekci Aktuality ze dne 11. 2. 2019. 

„Do konce předloňského roku bylo vyhlášeno mo-
ratorium na  prodej pozemků v  zahrádkářských ko-
loniích a nepředpokládá se, že by mělo dojít k  jejich 
prodeji i  podle nového územního plánu s  ohledem 
na jejich zařazení,“ podotkla vedoucí majetkoprávní-
ho odboru. Vzápětí připomněla, že v letech 2008-2010 
město prodalo dvě zahrádkářské osady, nacházející se 
v katastrálním území Horní Temenice, a dvě kolonie 
v  katastrálním území Šumperka a  doprodalo rovněž 
části pozemků v kolonii, která z převážné většiny dříve 
hospodařila na pozemcích ve vlastnictví státu. „V roce 
2012 pak došlo k  úpravě doby nájmu u  některých 
kolonií z  doby neurčité na  dobu určitou vzhledem 
ke skutečnosti, že tyto plochy byly zařazeny jako plo-
chy obytné,“ dodala Répalová.  

Pět osad (ZO Moravolen Tkalcovna za firmou Sum-
tex, ZO Desná při Vikýřovické ul., U Hedvy za býva-
lými technickými službami, U trati v sousedství firmy 
Epcos a Střelnice za čerpací stanicí při Jesenické ul.) 
tak má s  městem uzavřenou smlouvu o  pronájmu 
na  dobu neurčitou. U  ostatních čtyř kolonií (Nová 
osada při Bludovské ul. u bývalé cihelny, Pod hájem 
v téže lokalitě, Tulinka u zadní cesty směrem na Koli-
bu, Vyhlídka mezi pěší cestou ke Kolibě a stejnojmen-
nou zástavbou) jsou nájemní smlouvy prodlužovány 
vždy na omezenou dobu - nyní konkrétně do konce 
roku 2022. -zk-

Dubnové téma: Zahrádkářské kolonie ve městě

Kolonie U Sanatoria bude vzhledem k plánované vý-
stavbě rodinných domů zrušena.                    Foto: -pk-

Desítky dětí se minulý týden poprvé podívaly do školy. Ve čtvrtek a v pátek proběhly v šumperských základních 
a speciálních školách zápisy do prvních tříd. Kolik prvňáčků ale v září nastoupí, není zatím úplně jasné. Rodiče 
totiž mohou žádat o odklad povinné školní docházky do 30. dubna.  Foto: P. Kvapil

    

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 25. dubna

Ke  svému jednání se sejdou šumperští zastupite-
lé ve  čtvrtek 25. dubna. Schválit by měli výsled-
ky hospodaření příspěvkových organizací města 
za loňský rok, dotace z rozpočtu města na podporu 
neziskových akcí a celoroční činnosti, zprávu o pl-
nění Strategického plánu rozvoje města za  uply-
nulý rok, vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 
a  návrh nového plánu. Seznámí se s  programem 
regenerace městské památkové zóny na letošní rok 
a se zprávami o činnosti obecního živnostenského 
úřadu a sociálního odboru v roce 2018. Chybět ne-
budou majetkoprávní a finanční záležitosti. Jedná-
ní začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

       Soutěž na opravu 
amfiteátru vypsalo město
už podruhé 

Opravou mělo v těchto měsících projít hlediště let-
ního divadla u vily Doris v sadech 1. máje. Počítalo 
se se zpevněním betonových stupňů, jež tvoří deset 
řad uspořádaných do vějířovitého tvaru, a s pokry-
tím lavic novými dřevěnými sedáky. Vyspravit se 
měla obě schodiště propojující jednotlivé výškové 
úrovně řad a  vzniknout zde mělo rovněž zázemí 
pro zvukovou techniku. Na  celou akci vyčlenilo 
město v rozpočtu dva miliony korun.
Soutěž na dodavatele vypsali radní začátkem úno-
ra. Přihlásila se jediná firma, Mladoňovská s.r.o. 
z Nového Malína, která však nesplnila požadavky 
zadávací dokumentace. Rada města tak soutěž zru-
šila a minulý týden ji vypsala znovu s tím, že reali-
zace by mohla proběhnout od 1. července do konce 
listopadu.  -zk-

       Poplatek za odpady 
a ze psů lze 
platit e-fakturou

Pro ty, kteří aktivně využívají účet u  České spo-
řitelny, zavedla šumperská radnice novinku. Jde 
o  jednoduchý způsob úhrady místních poplatků 
prostřednictvím e-faktury. 
Česká spořitelna zaslala všem, kteří tento způsob 
platby využívají, informativní zprávu SMS a zprá-
vu prostřednictvím internetového bankovnictví. 
„Pokud klient službu nedeaktivoval, automaticky 
mu byla vygenerována e-faktura, jejímž prostřed-
nictvím mohl uhradit poplatek již koncem února. 
V takovém případě mu již nebyla zaslána poštovní 
poukázka,“ vysvětluje mluvčí radnice Olga Hajdu-
ková a dodává, že zatím byla e-faktura vystavena 
pouze majitelům účtů. Ti si mohou přidat i rodin-
né příslušníky, jimž chtějí poplatek prostřednic-
tvím e-faktury hradit. Stačí jen provést změnu 
v internetovém bankovnictví v nastavení - E-fak-
tura - správa výstavců. „E-faktura bude přístupná 
do data splatnosti poplatku. Vzhledem k tomu, že 
jde o nově zaváděný systém, omlouváme se za pří-
padné počáteční chyby,“ zdůraznila Hajduková. 
Bližší informace lze získat u P. Snášelové z odbo-
ru finančního a plánovacího, tel. č. 583 388 407.
 -red-
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Zpravodajství/Personální inzerce

Gymnastická sezona je v plném proudu

Partnerství gymnázia a Geistalschule pokračuje

V sobotu 16. března vyrazila do Os-
travice skupinka děvčátek Gymnas-
tického klubu Šumperk, narozených 
v  letech 2013 a  2012, která teprve za-
čínají. Doplnila je Barbora Grežová, 
narozená v  roce 2009, jež „naskočila“ 
do gymnastického kolotoče teprve loni 
na  podzim. Skupinku rozšířily další 
členky, které již od  podzimu trénují 
každý den.

Děvčata poměřila své síly s  výkon-
nostně stejnými gymnastkami z  Frý-
dlantu, Rožnova, Chropyně, Kopřivni-
ce a  domácími závodnicemi. Nejlepší 
byla Karolína Řezníčková, jež si odvez-
la bronz.

O týden později, v sobotu 23. března, 
začínající gymnastky odjely do Ostravy, 
kde se konal další ročník Ostravského 
čertíka. Děvčata tentokrát předvedla 
své výkony ve dvojboji přeskok a lavič-
ka. Závod nejlépe vyšel Veronice Rouč-
kové, která skončila třetí.

Starší děvčata se ve stejný den vypra-
vila do  metropole východních Čech, 
aby se zúčastnila 52. ročníku Velké 
ceny Hradce Králové ve  dvojboji kla-
dina - prostná. Družstvo GK Šumperk 
získalo krásné druhé místo ve  složení 
Ivana Svobodová, Lenka Machytková, 
Kateřina Friedlová a Klára Peterková.

Maraton pokračoval v neděli v  Pro-
stějově závodem Prostějovská mimina 
a vloženým Memoriálem Milana Vacu-
líka. Děvčata si z něj přivezla řadu oce-
nění, jež jsou odměnou za dřinu a píli, 
kterou každý den v tělocvičně odvádějí. 
Gymnastkám a  trenérkám děkujeme 
za vzornou reprezentaci města a oddílu. 
Již brzy se členky GK Šumperk s řadou 
dalších závodnic českých i  zahranič-
ních klubů představí na Memoriálu Pe-
try Urbáškové, jenž proběhne v sobotu 
27. dubna od  10 hodin ve  sportovní 
hale školy ve Sluneční ulici.

 Kolektiv trenérů GK Šumperk
Půl roku od  posledního setkání 

v Bad Hersfeldu uteklo jako voda a naši 
němečtí přátelé se 18. března opět ob-
jevili v  Šumperku. Program návštěvy 
byl jako vždy pestrý, stihli jsme toho 
hodně. 

Miroslava Kouřilová přichystala pro 
naše hosty prohlídku města, včetně 
komunitního centra Komín, městskou 
knihovnou je ochotně provedla ředi-
telka Kamila Šeligová, nesměla chybět 
návštěva klášterního kostela a expozice 
čarodějnictví v  Geschaderově domě. 
Nakonec jsme se sešli na  radnici, kde 
nás přijal starosta města Tomáš Spurný. 

Na  zvláštní přání německé strany 
jsme vyjeli na celodenní výlet do Prahy. 
Studenti si také samozřejmě prohlédli 
naši školu, zúčastnili se vyučování, vy-
razili do okolí, pobavili se na bowlingu, 
zkrátka bylo stále co dělat.

Velké díky patří všem, kteří se na or-
ganizaci pobytu podíleli, hostitelským 
rodinám za  ochotu a  vstřícnost, Spo-
lečnosti česko-německého porozumě-
ní a  Olomouckému kraji za  finanční 
příspěvek. Teď už nám zbývá jen se 
těšit na jubilejní 10. ročník studentské 
výměny, jež proběhne letos na podzim.

 H. Záchová

Noc s  Andersenem proběhla v  šumperské městské knihovně letos poosmnácté,  
poprvé ovšem v novém prostředí. K akci se připojily i některé školy, „Doriska“ a hu-
debně dramatické centrum Galimatyáš.                                                             Foto: -pk-

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

referenta 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) * nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru dle §24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění

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) * informační povinnost v souladu s ustanoveními  
čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

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. 6. 2019 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 30. 4. 2019. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 304 nebo vedoucí oddělení územního plánování Iva Krahulcová, 
tel. 583 388 309.

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

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

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost 
zákonů č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel na  pozemních komunikacích, v  platném znění * 
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v dopravě vítána 
* komunikační schopnosti * samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost 
práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními  
čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

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: správní rozhodování o  registračních úkonech v  oblasti provozování silničních 
vozidel

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměry 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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 6. 2019 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do  30. 4. 2019. Informace k  pozici podá Radek Novotný, vedoucí odboru dopravy, Jesenická 31, 
Šumperk tel. 583 388 223.
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Malý kaleidoskop šumperských kulturních akcí
Kulturní kaleidoskop/Personální inzerce

Autorské čtení připravují na  úte-
rý 16. dubna šumperské knihovnice. 
Anna Strnadová, žijící v  Petrově nad 
Desnou, se během něj začte do  své 
čtvrté knihy Nebeské komando, v  níž 
zachycuje skutečný příběh malínského 
rodáka Gusty Lindemanna. Setkání 
začíná o páté odpolední v malém sále 
knihovny. -kš-

Netradiční projekt chystá na  Bílou 
sobotu místní Středisko volného času 
Doris. Pro rodiny s  dětmi připravila 
ve Švagrově akci spojenou s velikonoč-
ními tradicemi. 

„Kdo si bude chtít uplést pomláz-
ku nebo vyřezat píšťalku, zastaví se 
u  stanoviště s  vrbovým proutím. Kdo 
si bude chtít odvézt velikonoční vajíč-
ka, půjde zdobit vyfouknuté skořápky. 
A kdo rád kouzlí dobroty z těsta, může 
se zapojit do  pečení jidášků,“ láká 
na  akci, která bude probíhat v  sobotu 
20. dubna od 10 do 17 hodin, ředitelka 
„Dorisky“ Petra Müllerová a dodává, že 
všichni navíc mohou vyrazit do  okolí 

Švagrova a  hledat velikonoční poklad. 
„Pro ty, kteří se nemají do Švagrova jak 
dopravit, jsme připravili autobus, jenž 
pojede tam i zpět,“ dodává Müllerová.

Zájemci se mohou přihlásit u Elišky 
Svobodové zasláním e-mailu na adresu 
svobodova@doris.cz nebo telefonicky 
na  čísle 583  214  212. Do  přihlášky je 
třeba uvést počet vyrábějících účast-
níků a  počet osob doprovodu a  také  
informaci o případném využití autobu-
su. -red-

O  Zeleném čtvrtku, který letos při-
padá na  18. dubna, v  muzeu oslaví 
svátky jara. Od 9 do 16 hodin se mohou  
návštěvníci těšit na  řadu tradičních 
zvyků a  tvoření, mimo jiné na  pečení 
perníčků, zdobení kraslic či pletení po-
mlázky. Po celou dobu si budou moci 
příchozí prohlédnout i  výstavu Retro-
gaming, na níž si mohou zahrát kultov-
ní počítačové hry 80. a 90. let.  -red-

Ekologové ze Střediska volného času 
Doris chystají na konec dubna oslavu Dne 

Země. V  pátek 26. dubna proběhne od   
9 do 17 hodin v parku za vilou Doris tra-
diční akce spojená s řadou her a soutěží, 
určených nejen školním kolektivům, ale  
i rodičům s  dětmi. Letos nese podtitul 
„Možná bylo, možná nebylo v zemi děda 
Praděda“ a mimo jiné připomene pade-
sát let od  vyhlášení Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky. Příchozí tak například 
zavedou tajemné příšerky na ta nejkou-
zelnější místa v jesenických horách. Bliž-
ší informace lze získat od Adama Trčky, 
tel. č. 731 501 319, e-mail: trcka@doris.
cz. -zk-

Vernisáž ve čtvrtek 25. dubna v 19 ho- 
din otevře v Eagle Gallery výstavu na-
zvanou Imaginace techniky. Představí 
se na ní grafik Milan Bauer. Jeho práce 
budou v galerii k vidění do 6. června, 
kdy proběhne dernisáž výstavy.

Grafik Milan Bauer (1960) se k  vý-
tvarnému umění dostal už v  dětství. 
Umělecké vzdělání získal na  Střední 
keramické škole v  Bechyni, oriento-
val se zcela na  grafickou tvorbu, kde 
získal významné místo mezi přední-
mi českými grafiky. Ke  grafické práci 
mu také pomohlo soukromé studium 
u pražského umělce Spytimíra Bursíka. 
Nejužívanější grafická technika Milana 
Bauera je lept. 

Jeho uměleckou tvorbu bychom 
mohli rozdělit do  dvou základních 
tematických celků. V  prvním otví-
rá svými grafikami svět technických  
vymožeností zejména z  období dru-
hé poloviny 19. a  počátku 20. století. 
V  druhém celku se můžeme seznámit 
s  jeho uměleckou výpovědí fantazie 
ve formě biomechanických tvorů, které 
nazývá „biomechanoidy“. Grafiky, jež 
mají přesný realistický přednes, pre-
zentují nadsmyslovou polohu surrea-
lizmu. Autor doslova změní podstatu 
živého tvora - člověka nebo zvířete. 

 Z. Přikryl, kurátor galerie

Poslední dubnový víkend navštíví 
Plameňáky Šumperského dětského 
sboru kamarádi z  pěveckého sboru 
Červánek z Dačic, který vede sbormis-
tryně Julie Šedová. Přijedou děti pří-
pravného oddělení dačického Kvítku, 
s nímž se na společném jevišti potkalo 
již několik generací šumperských zpě-
váků.

Společný koncert proběhne v  kláš-
terním kostele Zvěstování Panny Marie 
v sobotu 27. dubna od 17 hodin. Srdeč-
ně zveme všechny posluchače a věříme, 
že připravíme příjemnou chvíli s  dět-
ským zpíváním. Vstupné je dobrovolné.
 H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS

Anna Strnadová se začte 
do Nebeského komanda

„Doriska“ láká 
na Velikonoce ve Švagrově

V muzeu oslaví 
svátky jara s návštěvníky

V Eagle Gallery vystaví 
grafiku Milan Bauer Plameňáci vystoupí 

s dačickým Červánkem

Den Země proběhne u vily 
Doris 26. dubna

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa

mediálního koordinátora / tiskového mluvčího 
města Šumperka

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 * 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání   

Požadavky pro podání přihlášky: kultura mluveného i psaného projevu, stylistická úroveň * aktivní znalost 
s prací a se správou sociálních sítí * kultivované vystupování a schopnost aktivní komunikace s lidmi a médii * 
zkušenosti v oblasti PR vítány * aktivní znalost anglického nebo německého jazyka vítána * perfektní znalost 
českého jazyka slovem i písmem * řídící a organizační schopnosti * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita *občanská a morální bezúhonnost * dobrá 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) * informační povinnost v souladu s ustanoveními  
čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

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 * přehled výsledků 
vlastní praxe v oblasti PR s doložením konkrétních dokumentů/obrazového materiálu atd. vítáno * zpracovaný 
návrh mediální kampaně pro nějakou „fiktivní událost“ - např. rekonstrukce přednádraží nebo rekonstrukce 
objektu zimního stadionu, krytého bazénu, nemocnice atd. * motivační dopis

Hlavní zaměření činnosti: tvorba image a  prezentace města na  veřejnosti * spolupráce s  médii * správa 
sociálních sítí města

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. 5. 2019 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 17. 4. 2019. Informace k pozici podá Olga Hajduková, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, tel. 583 388 519.

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

referenta oddělení strategického rozvoje, 
odboru strategického rozvoje, 

ÚP 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 * 
ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: přehled v oblasti krajských, národních a evropských dotačních titulů * praxe 
v oblasti dotací vítána * organizační schopnosti, časová flexibilita * komunikační dovednosti, samostatnost * 
ekonomické nebo stavební vzdělání výhodou * orientace v projektových dokumentacích výhodou * občanská 
a morální bezúhonnost * 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) * informační povinnost v souladu s ustanoveními  
čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

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: zpracovávání vyjádření a podkladů k investičním záměrům za město Šumperk

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměry 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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 6. 2019 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 30. 4. 2019. Informace k pozici podá Lenka Krobotová, vedoucí oddělení strategického rozvoje 
odboru RUI, Jesenická 31, tel. 583 388 355, nebo Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic, 
Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 304.
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Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. 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, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, 
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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.

Městská knihovna T. G. Masaryka 

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 září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

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

11. 4. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - šperky z papíru
12. 4. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
16. 4. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
23. 4.   Exkurze do Ergonesu a Tyflopomůcek 
  v Olomouci Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD 
25. 4. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku 
29. 4. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s Janou Bielikovou, 
  ředitelkou Charity Šumperk 
  Beseda o poskytovaných službách 
30. 4. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz před budovou Majáku ve 13.50 hod.
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

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny 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

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
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 umí-
rající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291. 

Charita Šumperk

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 a emailové 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 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, dále 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném 
znění. Po dalším zvýšení kvalifikace 8. platová třída.

Nástup od 1. 7. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 
31, Šumperk, k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 24. 4. 2019. 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. Termín a místo výběrového řízení: 2. 5. 2019 v 9 hod., Městská policie Šumperk, Jesenická 31.

CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a  zkušeností v  Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO  NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - komplexní podpora 
k dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kvalifikace a získání 
dotovaného prac. místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - možnost získat dotované 
prac. místo u zaměstnavatele podle vašich představ * MÁŠ NA TO aneb od ná-
padu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor - možnost otestovat si 
podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu - určeno pro občany z úze-
mí MAS Šumperský venkov * Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce 
- pro ženy 55+ nezaměstnané déle než 5 měsíců, komplexní podpora k uplatnění 
na trhu práce a možnost získat dotované prac. místo.
Bližší informace: : L. Spoustová, tel. č. 775  764  419, e-mail: sumperk@cpkp.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.cpkp.cz. 

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
17. 4. od 9.30 hod. ve „FS“   Společné tvoření jidášků 
  V rámci programu Sedmikrásek
18. 4. od 9.30 do 14 hod. ve „FS“   Zelený čtvrtek pro děti Malý oběd zajištěn.  
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu
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″PO LÁVCE II″
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009192

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

Projekt „PO LÁVCE II.“ je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaných v OLK (především na Šumpersku a Jesenicku). Bude otevřen uchazečům o zaměstnání, 
kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje 
v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především ze Šumperska a Jesenicka).

Projekt má několik klíčových aktivit, které budou probíhat v učebnách
AJAK, nám. Míru 4, Šumperk. Kromě kontaktování cílové skupiny je to:

1.  Kontaktování – „Na okraji“
2.  Motivační kurz – „Přes závrať“
3.  Kurz základů trhu práce – „První krok“
4.  Pracovní diagnostika a poradenství – „Hledání rovnováhy“
5.  Rekvali� kační kurzy (obsluha osobního počítače, řidičské 

 oprávnění B, kurzy s praxí u zaměstnavatelů)

6.  Zprostředkování zaměstnání formou tréninkových pracovních
 míst celkem pro 32 lidí (dotace na 3 měsíce, 22 000 kč / měsíc na
 refundaci mzdy) po dobu 3 měsíců – tj. 66 tis. Kč na osobu)

Prodej ČERSTVÉHO MLÉKA
 z mléčného automatu nonstop před budovou Agrodružstva.

Prodej VYZRÁLÉHO HOVĚZÍHO MASA formou balíčků 
nebo dle požadavků zákazníků.

Prodej VÝROBKŮ A KONZERV Z HOVĚZÍHO MASA pouze z našich zvířat 
plemene limousine (kvalitní masné plemeno). Zpracováváme jen mladá zvířata.

Prodej VAJEC (pouze velikost L).
Vše v NAŠÍ PRODEJNĚ V AREÁLU AGRODRUŽSTVA ZÁBŘEH, 

Dvorská 19a, Zábřeh
PRODEJNÍ DOBA: pondělí – pátek 13.00 – 15.30 hodin

Další informace na telefonu 603 819 764 nebo 739 848 526
Najdete nás také na WWW.AGDZ.CZ

Dárci plazmy na Transfúzní službě AGEL v Šumperku 
jsou od ledna vítáni v prostorách hlavní budovy

Zájemci o  darování plazmy ze Šumperka a  okolí 
mají na Transfúzní službě AGEL v Šumperku k dispo-
zici prostory hlavní budovy. Plazmaferetické centrum 
(okál) je od  ledna tohoto roku přesunuto do hlavní 
budovy Transfúzní služby AGEL na adrese B. Něm-
cové  22, kde probíhají v určené dny také odběry plné 
krve. Dárci plazmy se na odběry objednávají stejným 
způsobem jako dosud, tedy přes internetový objed-
návkový systém nebo telefonicky.

„Naše dobrovolné dárce krve i  plazmy nyní ode-
bíráme pod jednou střechou na  hlavní budově, kde 
jsme pro ně připravili příjemné posezení s možností 
vychutnat si třeba výborné espresso. Zřídili jsme no-
vou bezplatnou zelenou linku a v průběhu roku opět 

pro dárce připravujeme celou škálu soutěží a  moti-
vačních akcí,“ prozrazuje Mgr.  Renata Wasserbur-
gerová, odborný zdravotnický pracovník Transfúzní 
služby AGEL. 

Bezpříspěvkovými dárci krve i  krevní plazmy se 
mohou stát lidé ve věku od 18 do 65 let, přičemž pr-
vodárci by neměli být starší 60 let. Pro darování krve 

a plazmy musí být naprosto zdrávi. Zda je dárce způ-
sobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdra-
votnický pracovník přímo na Transfúzní službě. Den 
před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná 
jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.

Zájemci o  darování krve i  plazmy na  Transfuzní 
službě v Šumperku se mohou k odběrům objednávat 
zdarma na zelené lince 800 300 600. 

Výhodami darování krve či plazmy je v současnos-
ti nejen dobrý pocit z  ušlechtilého skutku, ale také  
možnost čerpat pracovní volno s  náhradou mzdy, 
proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitaminy 
od zdravotní pojišťovny, občerstvení nebo odpočet ze 
základu daně z příjmu.

 L. Bradová, specialista marketingu a PR
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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.

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

LET INTERNETU 

Hl. Třída, Šumperk
Nás navštivte

583 221 200
Volejte

internet@spk.cz
Pište

zpravodaj_042019_inzerce_tisk.indd   1 03.04.2019   19:47:04
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Velký výběr balkónových rostlin
surfinie, petunie, pelargonie, begonie a jiné

Přísady zeleniny
· papriky, rajčata, roubované okurky (koncem dubna)

Ovocné rostliny a dřeviny
· jahodník, maliník, borůvka, rakytník, rybíz, josta, angrešt

Okrasné keře a konifery
· rododendrony, magnólie, kdoulovce a další

Substráty, hnojiva a další přípravky
na ochranu rostlin
Krmiva pro domácí a hospodářská zvířata

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK

Jaro s Agritecem
za výhodné ceny

www.agritec.cz • facebook.com/agritec
sklenik@agritec.cz • 583 382 500 | krmiva@agritec.cz • 583 382 141

REMAX-SUMPERK-Inzerce_210x140mm.indd   1 10. 12. 2018   22:54:26
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Nově nás najdete 
za hlavní poštou 
v Šumperku
Ke každé nové smlouvě tablet 
v hodnotě 5.000,- Kč ZDARMA.

REMAX-SUMPERK-Inzerce_210x140mm.indd   1 10. 12. 2018   22:54:26

Hudební službyHudební služby

PRODEJ HUDEBNIN
Prodáváme: � étničky, struny, 
trsátka, klavíry, bicí souprav, 
housle, mikrofony, kabeláž, 
zvukové aparatury, kytary 

akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební 

nástroje, ukulele, perkuse, 
zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa.Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 

domluvě 725 686 325
 info a mapa na www.m-machala.cz

Zábřežská 68, 787 01 Šumperk
výrobce oken a dveří

přijme do hlavního 
pracovního poměru

STOLAŘE
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY!

Podrobné informace:
Karel Chuděj - vedoucí výroby

tel: 777 730 202
e-mail: vyroba@azeko.cz

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680
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• 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

Za všechno může
technologie

Zavolejte Katce
na číslo 583 360 315
a domluvte si termín.

Máte vystudovanou technologii
nebo v této oblasti pracujete?

Během hodiny vám ukážeme,
jak vypadá den Procesního
technika u nás.

p l a v e c k ý  a r e á l
Zá b ř e h

více na www.truckcargopark.cz nebo VOLEJTE +420 732 272 054 

> na každém patře kuchyňka, WC, parkoviště pro osobní auta přímo před budovou < 

  v areálu dále parkovací a odstavné plochy pro kamiony a autobusy vč. komplexního servisu 

Žerotínova 830/63  
787 01 Šumperk 

Nově zrekonstruované 

kancelářské prostory 

v areálu bývalé ČSAD 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU  

Caddy Trendline s 5letou zárukou.

Zaplatit méně 
za více.
Moje cesta.

Pracant, který vás nebude stát moc a k němuž získáte 2 + 3 roky záruky s limitem 200 000 km. Je to flexibilní dříč, který se přizpůsobí vám i vašemu 
podnikání. Zvládne toho víc než ostatní (uveze až 945 kg) a s úsporným motorem TSI se stane nepostradatelným parťákem vašeho týmu. 
Za uvedenou cenu získáte vůz dle vyobrazení. Nenechte si tuto jedinečnou, časově omezenou nabídku* Volkswagen Užitkové vozy ujít a objednejte 
se na předváděcí jízdu už dnes. Objednání testovací jízdy na +420 844 555 599.

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.czVěci, které umíme


