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„Sluneční“ škola má novou sportovní 
halu, jednu z nejlepších v republice

Slavnostního přestřižení pásky se ujali za asistence gymnastek náměstek olomouckého hejtmana pro kulturu, sport, tělovýcho-
vu a volný čas František Jura, ředitel školy Hynek Pálka, zastupitel František Merta a starosta města Zdeněk Brož. Foto: P. Kvapil

Muzejíčko láká malé i velké na fyzi-
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Autobusové nádraží přišlo o zastřešení, 
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Zdeňka Rambousková vnesla do infor-
mačního centra jaro.    Strana 5

Víceúčelovou sportovní halou, jež 
nabízí nejlepší zázemí nejen gym-
nastům mezi Hradcem Králové a Olo-
moucí, se od  března pyšní základní 
škola ve  Sluneční ulici. Navázala při-
tom na původní tělocvičnu a probíhat 
v ní mohou špičkové celorepublikové 
soutěže. Na realizaci moderního spor-
tovního stánku obdrželo město čtyř-
milionovou dotaci od  Olomouckého 
kraje, dalších více než deset milionů 
pak šlo z  městské kasy. Slavnostní 
otevření nové haly proběhlo v  úterý  
20. března za  přítomnosti zástupců 

města, Olomouckého kraje, dodava-
telské firmy a projektanta. A přihlížely 
mu i  první ředitelka „sluneční“ školy 
Věra Kohoutová a její nástupkyně Jar-
mila Hynková.

„Těší mě, když se kraj může podílet 
na investici, jež má smysl pro děti i ši-
rokou veřejnost. A mám radost z toho, 
když někdo jde za svým snem, přesvěd-
čí město, kraj a  sen uskuteční. Mám 
na  mysli zastupitele Františka Mertu, 
který se zasadil o to, že dnes můžeme 
novou halu otevřít,“ řekl v úvodu slav-
nostního otevření sportovní haly ná-

městek hejtmana Olomouckého kraje 
pro kulturu, sport, tělovýchovu a vol-
ný čas František Jura. Roli Františka 
Merty vzápětí vyzdvihl i  šumperský 
starosta Zdeněk Brož. „Žijeme v době, 
kdy můžeme realizovat věci, o nichž se 
nám dřív ani nesnilo, a to nejen v rovi-
ně osobní, ale i  v  oblasti samosprávy. 
Dovolte mi vrátit se o  třicet let zpět, 
kdy tato škola byla těsně před otevře-
ním a budoucí paní ředitelka potřebo-
vala nastěhovat nábytek. Pomohla jí 
parta kantorů z  jiných škol,“ řekl sta-
rosta.  Pokr. na str. 4
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Takzvané „vlaštovky“ neboli kovové konstrukce, 
jež zastřešovaly nástupní ostrůvky na  šumperském 
autobusovém nádraží, během druhého březnového 
víkendu z celého areálu zmizely. Důvodem byl hava-
rijní stav, který hrozil jejich pádem.

Špatný stav konstrukcí se ukázal po nehodě, k níž 
došlo před dvěma lety. Tehdy vjel omylem na auto-
busový terminál řidič kamionu a  jeho návěsem za-
chytil  o střešní konstrukci nástupiště C. Náraz ohnul 
všechny nosné sloupy střechy, takže se poškozený 
kovový skelet musel odstranit.

„Společnost ČSAD, která konstrukce se zastřeše-
ním vlastnila, si nechala zpracovat statický posudek. 
Ten ukázal, že konstrukce nejsou příliš hluboko za-
puštěné a  že v  místě ukotvení jsou zcela zrezivělé. 
Vzhledem ke značnému poškození je tak nechal pro-
vozovatel areálu odstranit,“ říká šumperský místosta-
rosta Tomáš Spurný.

Za nepříznivého počasí se mohou cestující uchýlit 
do čekárny v přepravní budově. Ta je ovšem otevřena 
pouze v pracovních dnech od půl páté ranní do čtvrté 
odpolední. Situaci by měla vyřešit plánovaná moder-
nizace autobusového terminálu spojená s revitalizací 

prostor tzv. nádražního dvora na  protější straně Je-
senické ulice. Záměr rozsáhlých stavebních úprav 
odsouhlasili šumperští zastupitelé před dvěma lety, 
kdy se místní radnice, jež pozemky ve  zmíněných 
lokalitách vlastní, dohodla s provozovatelem nádraží, 
kterým je ČSAD Ostrava, na majetkovém vypořádá-
ní. Na realizaci projektu za desítky milionů korun by 
město rádo získalo dotační peníze z  Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

„Loni jsme podali žádost v rámci výzvy na výstav-
bu a  modernizaci přestupních terminálů, v  níž je 
možné čerpat až šedesát milionů. Víme, že se jí na mi-
nisterstvu už zabývají, protože jsme museli nedávno 
doplnit některé údaje,“ přibližuje současnou situaci 
místostarosta, který se domnívá, že rozhodnutí by 
mělo padnout v nejbližších měsících. 

Pokud Šumperk uspěje, pustí se do  modernizace 
autobusového nádraží a  protějšího prostoru prav-
děpodobně až příští rok. „V  případě získání dotace 
musíme celou akci zvládnout do  konce roku 2020, 
což je opravdu šibeniční termín,“ přiznává Spurný 
a dodává, že v opačném případě bude muset rozsáhlá 
rekonstrukce proběhnout po etapách. -kv-

Autobusové nádraží přišlo o zastřešení, bylo v havarijním stavu

Baví vás fyzika? Pak byste si neměli nechat ujít novou výstavu, která byla minulé úterý otevřena v šumperském 
Muzejíčku a jež je určena nejen malým návštěvníkům muzea. Nese název Fyzika hrou a přibližuje nejrůznější 
fyzikální jevy, k jejichž lepšímu pochopení přispívají technické hračky učitele Vítězslava Prokopa. Návštěvníci se 
díky nim například dozvědí, jak funguje magnetizmus, co říká Ampérovo pravidlo pravé ruky nebo jak vzniká 
elektřina. Výstavu, která je k vidění do 22. června, navíc doplňují interaktivní prvky z muzejní dílny, jež návštěv-
níkům názorně přiblíží jednoduché stroje.  Foto: P. Kvapil

Cestující se nových terminálů dočkají nejdříve kon-
cem roku 2020.  Foto: -pk-

Konstrukce, jež zastřešovaly nástupní ostrůvky, mu-
sel provozovatel nádraží vzhledem k jejich havarijní-
mu stavu odstranit.  Foto: P. Krňávek

  

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. dubna

Ke  svému dalšímu jednání se sejdou šum-
perští zastupitelé ve čtvrtek 26. dubna. Schválit by 
na něm měli hospodářské výsledky příspěvkových 
organizací města za loňský rok, dotace z rozpočtu 
města na  podporu neziskových akcí a  celoroční 
činnosti a  rovněž zadání Změny č. 2 územního 
plánu města. Seznámit by se měli rovněž s progra-
mem regenerace městské památkové zóny na  le-
tošní rok. Chybět nebudou ani majetkoprávní 
a  finanční záležitosti. Jednání začíná v  15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roose-
veltově ulici. -zk-

     V určitých dnech bude 
radnice přístupná 
jen jedním vchodem

Do  poslední fáze rozsáhlé rekonstrukce vstou-
pila v únoru historická budova radnice. Úpravou 
nyní prochází podkroví a  dodavatelská firma se 
již pustila do opravy fasády. V souvislosti s  jejím 
otloukáním tak bude z důvodu bezpečnosti od pát-
ku 6. do  úterý 17. dubna uzavřen boční vchod 
radnice ze strany od morového sloupu a příchozí 
se do  objektu dostanou pouze hlavním vstupem. 
Ten se naopak uzavře od  pondělí 7. do  čtvrtku  
31. května, takže přístup do budovy bude zajišťo-
vat zmíněný boční vchod.

Určité omezení přinášejí rovněž práce na  stře-
še a  světlíku nad vnitřním schodištěm. Pro jeho 
rekonstrukci se bude v  dubnu a  květnu nacházet 
na schodišti lešení. Městský úřad se v této souvis-
losti omlouvá občanům za  případné komplikace.
 -kv-

     Školky zapíší děti 
začátkem května

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateř-
ských škol v Šumperku pro školní rok 2018/2019 
se bude konat ve středu 2. května od 8 do 16 hodin 
a ve čtvrtek 3. května od 8 do 12 hodin. Zákonný 
zástupce dítěte přinese k zápisu svůj občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o zdravot-
ním stavu dítěte. 

Příjem žádostí o přijetí dítěte do MŠ Pohádka, 
MŠ Sluníčko a MŠ Veselá školka bude letos opět 
probíhat ELEKTRONICKY. Zákonný zástup-
ce dítěte se před samotným zápisem zaregistruje 
do elektronického systému zápisu (odkaz nalezne 
na webových stránkách MŠ nebo města), kde ná-
sledně vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání. V den zápisu pak přinese vytištěné 
požadované dokumenty do MŠ, do níž dítě elek-
tronicky přihlásil. 

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k  inter-
netu a  k  tiskárně, se o  dalším postupu informují 
v dané MŠ. Bližší informace k zápisům naleznete 
na  webových stránkách města www.sumperk.cz 
v  sekci Občan - Školství - Aktuálně a na výlepo-
vých plochách rozmístěných ve městě.

 M. Osladilová, 
 vedoucí oddělení školství MěÚ Šumperk
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Výkonnostní 
sportovci letos opět 
dosáhnou na dotace

Armáda spásy otevřela v Šumperku na Lužích Přístav pro lidi bez domova

V informačním centru, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, přivítali předminulý týden jaro, spojené s veli-
konočními svátky. Ty zde podobně jako loni připomnělo velké proutěné vejce z dílny šumperského řezbáře Mi-
roslava Dudychy. Pracovnice infocentra na něj zavěsily více než sto patnáct kraslic, které namalovaly a nazdobily 
různými technikami děti z družiny při základní škole v Šumavské ulici. Před rokem jich přitom vejce zdobilo 
pětaosmdesát. Ono letošní mohou návštěvníci infocentra obdivovat do pondělí 8. dubna.  Foto: P. Kvapil

Na „dotační“ peníze z městského rozpočtu v oblasti 
sportu letos opět dosáhnou nejen organizace pracu-
jící s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí v  sou-
těžích výkonnostního sportu. Na  podporu družstev, 
která reprezentují město v  dlouhodobých soutěžích 
a mají v něm divácké zázemí, vyčlenila místní radnice 
v rámci programu „Podpora výkonnostního sportu“ 
ve svém rozpočtu stejně jako loni dva a půl milionu. 
Podmínky pro poskytování dotací a veškeré potřebné 
tiskopisy jsou zveřejněny na  městském webu www.
sumperk.cz v sekci Občan, podsekci Dotační progra-
my. O zmíněnou dotaci může požádat pouze právnic-
ká osoba, například sportovní oddíl či tělovýchovná 
jednota, která má sportovní činnost ve  své náplni 
a jež sídlí a vykonává svoji činnost v Šumperku. 

Žádosti začnou podatelny šumperské radnice 
na  náměstí Míru 1 a  v  Jesenické ulici 31 přijímat 
v pondělí 9. dubna úderem osmé hodiny ranní. Ter-
mín pro jejich podávání pak vyprší ve čtvrtek 26. dub-
na ve 12 hodin. Po projednání žádostí v komisi pro 
přidělování grantů a  dotací se 7. června bude kon-
krétními návrhy zabývat rada města, žádostmi nad 
padesát tisíc korun pak zastupitelé 21. června. -kv-

Domov se zvláštním režimem pro 
osoby bez přístřeší, laicky řečeno spe-
ciální zařízení pro ty, kteří za  sebou 
většinou mají bezdomoveckou minu-
lost a  už se o  sebe nedovedou sami 
postarat, otevřeli v pondělí 19. března 
v  areálu Luží zástupci Armády spásy 
společně s  vedením Olomouckého 
kraje a  města Šumperka. Neoficiálně 
nese název domov Přístav a je unikát-
ní tím, že jde o  vůbec první zařízení 
tohoto typu v Olomouckém kraji.

„Pracuji dvaadvacet let s lidmi, kteří 
mají problémy, kteří jsou vyloučeni ze 
společnosti, jež nad nimi už dávno zlo-
mila hůl, většinou ztratili bydlení i na-

ději, že někdy nějaké mít budou, a navíc 
mají pocit, že si za to mohou sami a že 
nemají na to, aby opět žili normálním 
životem,“ řekl v úvodu setkání u příle-
žitosti slavnostního otevření domova 
Přístav národní ředitel sociálních slu-
žeb Armády spásy Jan František Krupa. 
To, že může vzniknout služba, která 
těmto lidem vrací důstojnost, je po-
dle něj úžasné. „Myslím, že naše spo-
lečnost je natolik bohatá, že musí ctít 
základní pravidlo, kterým je nabídnutí 
pomoci lidem dožít v důstojných pod-
mínkách, ať už mají za  sebou v životě 
jakýkoliv kotrmelec,“ podotkl a připo-
mněl momenty, jež realizaci projektu 

předcházely, zejména pak roli Olo-
mouckého kraje a samotného Šumper-
ka. „Kroky, které muselo město učinit, 
nebyly vůbec jednoduché. Chtěl bych 
poděkovat zejména starostovi Zdeňku 
Brožovi za to, jakým způsobem k pro-
jektu od začátku přistupoval, že upřed-
nostňoval realizaci sociální služby, díky 
níž nebudou muset lidé spát někde pod 
mostem, před opravou chodníku. Je 
skvělé, když politik tímto způsobem 
přemýšlí a  koná. A  velké poděkování 
patří všem zastupitelům za  to, že po-
chopili, jak je tato potřeba velká,“ zdů-
raznil Krupa.

Podle šumperského místostaros-
ty Tomáše Spurného se společnost, 
která si chce říkat civilizovaná, musí 
postarat o všechny své členy. „Bohužel 
v  souvislosti s  průběžným stárnutím 
obyvatel bez přístřeší dochází k tomu, 
že tito lidé jsou v důsledku svého špat-
ného zdravotního stavu z poskytování 
sociálních služeb vyloučeni. Vybu-
dováním tohoto domova jsme téměř 
dokonale doplnili systém sociálních 
služeb, který je v  Šumperku zajištěn 
v širokém spektru,“ uvedl Tomáš Spur-
ný. Město „šlo“ podle něj do projektu 
i  díky třem významným okolnostem, 
jež se před třemi lety sešly. Disponova-
lo totiž vhodným objektem v podobě 
nevyužívané budovy bývalé učňovské 
školy v areálu na Lužích, Olomoucký 
kraj garantoval městu zařazení domo-
va do  sítě sociálních služeb s  velkou 
šancí na  čerpání prostředků na  jeho 
provoz a projekt významně podpořilo 

sedmnáctimilionovou dotací minis-
terstvo práce a sociálních věcí. 

„Jde o  velký projekt nejen význa-
mem, ale i  svým nábojem. Pokud se 
v něm zmíněná lidskost bude odrážet, 
máme šanci společnost dál posunout. 
Kapacita samozřejmě nikdy nebude 
taková, abychom se postarali o všech-
ny, ale můžeme inspirovat další kraje 
a  města,“ doplnil Tomáše Spurného 
hejtman Olomouckého kraje Ladislav 
Okleštěk a připomněl, že kraj projek-
ty v  sociální oblasti aktivně podpo-
ruje. „Je potřeba vyzvednout město 
Šumperk, které ukázalo, že se nebojí 
a do projektu šlo. To sehrálo význam-
nou roli a  já chci radnici poděkovat 
za skvělou práci při přípravě a realiza-
ci domova,“ dodal Okleštěk.

Setkání u  příležitosti slavnostního 
otevření domova Přístav uzavřel ná-
rodní velitel Armády spásy v  České 
republice Teunis T. Scholtens citací 
z knihy Kazatel, jež patří do třetí části 
hebrejského kánonu Bible, do  Spisů. 
„Vím, že není nic lepšího pro člověka, 
než být šťastný a  dělat během života 
dobro, píše se v  knize Kazatel. Také 
proto zde dnes jsme. Otevíráme bez-
pečné místo, bezpečný přístav pro lidi, 
kteří potřebují zvláštní péči. A já pova-
žuji tento přístav rovněž za  dar Boží, 
který činí město i kraj lepším místem. 
Jsem vděčný, že se město, kraj a Armá-
da spásy spojily, aby těmto lidem na-
bídly odpověď na otázku, zda je možné, 
aby byli opět šťastní,“ řekl národní veli-
tel Armády spásy. Pokr. na str. 7

Pásku před novou budovou domova Přístav přestřihli šumperský místostarosta 
Tomáš Spurný, olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a národní velitel Armády 
spásy v České republice Teunis T. Scholtens.  Foto: -pk-
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    Pokr. ze str. 1
„Dělali jsme to rádi, protože už teh-

dy byl v Šumperku vybudován systém 
sportovních tříd, na  který já nedám 
dopustit. Navíc je málo lepších zákla-
dů pro život než sport a  jsem rád, že 
přestože v  oficiální rovině byly tyto 
specializované a sportovní třídy zruše-
ny, neznamenalo to, že by se rozutekli 
trenéři, ti s dětmi pracovali dál. Právě 
oni mohou za to, že nyní novou gym-
nastickou halu otevíráme. Nebýt jejich 
práce, obětavosti a  času, jež dětem 
věnovali, dnes bychom tady nestáli,“ 
zdůraznil Zdeněk Brož. Vzápětí po-
děkoval nejen všem, kteří se zasadili 
o to, že sport ve městě funguje, ale také 
svým kolegům v radě a zastupitelstvu, 
pracovníkům odboru rozvoje města 
a  Olomouckému kraji. „Bez ohledu 
na to, kdo byl v jeho vedení, spoluprá-
ce mezi městem a  krajem byla vždy 
vysoce nadstandardní a  její výsledky 
jsou vidět na řadě míst Šumperka ne-
jen v oblasti sportovní, ale i kulturní,“ 
připomněl starosta. 

Myšlenka zvětšit tělocvičnu, kte-
rá se postavila současně se „sluneč-
ní“ školou, vznikla před třiceti lety. 
„V době výstavby za mnou přišel býva-
lý závodník Lokomotivy Šumperk, re- 
prezentant a  trenér Zdeněk Truksa 
a přesvědčil mě, abychom ji vybudovali 
jako školu sportovních tříd s gymnas-
tickou halou a  venkovním hřištěm. 
Při změně způsobu výstavby se mu-
selo pohnout s  rozpony jednotlivých 
sloupů, a když se po zahájení provozu 
tělocvičny měl položit gymnastický 
koberec, přišlo velké zklamání. Pro 
nedostatečnou vzdálenost mezi sloupy 
ho totiž nebylo možné nainstalovat,“ 
zavzpomínal zastupitel a  dlouholetý 
předseda finančního výboru František 
Merta, který se kolem záměru výstavby 
v tehdejší době pohyboval. 

Ne zcela optimální sportovní záze-
mí se podle něj promítlo do pořádání 
soutěží. S výjimkou memoriálů a kraj-
ských klání zde totiž už neprobíhaly 
žádné vrcholové celorepublikové zá-
vody. „Musím přiznat, že jsem to cítil 
jako svůj velký prohřešek, velkou chy-
bu. Když ale před čtyřmi lety vypsal 
Olomoucký kraj programovou výzvu, 
šel jsem za kolegy z vedení města, kteří 
myšlenku postavení nové haly podpo-
řili, a  projekt jsme dotáhli do  konce. 
Chci proto všem poděkovat,“ řekl Mer-
ta. Vzápětí dodal, že je velká škoda, že 
v knize o historii šumperského sportu, 
kterou město vydalo před šesti lety, není 
kapitola zaměřená na  funkcionářskou 
činnost, roli města, kraje a všech, kteří 
přispěli k  tomu, že dnes má Šumperk 
v oblasti sportu řadu nových projektů. 
„I když jsme byli se Zdeňkem Brožem 
jiných politických názorů, pokud se tý-
kalo podpory a  pomoci organizacím, 
vždycky jsme se dokázali domluvit. Ať 
už to byla umělá dráha na stadionu, tri-
buna, fotbalová hřiště či převzetí ma-
jetku bývalé TJ Lokomotivy Šumperk. 
Kdyby se posledně zmíněné nestalo, 
byla by dnes možná v hale vietnamská 
tržnice a o umělé trávě bychom si mohli 
nechat zdát. Na tom všem má Zdeněk 
velkou zásluhu a zaslouží si poděková-
ní,“ uzavřel svoji řeč František Merta.

Nová, šest metrů vysoká víceúčelová 
hala, postavená podle projektu míst-
ní firmy Jiří Frys - Stavební projekce, 
navázala na  původní tělocvičnu. Její 
výstavba si vyžádala rovněž stavební 
úpravy v  učebnovém pavilonu, kde se 

přesunuly dvě učebny družiny a na je-
jich místě vznikly zrcadlový sportovní 
sál a posilovna. V případě „mateřinky“ 
pak došlo k  úpravě dispozic a  rekon-
strukcí prošlo osvětlení a vzduchotech-
nika. To vše během loňských letních 
prázdnin. 

Na vlastní hale pracovali stavbaři ze 
šumperské firmy Fortex-AGS od  za-
čátku loňských prázdnin do  letošního 
února. „Dokončení přístavby haly pro-
dloužila reklamace, jež souvisela s vy-
zráním podkladních vrstev nutných 
pro položení cvičebního povrchu. Při 
konečném měření teploty totiž došlo 
k  popraskání vrchní části podkladu 
a  na  něm provedených stěrek. Ty se 
musely odstranit a  udělat nové. To si 
samozřejmě vyžádalo čas nutný pro 
vyzrání na  správnou vlhkost, která již 
umožnila položení dalších vrstev,“ vy-
světlil vedoucí oddělení investic šum-
perské radnice Oto Sedlář a  dodal, že 
průběh stavby byl jinak bez problémů. 
Její realizace si vyžádala 14,6 milionu, 
z  nichž 1,255 milionu šlo na  odvět-
rání haly, které zajišťoval Jiří Kouřil 
z  Dolan. Čtyři miliony přitom poslal 
do Šumperka Olomoucký kraj.

Sportovní hala bude sloužit pře-
devším gymnastům, ale i  ostatním 
sportovcům. „Jsme v  prvé řadě školní  
tělocvična, v  dopoledních hodinách 
proto slouží 440 žákům školy, odpoledne 
pak sportovním oddílům. Počítáme, že 
sem nastoupí nejen gymnastky, ale i dal-
ší cvičící složky, například aikido, judo, 
akrobacie, mažoretky a  další, kterým 
tento prostor vyhovuje,“ přiblížil vyu-
žití nového sportovního zázemí ředitel 
základní školy ve Sluneční ulici Hynek 
Pálka. Současně zdůraznil, že přístavba 
tělocvičny rovněž pomůže zkvalitnit vý-
uku tělesné výchovy ve sportovních tří-
dách, zaměřených na všestranný rozvoj 
pohybových dovedností dětí ze všech 
sportovních odvětví od první do deváté 
třídy. „Za novou halu jsme velmi vděč-
ní, umožní totiž plnohodnotný gymnas-
tický trénink bez jakýchkoliv omezení. 
Před čtyřmi lety to byl jen sen a ani teď 

nemohu uvěřit, že se stal realitou,“ při-
znal Pálka.

Nový cvičební prostor si už dnes 
pochvalují trenéři i  jejich svěřenci. 
Nadšení jsou především ze speciální-
ho akrobatického čtverce, který tvoří 
sendvičová konstrukce s  pružinami 
umístěnými v  jeho středu. „Sportov-
cům přináší oproti dosavadnímu pásu 
zásadní zlepšení. Když nacvičovali 
na  velké závody, pás jim nedostačo-
val,“ vysvětlil ředitel a  podotkl, že  
tělovýchovných prostor s  regulérním 
akrobatickým čtvercem je kolem deseti 
v republice. 

„Věříme, že se sem podaří dostat 
závody na  špičkové české úrovni.  
Probíhat tu samozřejmě budou i  ty 
tradiční. Prvním je Memoriál Petry 
Urbáškové, na který jezdí nejen závod-
níci z republiky, ale i z Polska a Maďar-
ska. Naplánovaný je na konec dubna,“ 
prozradil Pálka. Hala podle něj může 
rovněž hostit závody, jež se zde dosud 
pořádat nemohly - například regulér-
ní čtyřboj pro ženy či regulérní šesti- 
boj pro muže. „Tyto soutěže u  nás 
sice probíhaly, ale vždy chyběla jedna 
z disciplín,“ upřesnil ředitel a dodal, že  
v původní tělocvičně navíc vznikl pás 
pro atlety, na  němž mohou trénovat 
skok do dálky a o tyči.

Na otázku, zda bude mít nová hala ně-
jaké pojmenování, Hynek Pálka odpově-
děl, že se v této souvislosti nabízí spojení 
školy s olympionikem Alešem Valentou. 
Ten absolvoval v  základní škole v  ulici 
Dr.  Beneše sportovní třídy a  poté tré-
noval na „sluneční“ škole a  také se zde 
připravoval na  olympiádu v  Salt Lake 
City v roce 2002, kde jako první člověk 
na  světě skočil trojité salto s  pěti vruty 
a do Šumperka přivezl cenné zlato.

Před rokem přitom ještě bylo ve hře 
pojmenování nové tělocvičny po  le-
gendární gymnastce Věře Čáslavské, 
jež měla k  městu velmi úzký vztah. 
V  anketě, kterou město vypsalo, se 
ale občané vyslovili pro to, aby jméno 
slavné olympioničky nesla sportovní 
hala na Tyršově stadionu. -kv-

Otevření sportovní haly

„Sluneční“ škola má novou sportovní halu, jednu z nejlepších v republice

Nová, šest metrů vysoká víceúčelová hala navázala na původní tělocvičnu. Sloužit 
bude především gymnastům, ale i ostatním sportovcům.  Foto: P. Kvapil

Slavnostní otevření nové haly doprovodilo představení školních oddílů gymnasti-
ky.  Foto: P. Kvapil

Nová hala bude sloužit 
především gymnastům, 

ale i ostatním sportovcům
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Sháníte kvalitní kompost? Pak mů-
žete využít nabídky místní radnice, jež 
umožní obyvatelům města odebrat si 
kompost vyrobený z  bioodpadu, který 
se sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

Nejbližší možnost se lidem naskytne 
od pondělí 9. do pátku 13. dubna hned 
na  čtyřech místech ve  městě. Konkrét-
ně na  vyasfaltované ploše v  ulici Pod 
Vyhlídkou před zahrádkářskou kolonií 
(za SŠŽT), na parkovišti v ulici Reissově 
před vjezdem do „sanatorky“, na konci 
ulice Bludovské a  rovněž v ulici Hybe-
šově, kde si mohou zájemci odebírat 
kompost až do konce dubna. „V ulicích 
Pod Vyhlídkou a  Reissově bude každý 
den přivezen kontejner s  kompostem, 
v  ulici Hybešově pak bude uložen vol-
ně na ploše. Výdej bude probíhat od půl 
osmé ráno do vyčerpání této denní zá-
soby,“ říká Vladimír Hošek z  oddělení 
odpadů šumperské radnice. 

Kompost si přitom mohou občané 
odebrat do vlastního pytle nebo do jiné 
nádoby, případně naložit do přívěsného 
vozíku za osobní automobil. „Maximál-
ní množství odebraného kompostu je 
do  čtyř set litrů. Doporučujeme vzít si 
s  sebou lopatu na  jeho nabrání,“ upo-
zorňuje Hošek.

Ti, kterým nevyhovuje odběr v  pra-
covní dny, mohou přijet v  sobotu  
14. dubna s  přívěsným vozíkem do   
kompostárny v Rapotíně. „Areál se na-
chází vedle skládky. Ti, kteří pojedou 
ze Šumperka po  „rapotínské“, odbočí 
na  druhé křižovatce vlevo směr sklád-
ka a  na  další křižovatce pojedou rov-
ně,“ popisuje trasu Hošek a  dodává, že 
cesta do areálu kompostárny respektive 
do  Centrálního sběrného dvora (CSD) 

bude označena směrovkami. Lopaty 
k  nabrání kompostu budou k  dispozici 
na  místě. Zájemci mohou využít i  na-
kladač, kdy za naložení jednoho vozíku 
zaplatí třicet korun. „Akce je určena pro 
občany s evidovaným trvalým pobytem 
v Šumperku. Je tedy třeba předložit ob-
čanský průkaz. Kompost se bude vydá-
vat od 7 do 12 hodin“ zdůrazňuje Hošek.

Město také letos zajišťuje pro své 
občany službu v  distribuci kompostu. 
„Zájemci si mohou objednat dovoz 
kompostu na  zahrádkářskou kolonii 
nebo na  svůj pozemek na  území měs-
ta Šumperka za  jednotnou částku tisíc 
korun. Ta představuje jen jednotné 
dopravní a  manipulační náklady,“ vy-
světluje Hošek. V  objednávce je nutné 
uvést adresu žadatele, kontaktní údaje 
(telefonní číslo), číslo pozemku, na kte-
rý chce zájemce kompost vysypat, a po-
žadované množství kompostu (1 tuna,  
2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, což je maximální 
možné množství). Objednávku je třeba 
zaslat na  e-mailovou adresu vladimir.
hosek@sumperk.cz. Další možností je 
pak osobní objednání v kanceláři č. 226 
v úřadovně v Jesenické ulici 31. Objed-
návka bude realizována po  zaplacení 
výše uvedené částky. -kv-

Informační centrum Šumperk není 
určeno pouze turistům a návštěvníkům 
města, ale i  jeho obyvatelům. Ti, kteří 
do prostor v budově divadla na Hlavní 
třídě 14 zamíří, mohou navštívit „mini-
galerii“ a zhlédnout probíhající výstavy. 

Až do čtvrtku 12. dubna je v mini-
galerii k  vidění výstava ilustrovaných 
obrázků, které připomínají fragmenty 
starých map. Výstava nazvaná Cestou 
s mapou za pokladem je dílem sedmi 
až patnáctiletých žáků výtvarného 
oboru místní Základní umělecké ško-
ly. „Obrázky jsou malované čajem, 
posypané kořením a  dokresleny ani-
linovými barvami,“ upřesnila učitelka 
výtvarného oboru Soňa Krtičková.

Ve  druhé polovině dubna se pak 
mohou příznivci minigalerie těšit na   
výstavu Malované mapy CBS Naklada- 
telství s.r.o. Zlín. Na rozdíl od map kla-
sických panoramatických a  turistických 
budou ty vystavené ručně malované. 
„Každá mapa je umělecké dílo, které má 
svou duši. Zdobí ji mnoho malovaných 
obrázků jednotlivých atraktivních míst 
a  turistických zajímavostí,“ láká na  vý-
stavu pracovnice informačního centra 
Miroslava Kouřilová a dodává, že probí-
hat bude od 16. do 30. dubna.

Bližší informace k výstavám najdete 
na webových stránkách www.infosum-
perk.cz. Informační centrum Šumperk 
na  Hlavní třídě je otevřeno ve  všední 
dny od  8 do  17 hodin, o  víkendech 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstup 
na výstavy je zdarma. -kv-

Informace/Zpravodajství

V  čase, kdy minulý týden začínalo 
astronomické jaro, zahájil šumperský 
starosta Zdeněk Brož v  místním infor-
mačním centru výstavu obrazů a grafik 
Zdeňky Rambouskové, spojenou s před-
stavením knihy Vráti Ebra „Drobničky 
z Prahy“, kterou tato šumperská výtvar-
nice ilustrovala. Na vernisáži promluvil 
malíř, grafik, výtvarný teoretik a  kurá-
tor výstav Jiří Hastík, jenž „zastoupil“ 
původně pozvané hosty - autora knihy 
Vráťu Ebra a herečku, dabérku a zpěvač-
ku Aťku Janouškovou. Oba totiž ulehli 
navzdory blížícímu se jaru s chřipkou.

„Nejsem odborník na výtvarné umě-
ní, ale když jsem si výstavu prošel, 
dýchlo z ní na mě těmi barvami jaro,“ 
uvedl výstavu Zdeněk Brož a představil 
knihu Vráti Ebra „Drobničky z Prahy“, 
jež přibližuje drobné i větší zajímavosti 
různých částí Prahy a  osobnosti, které 
se v její historii mihly. 

Slova Zdeňka Brože o  jarním „ná-
boji“ výstavy potvrdil vzápětí výtvar-
ný teoretik Jiří Hastík. „Zdeňka je typ 
umělkyně, která má opravdu široké 

spektrum tvorby jak tematicky, tak 
technicky. V knize velmi vhodně zvolila 
výtvarný doprovod tím, že překreslila 
podklady reálií pražských architektur 
nebo větších pohledů, které doplnila řa-
dou portrétů osobností, o nichž se autor 
knihy zmiňuje. A právě u portrétů bych 
se pozastavil, neboť není vůbec jedno-
duché udržet takovou jednotu výtvar-
ného projevu a  slohovost podání, jak 

se jí to v  Drobničkách podařilo,“ zdů-
raznil Hastík, který poté přiblížil profe-
sionální uměleckou dráhu této známé 
šumperské malířky, grafičky a  ilustrá-
torky. „Pabla Picassa se jednou někdo 
zeptal, co je to dobré umění. Tento vel-
ký mistr mu odpověděl, že dobré umění 
je to, co má charakter. Umění Zdeňky 
Rambouskové charakter rozhodně má,“ 
dodal Hastík. -kv-

Zdeňka Rambousková vnesla do informačního centra jaro

Máte zájem o kompost? Vyzvedněte si ho zdarma Informační centrum 
láká v dubnu 
na zajímavé výstavy

O tvorbě malířky, grafičky a ilustrátorky Zdeňky Rambouskové pohovořil šum-
perské veřejnosti dobře známý výtvarný teoretik Jiří Hastík.                        Foto: -kv-

     PMŠ odstartovaly 
jarní úklid

Pravidelný jarní úklid komunikací 
a chodníků ve městě zahájily Podni-
ky města Šumperka minulý týden. 
Probíhat by měl do pondělí 23. dub-
na. Čištění veřejných parkovišť je pak 
naplánováno na duben a květen.

Na  úklid upozorňují minimálně 
týden před jeho zahájením doprav-
ní značky se zákazem stání s vyzna-
čením termínu a  hodiny provádění 
prací. Řidičům, kteří toto přenosné 
dopravní značení nebudou respek-
tovat, hrozí postih v podobě pokuty 
od  městské policie. Harmonogram 
úklidu komunikací a  chodníků je 
zveřejněn na webu města www.sum-
perk.cz v sekci Aktuality a na strán-
kách PMŠ www.pms-spk.cz. -red-

     V muzeu upálí 
čarodějnice

Konec dubna v  šumperském mu-
zeu nese ve  znamení oslav pálení 
čarodějnic. V neděli 29. dubna se na   
nádvoří Pavlínina dvora v  15 hodin 
slétnou roztodivné bosorky, košťata či 
netopýři a chybět nebudou samozřej-
mě kocouři, do  dáli svítící lampiony 
a  tradiční vatra. Pro malé i  větší ná-
vštěvníky připravují muzejníci řadu 
soutěží. Ti v kostýmech pak dostanou 
malou odměnu. -red-

 

     Fakulty VŠB 
přijímají přihlášky 
pro první kolo

Zájemci o  vysokoškolské studium 
v  Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mají 
ještě zhruba tři týdny čas na  elek-
tronické podání přihlášky. V  rámci 
tříletého bakalářského studijního  
programu strojírenství si mohou zvolit 
prezenční nebo kombinovanou formu 
studia oboru Strojírenská technologie. 
V  nadcházejícím školním roce chce 
fakulta přijmout na  prezenční formu 
studia maximálně šedesát zájemců, 
o deset méně pak na formu kombino-
vanou. Termín pro podání přihlášek 
pro první kolo vyprší v neděli 29. dub-
na. Bližší informace na www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí 
v Šumperku rovněž Ekonomická fa-
kulta, jež zde otevřela obor nazvaný 
Veřejná ekonomika a správa. K jeho 
studiu se mohou zájemci přihlásit 
do  úterý 15. května. Do  kombino-
vané formy studia přijme fakulta 
ve  školním roce 2017/2018 šedesát 
studentů. Více informací je možné 
nalézt na www.ekf.vsb.cz. -kv-

Kompost si mohou občané odebrat  
v několika lokalitách města.  Foto: -pk-



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

Do konce dubna letošního roku mo-
hou zájemci z  řad obcí, škol, spolků 
a  sdružení žádat u  Nadace Partnerství 
o  grant na  podzimní výsadbu dřevin 
ve výši až třicet tisíc korun. Podmínkou 
však je, že stromy a keře vysadí dobro-
volníci z řad místních obyvatel, kteří se 
zaváží o ně pečovat následujících pět let. 
Zároveň se musí jednat o  druhy stro-
mů na našem území původní, jako jsou 
lípy, duby, jeřáby, javory či staré ovocné 
odrůdy, které přispějí k  zachování pří-
rodní rozmanitosti. Podrobnosti, jak  
příspěvek získat, jsou dostupné na www.
nadacepartnerstvi.cz v  sekci zaměřené 
na granty. 

Důvodů, proč sázet nové stromy, je 
nespočet. Stromy například kromě vý-
roby kyslíku poskytují stín, přirozeným 
výparem zlepšují mikroklima, snižují 
prašnost, zadržují vodu v  krajině, jsou 
domovem mnoha druhů živočichů. 
„Dle naší dlouholeté zkušenosti společ-
ná výsadba navíc přispívá ke  zlepšení 
vztahů mezi rodiči a  školou, sousedy, 
samosprávou a  místními spolky. Záro-
veň posiluje nejen vztah ke krajině, ale 
také k místu, kde tito lidé žijí,“ říká Adé-
la Mráčková z Nadace Partnerství.  

Částku ve  výši deset až třicet tisíc 
korun lze využít ke koupi a dopravě sa-
zenic stromů a keřů, kůlů, ochranného 
pletiva a dalšího potřebného materiálu. 

Samotná výsadba by pak měla probíhat 
na  dobrovolnické bázi. Když si totiž 
místní obyvatelé stromy sami zasadí, 
mají k nim lepší vztah, pečují o ně, váží 
si jich a  je méně pravděpodobné jejich 
poškození. 

V  loňském roce se díky zapojení 
1  115 dobrovolníků podařilo vysadit 
736 stromů a  keřů na  třinácti místech 
republiky. Od roku 2004 přitom Nadace 
Partnerství přispěla k výsadbě téměř de-
větapadesáti tisíc dřevin do  alejí, škol-
ních zahrad, obecních sadů a na dalších 
veřejných prostranstvích. Podrobné in-
formace lze získat na www.nadacepart-
nerstvi.cz. -red-

V letošním roce byly předány míst-
ním i  okolním spolkům, organizacím 
a  jednotlivcům finanční dary vídeň-
ského univerzitního profesora a  šum-
perského rodáka Viktora Dostala.  
Ačkoliv prožil téměř celý život ve Víd-
ni, kde byl uznávaným vědcem a léka-
řem na poli alergologie a  imunologie, 
do rodného Šumperka se od roku 1992 
pravidelně vracel a  svými štědrými 
finančními dary podporoval místní 
spolky, organizace i  jednotlivce, mezi 
něž rozdělil miliony korun. V  roce 
2016 profesor Dostal zemřel, v tradici 
však pokračuje jeho manželka, rovněž 

uznávaná lékařka, Elisabeth Dostalová. 
Mezi obdarované se letos rozdělilo 

dvě stě šedesát tisíc korun. Peníze ob-
drželi nejen šumperští Motýli, Louč-
ňáček z Loučné nad Desnou a pěvecký 
sbor při Základní škole v  Šumavské 
ulici, ale také hudební škola Pamfi-
lia, Klub tanečního sportu Šumperk 
a  hudebně - dramatické centrum 
Galimatyáš, jež pracují s  mládeží. Fi-
nanční dar putoval rovněž do šumper-
ské Charity, římskokatolické farnosti 
a do rukou studenta místního gymná-
zia, který použije peníze na  kurz pro 
mladé dokumentaristy.               -oh, kv-

Nepotřebný materiál a  technika 
civilní ochrany, které jsou vedeny 
v  evidenci majetku města, budou 
nabídnuty ve  veřejné dobrovolné 
dražbě. Ta se bude v pondělí 9. dub-
na odehrávat od 13 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roose-
veltově ulici. 

V  nadcházející aukci nabídne měs-
to například dvě vozidla Praga V3S 
(skříň, vana sklápěcí), maringotku 
Praga V3S, skříňový přívěs, vleky či 
elektrocentrály, ale také protichemické 
obleky, pracovní obuv, nosítka, gumo-
vé holinky a  další. Seznam dražených 
věcí a  techniky, včetně jejich oceně-
ní a  minimálních příhozů v  dražbě, 
najdou zájemci na  úředních deskách 
města a také na www.sumperk.cz v Ak-
tualitách nebo v  sekci Správa města, 
podsekci Úřední deska pod názvem 
Dražební vyhláška ze 13. 3. 2018 (číslo 
jednací MUSP 26314/2018). Informace 

o  předmětech a  dalších okolnostech 
dražby poskytne vedoucí krizového ří-
zení Zuzana Matějčková na telefonním 
čísle 583 388 413 nebo na e-mailu zuza-
na.matejckova@sumperk.cz.

Část předmětů, konkrétně drobný 
hmotný majetek, si lze prohlédnout 
v  areálu civilní ochrany na  Lužích 
ve  Vikýřovické ulici. Techniku pak 
v areálu firmy KOVA Invest s.r.o. v Že-
rotínově ulici 60. Prohlídky se uskuteč-
ní dnes, tedy ve středu 4. dubna, od 14 
do  16.30 hodin a  v  pondělí 9. dubna 
od  9 do  11.30 hodin. Vlastní draž-
ba pak proběhne v  pondělí 9. dubna 
od  jedné odpolední. Vydraženou věc 
zaplatí její nový majitel po  skončení 
dražby v  hotovosti nebo platební kar-
tou v pokladně městského úřadu v téže 
budově. Drobný materiál si přitom 
bude moci vyzvednout po  skončení 
dražby, v  případě techniky pak bude 
dohodnut termín předání. -kv-

Další závody devatenáctého ročníku 
soutěže Odyssea, kterou pořádá Aso-
ciace Sport pro všechny při Obchodní 
akademii v Šumperku, proběhnou v ne-
děli 8. a 29. dubna. První z nich, závod 
na horských kolech, startuje tuto neděli 
v deset hodin (sraz v 9 hodin) na Koli-
bě. Pro závodníky připravili pořadatelé 
tratě od tří kilometrů, určených i pro 

nejmenší děti, až po 9,7 kilometru.
Druhý závod se zaměří na orientační 

běh. Naplánován je na  poslední dub-
novou neděli se startem v jedenáct do-
poledne v  Šumperku U  Huberta. Sraz 
je v 10 hodin a poběží se na tratích od  
0,7 do  3,2 kilometru. Více informací 
a  přihlášky lze najít na  www.odyssea-
-spk.cz. -red-

Město nabídne v dražbě materiál 
a techniku civilní ochrany

Odyssea pokračuje závody 
horských kol a orientačním během

Vysaďte na podzim stromy, nabádá 
nadace a nabízí finanční podporu

Elisabeth Dostalová rozdělila mezi spolky 
a organizace dvě stě šedesát tisíc korun

Na výsadbu stromů mohou dobrovol-
níci získat až třicet tisíc.  Foto: archiv

Lékařka Elisabeth Dostalová pokračuje v tradici svého manžela, univerzitního profe-
sora Viktora Dostala. Letos obdarovala spolky i jednotlivce dvěma sty šedesáti tisíci 
korunami.  Foto: MěÚ Šumperk
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Duben je v Šumperku modrý, kampaň upozorňuje na autismus

Armáda spásy otevřela v Šumperku na Lužích Přístav pro lidi bez domova

Měsíc duben se nese ve  znamení mezinárodní 
kampaně „Light it up blue“ -  „Rozsviťme se mod-
ře“, jejímž cílem je upozorňovat veřejnost na nutnost 
okamžité a  stálé podpory lidí s  autismem. V  Šum-
perku si mohou lidé kampaň a  především autismus 
spojit s  obecně prospěšnou společností Dětský klíč, 
jejíž činnost se již osmnáctým rokem zaměřuje právě 
na podporu lidí s  autismem a  jejich rodin. U příle-
žitosti „modrého dubna“ pořádá Dětský klíč hned 
několik akcí.

V  pátek 6. dubna mohou činnost Dětského klíče 
podpořit všichni, kteří se chystají na  letošní první 

farmářské trhy. V  jednom ze stánků se totiž budou 
od deváté ranní do čtvrté odpolední prodávat výrob-
ky, které vytvořili lidé s autismem.

Zapojit se do kampaně budou moci lidé i v pátek 
13. dubna večer. V Zrcadlovém sále divadla totiž ode-
hraje svůj koncert Tomáš Wurst, který proloží herec 
Kryštof Grygar čtením o autismu z knihy Autismus 
a Chardonnay. Začíná v 18 hodin a vstupenky za sto 
korun si mohou zájemci koupit na místě před před-
stavením nebo v Dětském klíči v Kozinově ulici 5, a to 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 

Ti, kteří do divadla přijdou, mohou kampaň pod-

pořit i tím, že se obléknou do modrého nebo alespoň 
zvolí doplněk této barvy. A budou si také moci koupit 
výrobky klientů a propagační předměty Dětského klí-
če, jako jsou například trička s kresbami dětí s autis-
mem či modré náramky. Výtěžek z celé akce přitom 
půjde na podporu aktivit Dětského klíče.

Až do  28. dubna pak mohou zájemci zhlédnout 
v prostoru před divadelním Hrádkem výstavu fotogra-
fií „Autismus autenticky II“, jejíž autorkou je Andrea 
Nogová. Přístupná je vždy hodinu před představením 
nebo v rámci jakéhokoliv programu v divadle. Více in-
formací lze nalézt na www.detskyklic.cz. -red-

   Pokr. ze str. 3
„Moje odpověď je ano a  projeví se 

to v  malých věcech - budou moci spát 
v čisté posteli, budou se moci osprcho-
vat, budou mít dobré jídlo a někdo jim 
bude naslouchat. Doufám a  modlím se 
za to, aby každý, kdo najde místo v tom-
to přístavu, zažil takové štěstí,“ zdůraz-
nil Teunis T. Scholtens, jenž po modlitbě 
požehnal přítomným nejprve v  rodné 
holandštině a poté v češtině. 

Domov se zvláštním režimem pro 
osoby bez přístřeší vyrostl v areálu Luží 
ve  Vikýřovické ulici, v  němž Armáda 
spásy ČR provozuje azylový dům, noc-
lehárnu a  centrum sociálních služeb. 
Rekonstrukce někdejší školní budovy, 
která patří městu, přišla včetně vnitřní-
ho vybavení na 22,084 milionu korun, 
z nichž 17,232 milionu pokryla dotace 
z Programu reprodukce majetku mini-
sterstva práce a sociálních věcí.

Z původního objektu zůstalo v pod-
statě pouze obvodové zdivo. Doda-
vatelská firma Nosta z  Nového Jičína 
celou stavbu kvůli vlhkosti podřezala 
a  zcela změnila původní dispozice. 
Součástí zakázky byla nástavba druhé-
ho nadzemního podlaží nad vstupem, 
zateplení, vestavba výtahu a  celková 
rekonstrukce, včetně vnitřních instala-
cí a  nového napojení na  plyn, kanali-
zaci a vodu, a vybudování zpevněných 
ploch. „Průběh rekonstrukce nebyl úpl-
ně jednoduchý, s  čímž jsme vzhledem 
ke stáří budovy do určité míry počítali. 
Některé věci byly jinak, než se předpo-
kládalo, takže se musely konstruktivně 
řešit,“ sdělil vedoucí oddělení investic 
šumperské radnice Oto Sedlář. 

Během stavby se například po  od-
krytí stropů a krycích vrstev zjistilo, že 
pravá a  levá strana budovy byla v  mi-
nulosti poničena požárem. „Byly zde 
ohořelé nosné trámy jednoho stropu 
a  u  dalšího pak byly ztrouchnivělé, 
takže se stropy musely udělat nově,“ 

podotkl Oto Sedlář. I  proto se podle 
něj dokončení stavby oproti původ-
nímu plánu zpozdilo a  činnost nové 
sociální pobytové služby byla zahájena  
20. března, kdy domov Přístav uvítal 
první klienty.

Ve  dvoupodlažním objektu se na-
cházejí jedno a  dvoulůžkové pokoje 
vybavené postelemi, nábytkem a  so-
ciálním zázemím. Celková kapacita je 
čtyřiatřicet lůžek, z  nichž tři poloho-
vatelná jsou určena pro imobilní uži-
vatele. Především jim slouží v přízemí 
místnost hygieny, v  níž lze s  lůžkem 
manipulovat. Klienti mohou využívat 
kuchyňku, společnou jídelnu a kultur-
ní místnost. V budově se ještě naléza-
jí kanceláře pracovníků se zázemím 
a ošetřovna.

Domov se zvláštním režimem je ur-
čen mužům a ženám starším šestadva-

ceti let, kteří jsou ohroženi ztrátou by-
dlení a jejichž zdravotní a sociální stav 
se zhoršil natolik, že nezvládají nároky 
spojené s běžným fungováním ve spo-
lečnosti a jsou závislí na pomoci jiných. 
„Zařízení má regionální působnost, 
takže většina klientů bude z Olomouc-
kého kraje. Zájemci o  službu mohou 
přicházet z pobytu v nemocnici, léčeb-
ny dlouhodobě nemocných, z  jiných 
sociálních služeb, ale i  z  rodin nebo 
přímo z  ulice. Hlavním kritériem pro 
jejich přijetí je zdravotní stav,“ vysvětlil 
David Jersák, oblastní ředitel Armá-
dy spásy pro Střední Moravu. Vzápětí 
zdůraznil, že Přístav nabídne klientům 
prostor, který jim umožní zachovat si 
v  co největší míře fyzickou a psychic-
kou soběstačnost. 

„Naší snahou je, aby žili kvalitní 
a důstojný život. I proto jsme z hledis-
ka kapacity mysleli na určitý komfort, 
aby se v pokojích cítili příjemně a byl 
to pro ně opravdu domov. Navíc jim 
nabídneme i  různé volnočasové čin-
nosti,“ doplnil ředitele oblastní meto-
dik František Lakomý. Hlavním cílem 
pracovníků domova podle něj ovšem 

je, aby se tito lidé ještě dokázali zařa-
dit do běžné společnosti. „Naši klienti 
jsou samozřejmě zvyklí na  úplně jiný 
styl života a je těžké je přesvědčit, že to 
jde i  jinak. Zkušenosti ale ukazují, že 
když opět získají sebevědomí a  obno-
ví si společenské a  sociální návyky, je 
návrat do normálního života v mnoha 
případech reálný do  pěti let,“ podotkl 
Lakomý. 

V  současnosti eviduje šumperská 
Armáda spásy více než čtyři desítky 
žádostí o nově nabízenou službu z růz-
ných míst v rámci kraje. „Postupně je 
budeme vyřizovat a  celou kapacitu 
chceme naplnit do konce května s tím, 
že vybereme skutečně ty nejpotřeb-
nější. Zájemci ovšem mohou i nadále 
žádosti podávat,“ zdůraznil David Jer-
sák. Smlouva na bydlení přitom může 
být uzavřena na různě dlouhou dobu. 
„Někomu budou stačit měsíce, něko-
mu dva roky, jinému deset let i  více. 
Vše se bude odvíjet od  toho, jak si 
klient dokáže zachovat soběstačnost,“ 
upřesnil Jersák a  dodal, že služba je 
zpoplatněna. 

Část platby, jejíž výši stanoví minis-
terská vyhláška č. 505/2006 Sb. přitom 
hradí klient ze svého, zbývající část 
pak pokryjí peníze z ministerských či 
krajských dotací. „Pokud klient nemá 
vlastní příjmy, může pobyt zaplatit ze 
sociálních dávek běžného typu,“ dodal 
oblastní ředitel Armády spásy.

O  lidi, kteří budou služby domova 
se zvláštním režimem využívat, bude 
čtyřiadvacet hodin denně pečovat tým 
tvořený vedoucím přímé práce, tera-
peutem, pracovníky v sociálních služ-
bách, lékařem a zdravotními sestrami. 
Provoz, který má ve své režii Armáda 
spásy, se přitom odhaduje na patnáct 
milionů korun ročně. 

Šumperský domov Přístav je čtvr-
tým v  republice. Kromě něj provo-
zuje Armáda spásy stejná zařízení 
i ve Frýdku Místku a v Ostravě. A proč 
právě název Přístav? „Vnímáme, že 
tak jako loď dopluje po náročné plav-
bě do bezpečného přístavu, tak i lidé, 
rovněž plující komplikovaně životem, 
doplují do  bezpečí domova Přístav,“ 
uzavírá David Jersák.  -kv-

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší provozuje v  areálu Luží  
Armáda spásy ČR.  Foto: P. Kvapil

Pro Přístav využilo město 
budovu bývalé 
učňovské školy

Domov nabízí ojedinělou 
sociální pobytovou 

službu v kraji
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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 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

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

5. 4. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - kreativní zdobení tašek
6. 4. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
10. 4. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
13. 4. od 12 hod. v „K“   Technika a my 
14. 4. od 19 hod. v hotelu Grand   Společenský večer aneb Aprílová taneční 
  zábava 
17. 4. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
19. 4. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy - vaření pro osoby se 
  zrakovým postižením
20. 4. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
24. 4.   Exkurze do Tyflopomůcek Olomouc 

a  prohlídka vlakového nádraží s  akus-
tickými prvky s P. Bradáčem 
Sraz na ČD nádraží Šumperk v 7.50 hod.

25. 4. od 13.30 a od 14.30 hod. v „K“  Zdravotní cvičení 1. skupina, 2. skupina 
26. 4. od 10 hod. na „K“   Kroužek šikovných rukou - pleteme 
  z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

Charita Šumperk

SONS Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
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Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro děti 
  bez organizovaného programu 
Každou St od 14 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
21. 4. od 15 hod. ve spol. středisku Sever  Ples rodin  Setkání u příležitosti oslav 

10 let vzniku Centra pro rodinu Šumperk, 
nutné přihlásit se

28. 4. od 9.30 hod. ve „FS“   Radost být ženou  Celodenní duchovní 
obnova pro ženy s  Fr. Böhmovou, téma: 
O Boží vůli

Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26.

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

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 
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Přihlášky pro akademický rok 2018/2019 se stále přijímají

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku
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Užijte si léto, 
užijte si luxus 
dioptrických 

sluňáků

Využijte Akce 1+1 
k dioptrickým 

brýlím ZDARMA 
sluneční 

dioptrické čočky 
do vybraných 

sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické 

sluneční brýle na sport nebo sluneční 
multifokální brýle

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 
PRO ROK 2018

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek

WWW.PRACUJTEPRONEJLEPSI.CZ

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

MODERNÍ A ČISTÝ PROVOZ
Moderní stroje • čisté zaměstnanecké zázemí

JISTOTA A BENEFITY
Odpovídající plat • stabilita tradičního zaměstnavatele
• benefi ty až 65.000 Kč ročně

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
Náborový příspěvek 50.000 Kč (pro vybrané pozice).
Svůj životopis zašlete na • personalisti ka@dormerpramet.com.

www.dormerpramet.com

Inzerce ŠZ 2018 104×70 mm.indd   1 28.3.2018   13:52:28

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

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

www.remax-czech.cz

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

Našich služeb mohou využít také organizace a � 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
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Gen. Svobody 20, Šumperk

Nabízí NadměrNé velikoSti 
obuvi dámské i pánské, 
ale i StaNdardNí velikoSti 
dámské a pánské obuvi,  
dětSkou certifikovaNou 
obuv, kožeNou GalaNterii
a doplňkový SortimeNt 
(vložky, krémy, tkaničky, 
ponožkové a punčochové zboží...)

obuv   pavlína Jílková

kontakt: 583 283 139,  www.velikeboty.cz      

NÁBOR NOVÝCH 
CLENU PRO ROK  

2018

Plavecké tréninky: od dubna 2018 každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod.
Doprava dětí na bazén: oddílovým autobusem (odjezd cca 14:50 Sumtex, zastávka 15:00 Kulturní dům Šumperk, cca 15:10 Zámek Bludov, 
dojezd cca 15:20 bazén Zábřeh. Zpáteční cesta - odjezd ze Zábřehu cca v 17:15 přes stejné zastávky) 

Podmínkou plavání: věk od 7 do 10 let a schopnost uplavat 25m
Podmínkou triatlonu: věk od 7 do 12 let a schopnost uplavat 25m

Trenéři: David Jílek, Lucie Šímová, Iva Přikrylová, Jakub Šmíd
Pro bližší informace: Josef Minář, 603483530, jmmalin@email.cz

Členský příspěvek: na první polovinu roku 2000,- Kč (v ceně výcvik i autobusová doprava)

PLAVÁNÍ + TRIATLON

Pro zkušenější plavce bude možnost absol-
vovat plavecký trénink i v jiných dnech 

během týdne. Další tréninky po domluvě - 
suchá příprava (běh, cvičení, protahování).

Pro děti, které budou mít zájem se v létě 
účastnit i triatlonů, máme zázemí pro 

trénování na kolech včetně cyklotrenažérů.

VOŠ a  SPŠ Šumperk nabízí absol-
ventům všech typů středních škol tří-
leté denní studium oboru Informační 
technologie ve  vzdělávacím programu  
Multimediální internetové služby. 
Vzdělávací program reflektuje součas-
né moderní trendy, které v  aplikacích 
informačních technologiích zazname-
návají výrazný vzestup, kopíruje sou-
časnou narůstající poptávku na  trhu 
práce v  tomto odvětví. Výuka je pro-
váděna na  moderním hardwarovém 
a  softwarovém vybavení školy s  vý-
raznou orientací na  praxi. Vzdělávací  
program byl rovněž konzultován se 
sociálními partnery z  oblasti výrobní 
sféry a  nevýrobních institucí. Pod-
mínkami přijetí jsou středoškolské 
vzdělání zakončené maturitní zkouš-
kou a  podání přihlášky. Studium je 
zakončeno absolutoriem a  získáním 
titulu Dis. Absolvent nalezne uplatnění 
v dynamicky se rozvíjejícím sektoru IT 
- nejenom ve firmách a v oblasti veřej-

né správy, ale je připraven i pro samo-
statné podnikání. 

Přihlášky můžete podávat na adrese 
školy do  31. května 2018 a  přijímací 
řízení proběhne 25. června 2018. Kon-
taktní osobou je Ing. Ilona Opatovská, 
tel: 583  326  219, e-mail: opatovska@
vsps-su.cz,

Svět kolem nás rychle mění infor-
mační technologie a  budoucnost jim 
zcela určitě patří. Informační techno-
logie na  Vyšší odborné škole v  Šum-
perku jsou investicí do vzdělání, která 
se určitě vyplatí.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
V ŠUMPERKU 

VOŠ A SPŠ ŠUMPERK
www.vsps-su.cz

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovních pozic

strážníků Městské policie 
Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 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. 7. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 30. 4. 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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Vzorový příklad úvěru na model VW Golf 1,0 TSI v ceně 502 900 Kč, splátka předem 251 450 Kč (50 %), výše úvěru 251 450 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 291 920 Kč, 
celkové platby za úvěr vč. pojištění 365 740 Kč, RPSN vč. pojištění 13,082%, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 100 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 189 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 
4 419 Kč, úroková sazba p. a. 4,49 %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast), GAP a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních 
pojištění (60 měsíců). Další parametry klienta jsou věk 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby. Nabídka platí do 30. 6. 2018 nebo do odvolání. Kombinovaná 
spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–8,0 l/100 km, 102–182 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Už! Chcete vědět, kdy klesne 
měsíční splátka za Golf  
až na 4 450 Kč?

www.maratonedition.cz

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

• 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

EPCOS s.r.o. Šumperk

TECHNIK PODPORY
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• angličtinu komunikativně
• řidičák skupiny „B“
• SŠ/VŠ technického směru

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE:
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• s námi volá výhodně celá Vaše rodina
• počítáme s Vámi na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
• s námi se vzděláváte a rozvíjíte a to i v zahraničí 

    583 360 315
        katerina.vicianova@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.pracevtdk.cz

Zaujali 
jsme Vás?

JAKÁ JE NÁPLŇ PRÁCE:
• zajišťování technické podpory výroby a údržby v případě poruch v oblasti 
   automatizovaných výrobních linek a technologických zařízení
• řízení oprav

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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