
Neopakovatelný podvečer hostilo 
druhou červnovou sobotu šumperské 
divadlo. Profesor anglistiky Martin 
Hilský, nejvýznamnější současný pře-
kladatel z  angličtiny a  shakespearolog, 
v něm zavedl přítomné do světa Willia-
ma Shakespeara. Hovořil nejen o slavné 
tragédii Romeo a  Julie, kterou s  míst-
ními herci v končící sezoně nastudoval 
Bogdan Kokotek a jejíž uvedení po se-
tkání následovalo, ale jejího autora při-
blížil jakožto geniálního básníka, který 
ve  svých verších využívá hudby slov 
a díky němuž se slova stávají obrazem.

„Budu velmi osobní a  pokusím se 
vám říci, co mi na  této slavné tragédii 
připadá naprosto úžasné. Nemusím sa-
mozřejmě zdůrazňovat, že Romeo a Ju-
lie je největším příběhem lásky a smrti, 
ale velmi důležité je, že tento příběh je 
i po čtyřech stech letech nesmírně silný 
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Shakespearovo umění je umění slova, říká Martin Hilský

Místní divadlo spolu s knihovnou uspořádaly opravdu výjimečný a inspirativní podvečer nejen pro nadšence anglické rene-
sanční literatury. Po skončení besedy profesor Martin Hilský ochotně podepisoval knihy se svými překlady Shakespeara. Poté 
zhlédl představení Romeo a Julie. Foto: P. Kvapil

Martin Hilský je na svůj věk stále ob-
divuhodně aktivní a z každého jeho 
slova je cítit nadšení a láska k tomu, 
čím se celý život zabývá.  Foto: -pk-

Temeničtí hasiči převzali novou auto-
mobilovou stříkačku.   Strana 3

Předminulý pátek proběhlo slavnostní 
otevření kina.   Strany 3, 7

Na radnici zavítali úspěšní sportov-
ci.    Strany 5, 7
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Vážení a milí čtenáři,

dostává se vám do rukou červnové číslo Živé 
brány s nabídkou akcí na první prázdninový 
měsíc. Ten je spolu se srpnem označován 
jako letní okurková sezona. Není to úplně 
stoprocentní pravda. Důkazem je dvoustrán-
kový přehled akcí v tomto čísle. Přiznejme 
ale, že nebýt kina Oko, jež se nově pyšní 
špičkovým zvukem Atmos, stačilo by jen ně-
kolik řádků. 

I tak ale zkuste do „Brány“ nahlédnout. Za-
ujmout by vás mohly koncerty špičkových 
interpretů nejen vážné hudby, které se usku-
teční v rámci festivalu Klášterní hudební 
slavnosti, či výstavy a Prázdninový den v mu-
zeu. A možná nevíte, že se v jednom z domů 
na náměstí u radnice nachází pevnost Exit 
plná hádanek, šifer, hlavolamů, rébusů a fa-
lešných stop, v níž se přenesete do Šum-
perka zasaženého morovou epidemií. 

Především si ale užívejte dovolené, sluneč-
ných dnů, koupání, procházek… Přeji krásné 
prázdninové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Patronkou festivalu 
Klášterní hudební slavnosti 
je jedna z nejlepších 
harfistek světa 
Jana Boušková.  
Foto: V. Vlk

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků

a že lidem i dnes na této hře tolik zále-
ží,“ uvedl setkání Martin Hilský a  při-
pomněl, že hlavními tématy hry jsou 
nejen láska a  smrt, ale také nenávist, 
totální nenávist dvou rodů schopných 
obětovat své děti, jejíž skutečný důvod 
není znám. „Jakoby Shakespeara neza-
jímal nebo jakoby věděl, že důvod vždy 
přináší doba, ve  které je hra uváděna 
a v níž ji diváci sledují. Představte si Ro-
mea a Julii v Irsku, kdy do rolí Kapuletů 
a  Monteků jsou obsazeni irští katolíci 
a irští protestanté - a máte důvod nená-
visti. Najednou máte téma, jež Shake-
speare nezamýšlel a  nemohl zamýšlet, 
přesto tam je, protože celé jeho dílo je 
interpretačně otevřené,“ zdůraznil Mar-
tin Hilský, podle něhož Shakespeare 
v této hře vynalezl úplně nový, básnicky 
umocněný jazyk lásky, který je naprosto 
přesvědčivý. Pokr. na str. 4
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Od 1. července si bude komunální služby zajišťo-
vat šumperská radnice ve  své režii prostřednictvím 
oddělení komunálních služeb. Pod městský úřad tak 
přejde správa a  údržba veřejné zeleně, komunikací, 
včetně mostů a lávek, veřejného osvětlení, světelných 
křižovatek, vodních toků a protipovodňových zaříze-
ní, pohřebišť a městského informačního systému. Pro 
občany to znamená, že se v záležitostech souvisejících 
s vyjmenovanou agendou budou obracet na zaměst-
nance městského úřadu. Podniky města Šumperka, 
které dosud místní radnici zmíněné služby „dodáva-
ly“ na základě mandátní smlouvy, tak budou nadále 
spravovat sportoviště vložená do jejich majetku, na-
příklad zimní stadion a krytý bazén, vlastní kmenový 
majetek a také městské lesy. 

„Důvodem transformace jsou proběhlé legislativ-
ní změny spojené se zákonem o  finanční kontrole 
a  se zákonem o  dani z  přidané hodnoty, související 
především se zavedením režimu přenesené daňové 
povinnosti. Změnu doporučili také auditoři, kteří 
upozornili na nutnost zapojení některého vedoucího 

zaměstnance městského úřadu při oběhu a kontrole 
účetních dokladů za  komunální služby,“ vysvětluje 
Hana Répalová, vedoucí majetkoprávního odbo-
ru šumperské radnice, v  jehož rámci nové odděle-
ní komunálních služeb vzniká. „Přebíraná agenda 
je samozřejmě velmi rozsáhlá. Naším cílem je, aby 
nové oddělení na  činnost Podniků města plynule 
navázalo. Přesto prosíme občany o trpělivost,“ podo-
týká vedoucí odboru a dodává, že bezprostředně po  
1. červenci veřejnost žádnou velkou změnu nepocítí. 
Občané se budou pouze se svými dotazy a žádostmi 
nově obracet na zaměstnance městského úřadu, niko-
liv na pracovníky společnosti PMŠ. 

„Ve snaze o maximální kontinuitu zůstávají v plat-
nosti telefonní čísla, na  která byli lidé zvyklí volat 
na Podniky města a mají je nějakým způsobem zafi-
xované či uložené,“ doplňuje Répalovou nová vedoucí 
oddělení komunálních služeb Hana Mikulínová. Jde 
podle ní především o pronájmy a tzv. zábory veřejných 
prostranství, umisťování reklamních poutačů, často 
využívaných „áček“, zřizování nových předzahrádek, 
pronájmy prodejních stánků na Hlavní třídě směrem 
k hotelu Grand, ale rovněž o připomínky týkající se ve-
řejné zeleně, údržby komunikací a podobně. „Zpočát-
ku mohou občané volat přímo na moje telefonní čísla 
583 388 510 nebo 602 275 655. Postupně pak budou 
jednotlivé agendy vyřizovat příslušní technici a  za-
městnanci,“ upřesňuje vedoucí oddělení. 

Jedinou změnou v „terénu“, kterou lidé zaznamena-
jí hned 1. července, budou nově repasované parkovací 
automaty, jež budou méně poruchové a také ekologič-
tější, neboť je budou napájet solární panely. Ke stávají-
cím dvaceti přístrojům navíc přibyde ještě jeden v horní 
části náměstí Míru, nedaleko Kostelního náměstí. „Pe-
níze z vybraného parkovného chceme investovat zpět 
do  veřejného prostoru. A  v  budoucnu plánujeme vý-
měnu těchto repasovaných automatů za  modernější 
přístroje,“ prozrazuje Mikulínová. Pokr. na str. 4

Komunální služby přecházejí od 1. července na město, 
první velkou změnou bude nový model správy hřbitovů

  

     Registr řidičů 
se na necelé dva dny uzavře

Ve  čtvrtek 28. června od  14 hodin a  v  pátek  
29. června po celý den bude pro občany uzavřeno 
pracoviště registru řidičů, jež se nachází v  měst-
ské úřadovně v  Jesenické ulici. Důvodem je pře-
chod na nový systém vydávání řidičských průkazů. 
Ve  zmíněném termínu bude změna probíhat 
na všech pracovištích v republice. -red-

     Vlastníte cokoliv 
k textilnictví na Šumpersku?
Radnice prosí o zapůjčení

Město Šumperk v  současnosti připravuje pro-
jekt expozice textilnictví v objektu bývalé Klappe-
rothovy manufaktury, v němž by měla vzniknout 
interaktivní expozice zaměřená právě na  historii 
tohoto odvětví. V  souvislosti s  přípravou jejího 
scénáře prosí místní radnice o  zapůjčení jakých-
koli podkladů týkajících se textilnictví na Šumper-
sku. Jedná se například o  fotografie, pohlednice, 
dokumentaci a  další materiály či zajímavosti. 
Po zpracování budou poskytnuté materiály vráce-
ny zpět vlastníkům. -kv-

 

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

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

 -kv-

     Sháníte brigádu na léto? 
Využijte nabídku 
místní radnice

Šumperská radnice v  letošním roce zprostřed-
kuje zájemcům letní brigády. Na této možnosti se 
dohodla se společnostmi, jež pro ni zajišťují komu-
nální služby, případně s ní spolupracují.

Brigádníky pro zvelebování prostředí Tyršova sta-
dionu letos přijme Tělovýchovná jednota Šumperk. 
Zájemci mohou kontaktovat Reného Kaňáka, tel.  
č. 724 311 103. Volná místa v období letních měsíců 
nabízí rovněž společnost Moravská pohřební služba 
s.r.o., jde přitom opět o práce související se zelení, 
která se nachází na  šumperských hřbitovech. Stačí 
jen oslovit Jiřího Kozáka, tel. č. 775 551 772, e-mail: 
pohrebnisluzba@email.cz. -kv-

Zahradní slavností se ve čtvrtek 14. června loučili se starou budovou knihovnice a čtenáři. Po vystoupení Drum 
Orchestru pod vedením Káji Cvrka následovalo představení Robinson Crusoe, s nímž do Šumperka přijelo ro-
dinné Divadlo Víti Marčíka z jihočeských Drahotěšic a o závěrečnou tečku za programem se postaral Old Time 
Jazzband z Loučné nad Desnou.  Foto: P. Kvapil

V budoucnu by chtěla radnice upravit i léta neudržo-
vané hrobky a hroby.  Foto: -pk-
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Pondělí 11. června se nepochybně zapíše do histo-
rie sboru dobrovolných hasičů v  Temenici. V  tento 
den totiž převzali novou cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS 30 Scania za více než sedm a půl mi-

lionu korun. Do plného provozu „vyjede“ v polovině 
září.

Pořízení nové techniky schválili šumperští zastupi-
telé loni v září, v listopadu pak radní vybrali dodava-

tele - firmu Wiss Czech, s. r. o. z Halenkovic. Investice 
přišla na 7,577 milionu korun a s výjimkou padesáti 
tisíc, kterými na nákup přispěl Olomoucký kraj, ji ce-
lou zaplatilo město.

„Je to nádhera, nenacházím slov,“ reagoval na otáz-
ku týkající se prvního dojmu z nového vozu viditelně 
nadšený velitel temenické jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Pavel Koutný, který auto minulé pondělí 
přebíral. Novotou zářící Scania s velkou kabinou má 
podle něj nejen výborné jízdní vlastnosti, ale dis-
ponuje například i  odnímatelnou střešní lafetovou 
proudnicí či osvětlovacím stožárem pro použití při 
zásahu. Vybavena je kromě jiného také speciální dý-
chací technikou značky Auer. 

„V  současnosti probíhá zaškolování všech členů 
jednotky. S  uvedením do  plného provozu počítáme 
v  polovině září,“ uvedl Koutný, Vzápětí upřesnil, že 
do  té doby budou hasiči používat stávající velkoka-
pacitní cisternu CAS 32, Tatra 815. „Ta byla vyrobena 
v  roce 1987 a  dnes samozřejmě nesplňuje parame- 
try na svoji činnost i na bezpečnost přepravy hasičů 
na místo zásahu,“ podotkl velitel jednotky a dodal, že 
zastaralé vozidlo nabídne město za odhadní cenu ha-
sičským sborům z okolních obcí.

Temenická poloprofesionální jednotka je zařazena 
v režimu JPO 2, což znamená, že společně s profesio-
nály z místního hasičského záchranného sboru vyjíž-
dí k většině zásahů v Šumperku a okolí. Vyrazit musí 
do pěti minut po vyhlášení poplachu. Ročně přitom 
zasahuje až u šesti desítek událostí. -kv-

Zpravodajství/Informace

Nový interiér posunul kino do budoucnosti, město plánuje poslední etapu rekonstrukce

Temeničtí hasiči převzali novou automobilovou stříkačku, nejmodernější v kraji

Po  více než čtyřměsíční pauze se 
první červnový den dočkali milovníci 
filmového plátna ze Šumperka a  okolí 
znovuotevření kina Oko. O týden poz-
ději pak v  prostorách, evokujících pr-
vorepublikové časy v současném pojetí, 
proběhlo slavnostní přestřižení pásky, 
jemuž přihlíželi zástupci vedení města, 
dodavatelských firem a pozvaní hosté.

„Oko je už roky jedním z nejnavště-
vovanějších jednosálových kin v repub-
lice a  my jsme si byli vědomi, že jeho 
zázemí je za zenitem. Nejvíc nás přitom 
trápil stav sítí v budově. Začali jsme tedy 
připravovat rekonstrukci podle studie 
a projektu architekta Ivo Skoumala, kte-
rou se podařilo prakticky bez jakýchkoli 
výrazných úprav realizovat. Jsem proto 
rád, že zatím slyším na  novou podobu 
interiéru jen samou chválu,“ řekl v úvo-
du setkání místostarosta Tomáš Spurný, 
jenž vzápětí připustil, že rekonstrukce 
byla poměrně komplikovaná. 

„Zůstalo nám po  předchůdcích tak 
trochu smutné dědictví, neboť se uká-
zalo, že podlahy a zdi v předsálí nejsou 
odizolované a chybějí veškeré podklad-
ní betony. Vzápětí se pak objevily potí-
že s rozvody topení a do hry vstoupily 
i  nové normy a  předpisy v  oblasti po-
žární bezpečnosti a  vzduchotechniky. 
Bylo tak nutné provést další nepláno-
vané práce. Dnes se ale domnívám, že 
se vše podařilo vyřešit a že kino může 
v  této podobě sloužit dalších třicet 
i  více let,“ zdůraznil Spurný a  podě-
koval firmám Elektromont Rapotín, 

Stavrel Hanušovice a Nečas - Interiéry, 
jež se realizace zhostily. „Vysoutěžit so-
lidní firmu, která odvede kvalitní práci, 
začíná být v  dnešní době stavebního  
boomu a vrcholících dotací velký pro-
blém. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ 
podotkl místostarosta.

Rekonstrukce uzavřela jediný šum-
perský biograf v polovině ledna, pláno-
vaný termín dokončení však nečekané 
komplikace posunuly až na konec květ-
na. Rekonstrukce se přitom dotkla foyer 
s  předprodejem vstupenek, prostoru 
šaten a  chodeb vedoucích ke  kinosálu. 
„Generálkou“ prošly podlahy, osvětlení, 
elektroinstalace a  další sítě. Výraznou 
proměnu má za  sebou samotný inte- 
riér a úplnou novinkou je špičkový zvuk 
Dolby ATMOS. 

Pod projektem interiéru kina Oko 
jsou podepsáni architekti Ivo a  Jan 
Skoumalovi, kteří zvolili jednotný kon-
cept barevného a  materiálového řešení 
hlavních prvků. „Chtěli jsme navodit 
původní atmosféru objektu, určitou pr-
vorepublikovou náladu, i když v součas-
ném pojetí a  v  současných materiálech. 
Rozhodli jsme se pro dub, který je téměř 
národním stromem a  jenž se používal 
v  historicky hodnotných interiérech, 
a  zkombinovali ho s  neutrálními bar-
vami, což výrazně podtrhuje důstoj-
nost interiéru. Velmi hodnotím, jak se 
dodavatelé práce zhostili, především 
pak truhlářská dílna Lubomíra Nečase, 
která precizně zvládla i drobné detaily,“ 
pochválil vlastní realizaci Ivo Skoumal.

Současná podoba kina Oko nava-
zuje na  někdejší biograf Varieté, kte-
rý byl v  budově otevřen v  prosinci 
1928. „Je tak trochu symbolické, že 
po  devadesáti letech otevíráme nově 
zrekonstruované kino podle návrhu 
architekta Skoumala, jenž ho posunu-
je do budoucnosti,“ uvedl ředitel kina 
Kamil Navrátil, který zdůraznil, že ne-
být podpory současných i předchozích 
zastupitelů a také vysoké návštěvnosti, 
ke  slavnostnímu otevření by pravdě-
podobně nedošlo. „Musím také zmínit 
dva důležité momenty, které kino po-
sunuly dopředu. Byla to rekonstrukce 
kinosálu v roce 2003 a poté digitaliza-

ce v roce 2010. V této souvislosti chci 
vzpomenout svoji předchůdkyni Zdeň-
ku Holubářovou, jež měla na  tomto 
pokroku velkou zásluhu. Nebýt jí, kino 
dnes není tam, kde je,“ řekl Navrátil, 
který doufá, že i v budoucnu bude do-
cházet k  dalším zlepšením v  podobě 
nových technologií a přístupů. „Někte-
rá města budují ještě druhé menší sály 
nabízející alternativní program během 
promítání v hlavním sále. A ukazuje se, 
že to je ekonomicky prospěšné, protože 
návštěvnost stoupá. Možná se to poda-
ří i nám během závěrečné fáze rekon-
strukce,“ dodal ředitel kina.

    Pokr. na str. 7

Slavnostní přestřižení pásky se ujali šumperský místostarosta Tomáš Spurný,  
architekt Ivo Skoumal, jednatelka společnosti Elektromont Rapotín Pavlína Do-
stálová a ředitel kina Kamil Navrátil.                                                                Foto: -pk-

Po převzetí nové cisterny si ji členové jednotky „ohmatali“ přímo v terénu, v sousedství někdejší věže na sušení 
hadic.  Foto: P. Kvapil
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Komunální služby/Informace

Komunální služby přecházejí od 1. července na město, první velkou změnou bude nový model správy hřbitovů

Shakespearovo umění je umění 
slova, říká Martin Hilský

   Pokr. ze str. 2
K dalším pozitivním změnám v oblasti komunál-

ních služeb by mělo docházet postupně. „Uvědo-
mujeme si samozřejmě nedostatky v  jednotlivých 
oblastech. Ne vše, zejména v běžné údržbě majetku, 
fungovalo ideálně, zejména z  důvodu omezených 
finančních prostředků v  rozpočtu města a  nedosta-
tečného personálního zabezpečení. Budeme se snažit 
zjednat nápravu a zlepšovat poskytované služby, ne-
půjde to ovšem ze dne na den,“ zdůrazňuje vedoucí 
odboru Hana Répalová, kterou trápí zejména součas-
ný stav obou městských hřbitovů, do nichž se v minu-
losti příliš neinvestovalo.

Právě místním veřejným pohřebištím se v součas-
nosti začíná blýskat na lepší časy. K 31. srpnu totiž vy-
prší platnost stávající smlouvy s Moravskou pohřební 
službou, která externě zajišťuje jejich provoz, včetně 
oprav a  údržby, a  od  1. září bude mít tuto činnost 
na starosti zaměstnanec městského úřadu. Ten bude 
občanům k dispozici přímo na hřbitově v Zábřežské 
ulici, konkrétně v  administrativní budově, jež dříve 
sloužila jako kancelář pro vyřizování pronájmu hro-
bových míst pro pozůstalé a  nyní se dokončuje její 
rekonstrukce. V  bezbariérově přístupném objektu 
najdou návštěvníci hřbitova kromě kanceláře „správ-
ce“ i nově vybudované veřejné toalety. „Pouze údržbu 
veřejné zeleně, komunikací a dalších prvků na hřbito-
vech, včetně vývozu odpadkových košů a velkoobje-
mových kontejnerů, bude zajišťovat externí firma. Ta 
vzejde z veřejné soutěže, kterou město vypíše,“ popi-
suje vedoucí nového oddělení budoucí model, jehož 
velkou předností bude podle ní právě oddělení správy 
zeleně od administrativy. „Náš zaměstnanec bude za-
jišťovat administrativní činnosti dle platné legislativy 

v oblasti pohřebnictví. Bude tedy například uzavírat 
nájemní smlouvy na  hrobová místa, vést jejich evi-
denci, ale také kontrolovat správu a údržbu hřbitovů, 
kterou bude mít na  starosti zmíněná externí firma, 
a  bude rovněž vystavovat objednávky na  drobné 
opravy či větší investiční akce,“ přibližuje Mikulíno-
vá pracovní náplň „správce“ hřbitova. Ten bude také 
dohlížet na  dodržování nového řádu veřejného po-
hřebiště, který začne platit 1. září, a vysvětlovat jeho 
ustanovení návštěvníkům hřbitova.

Jako zásadní pro další rozvoj obou hřbitovů se uka-
zuje pasportizace hrobových a  urnových míst, tedy 
jejich evidence. Dokončena by měla být letos v září. 
„Evidence ukáže, jakým způsobem bychom měli  
realizovat kompletní revitalizaci veřejných pohřebišť 
ve městě, jež je zařazena do akčního investičního plá-
nu. Cílem je, aby oba hřbitovy splňovaly požadavky 
na  důstojné prostředí pro pozůstalé a  poskytova-

ly klidný odpočinek zemřelým,“ zdůrazňuje Hana 
Répalová. Vzápětí dodává, že v  následujících letech 
by měl především hřbitov při Zábřežské ulici projít 
pozitivními změnami, počínaje opravami komuni-
kací přes nové rozvody vody až po řešení vsypových 
louček, stavu opěrných zdí, zídek s  pamětními des-
kami a  neudržovaných hrobů. „Na  základní údržbu 
opuštěných hrobů je pamatováno v rámci vypsané ve-
řejné zakázky na údržbu ploch a prvků na veřejných 
pohřebištích. V budoucnu se tato problematika bude 
řešit kompletně ve spolupráci s architektem v rámci 
zmíněné revitalizace. Půjde zejména o zajištění tech-
nického stavu a  péče o  velké opuštěné hrobky, ale 
i o jednotlivé hroby ve staré části hřbitova,“ objasňu-
je Répalová, jež by ráda každoročně provedla kromě 
běžných oprav i jednu větší investici. Letos by se tak 
měla opravit hrobka šumperského stavitele Schwest-
ky na temenickém hřbitově. Akci již Podniky města 
připravily a město opravu dokončí.

Správa veřejných pohřebišť je jen jednou oblastí 
agendy, kterou bude mít nové oddělení komunálních 
služeb městského úřadu od  1. července na  starosti. 
Těmi největšími a nejviditelnějšími jsou údržba veřej-
né zeleně a údržba místních komunikací a chodníků. 
V jejich případě budou vlastní činnost i nadále zajiš-
ťovat externí dodavatelé na  základě dlouhodobých 
smluv vzešlých ze soutěží. Tu na  zeleň se již místní 
radnice chystá vypsat, neboť smlouva se stávající 
firmou Údržba zeleně a  parků vyprší koncem pro-
since. Společnost Suez pak má na úklid komunikací 
a  chodníků ve  městě uzavřenou smlouvu do  konce 
roku 2020. Další informace týkající se problematiky 
přechodu komunálních služeb na město budeme po-
stupně přinášet v příštích číslech zpravodaje. -kv-

   Pokr. ze str. 1
„Romeo a  Julie je vlastně sonetová 

tragédie vznikající v  době, kdy psal 
sonety. Připomeňme prolog ke  hře, 
jenž má čtrnáct řádků. Je to dokonalý 
shakespearovský sonet, který se rýmuje 
jako jeho sonety v této knize,“ podotkl 
s  úsměvem překladatel Shakespeara, 
pro něhož je Romeo a Julie tou nejcud-
nější, nejčistší a  zároveň nejvášnivější 
hrou, kterou Shakespeare napsal.

Během odpovědí na  otázky, jež 
po  půlhodinové přednášce zazněly,  
Martin Hilský mimo jiné zmínil, že 
Shakespeare by nikdy nemohl napsat 
to, co napsal, kdyby neměl velmi pes-
trou a  zajímavou životní zkušenost. 
„Problém je, že nevíme nic konkrétní-
ho, jen to, že přestože nebyl aristokrat, 
velmi dobře vycházel s královským ro-
dem. A další problém pro překladatele 
je, že se nedochoval jediný jeho ruko-
pis. Celé Shakespearovo dílo, vyjma so-
netů, vyšlo sedm let po jeho skonu péčí 
herců, kteří s ním byli na jevišti a mlu-
vili s ním o jeho hrách,“ připomněl. 

V závěru setkání pak byla řeč o pře-
kladech Shakespearova díla. „Prvních 
překladů si nesmírně vážím, především 
pak Josefa Václava Sládka i Karla Igná-
ce Tháma, jenž Hamleta přeložil nikoliv 

z  angličtiny, ale z  němčiny. Když totiž 
máte před sebou originál, slyšíte onu 
hudbu řeči,“ zdůraznil Hilský a dodal, 
že výhodou dnešních překladatelů je, 
že pracují s texty, které byly probádány  
generacemi anglických, amerických 
i  evropských textologů. Sládek podle 
něj tento stupeň poznání Shakespea-
rovy řeči, včetně erotického slangu 
a  všech reálií s  ní spojených, neměl. 
Přesto je jeho překlad pozoruhodný. 
„Jsem přesvědčen a  doufám, že je to 
na  mých překladech sonetů i  vidět, že 
je nutné překládat nejen smysl, rým 
a  rytmus, ale i  všechny slovní hříčky 
a hudbu slov. Protože kdo se nepokou-
ší překládat hudbu slov, ten se míjí se 
Shakespearem, neboť on byl výsostně 
hudební básník ve  smyslu hudby slo-
va. Básně jsou vlastně sonety. A sonet, 
v němž není vepsána píseň, není sone-
tem. To platí o celé hře Romeo a Julie, 
která je navýsost básnická jako všechny 
ostatní hry napsané kolem roku 1595. 
Mají obrovský počet rýmů a  zcela 
zvláštní hudebnost. A je jen na hercích, 
režisérech a scénografech, jak to ucho-
pí. Když se to podaří, diváci, kteří vů-
bec nemusejí tušit, co se děje, tím jsou 
většinou obrovsky zasaženi,“ uzavřel 
Martin Hilský. -kv-

Pod městský úřad přejde od 1. července rovněž sprá-
va a údržba veřejné zeleně.  Foto: -pk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

zaměstnance oddělení komunálních služeb odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk

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

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny, v  platném znění * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC 
* dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zkušenosti v oboru správy a údržby veřejné 
zeleně, veřejných pohřebišť, vodních toků, dětských hřišť nebo ve stavebnictví jsou vítány  

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: zajišťování realizace provozu, správy a  údržby majetku města 
na  úseku veřejné zeleně, veřejných pohřebišť, vodních toků, dětských hřišť, hradeb a  dalších 
prvků, které jsou situovány ve  veřejném prostoru (zábradlí, poldry, mobiliář a  jiné) * kontrola 
provádění správy a  údržby majetku * odpovědnost za  správnost fakturace v  návaznosti na  věcnou 
kontrolu provedených prací * administrace žádostí k  využití veřejného prostranství za  vlastníka 
a  správce na  úseku veřejné zeleně * zastupování vlastníka při jednání ve  věci rozhodnutí o  kácení 
dřevin rostoucích mimo les (dle zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny a  dle vyhlášky  
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení)

Místo výkonu práce: Město Šumperk, Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 8. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 27. 6. 2018.  Informace k pozici podá Hana Répalová, vedoucí odboru 
majekoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 518 nebo Hana Mikulínová, vedoucí oddělení komunálních služeb 
odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 510.
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Sportovci, kteří doma i v zahraničí hájí především 
barvy Šumperka, ale také okolních měst a  obcí, za-
vítali předminulý čtvrtek na  místní radnici. Přijali 
pozvání na  setkání, během něhož jim „hostitelé“ 
poděkovali za  skvělou reprezentaci a  popřáli hodně 
úspěchů v další sportovní kariéře.

„Úspěšné sportovce každoročně oceňujeme v rám-
ci cen města, ale na  všechny se samozřejmě nedo-
stane. Pozvali jsme vás proto, abychom vám vyjádřili 
velké poděkování za to, jak skvěle reprezentujete měs-
to a Šumpersko. Velmi si toho vážíme,“ uvedl setkání 
se sportovci, kteří „zazářili“ v  poslední době svými 
výkony, šumperský místostarosta Tomáš Spurný 
a dodal, že akci iniciovali starosta Zdeněk Brož spolu 
se sekretářem okresního sdružení České unie sportu 
Vladimírem Šimíčkem. „Velký dík patří zejména bra-
trům Bankovým. Kdybychom se chtěli jako město  
zviditelnit takovým „píárkem“, jakým byla letošní 
olympiáda, museli bychom zřejmě prodat radnici 
a ještě něco přidat,“ podotkl s úsměvem Spurný.

Podle Vladimíra Šimíčka trápí okresní sdružení 
České unie sportu především to, že se nedaří získat 
dostatek nominovaných pro vyhlášení ankety nej-
lepších sportovců okresu. „I  to nás přivedlo na my-
šlenku tohoto setkání a  shodli jsme se, že oslovíme 
rovněž sportovce, kteří nejsou přímo ze Šumperka, 
ale i  z  okolí, a  region reprezentují,“ uvedl Vladimír 
Šimíček, jenž se se starostou Zdeňkem Brožem shodl 
na  tom, že by bylo dobré v  této tradici pokračovat 
i v dalších letech. „Musím v této souvislosti poděko-
vat městům Šumperku, Zábřehu a  Mohelnici, které 
pro sportovce vytvářejí velmi dobré podmínky, což je 
vidět i na  stavu sportovních zařízení,“ zdůraznil se-
kretář okresního sdružení České unie sportu.

Jeho slova vzápětí potvrdili během uvolněné dis-
kuze přítomní sportovci. Byli mezi nimi úspěšná at-
letka v běhu na dlouhých tratích, členka TJ Šumperk 
a od  loňského roku závodnice extraligového atletic-
kého klubu Olymp Brno Eva Filipiová, jejíž jméno se 
mimo jiné objevuje i na předních pozicích výsledko-

vých listin nejrůznějších extrémních závodů, a  nej-
lepší orientační běžec České republiky v  roce 2017, 
člen klubu Severka Šumperk a držitel čtyř titulů mi-
stra republiky Vojtěch Král. Tento od loňského roku 
profesionální sportovec se několikrát umístil v  prv-
ní desítce na  světových a  evropských šampionátech 
v závodech jednotlivců, podílel se na stříbru a bron-
zu ve  štafetách na  mistrovstvích Evropy a na  bron-
zu z  akademického mistrovství světa ve  smíšené 
sprintové štafetě. Loni byl na tzv. olympijských hrách 
neolympijských sportů, World Games, na krátké trati  
třetí a ve Světovém poháru skončil pátý.

Řadu úspěchů má na  svém kontě rovněž zábřež-
ská kuželkářka, reprezentantka republiky a „čerstvá“ 
maminka Hana Wiedermannová, jež už devátou se-
zonu hraje za  rakouský celek BBSV Wien. Dvojná-
sobná mistryně světa v kuželkářském sprintu, kterou 
na šumperskou radnici doprovodila maminka Dana, 
mnohokrát excelovala na evropských a světových klá-
ních a loni zvítězila ve Světovém poháru jednotlivkyň.

„Jako sportovec se s vámi nemohu vůbec srovná-
vat, protože můj největší úspěch na  lyžích byl kdysi 
dávno bronz z  akademického mistrovství republiky 
a třicáté místo v obřáku na univerziádě. Se sportovní 
kariérou jsem skončil hned po vysoké škole, kdy jsem 
začal trénovat dívky ve Ski klubu Šumperk. Ondra byl 
už tehdy jako junior v národním týmu, po jeho roz-
padu se ale vrátil do šumperského klubu a já ho začal 
trénovat. Hned první sezonu v  roce 2001 byl šestý 
na mistrovství světa, takže jsme se dostali na olympiá- 
du. To by mě rok předtím vůbec nenapadlo,“ popsal 
začátky spolupráce se svým bratrem, olympionikem 
Ondřejem, bývalý šéftrenér národního lyžařského 
týmu Tomáš Bank. Jeho jméno je dnes spojeno pře-
devším s olympijskou vítězkou, sněhovou „obojživel-
nící“ Ester Ledeckou, kterou trénuje s pomocí bratra 
Ondřeje. Ten se ze setkání omluvil, stejně jako servis-
man Ledecké Petr Kouřil přezdívaný Olsen, který žije 
v nedalekém Kolšově, a její fyzioterapeut Jakub Ma-
rek z Dolních Studének.  Pokr. na str. 7
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Na radnici zavítali úspěšní sportovci

Sportovci, kteří úspěšně reprezentují město a okolní obce doma i v zahraničí, se setkali na místní radnici.  Foto: -kv-

  

     Na zahájení výstavy 
přijedou zástupci 
ze šanghajského Minhangu

Po  loňské účasti souboru z  městského obvodu 
Minhang čínské Šanghaje na šumperském folklor-
ním festivalu pokračuje spolupráce v oblasti kultury 
s tímto dalekým městem. V klášterním kostele bude 
během léta k vidění výstava fotografií historické ar-
chitektury, jež se nachází právě v obvodu Minhang. 
Autory jsou mladí šanghajští fotografové.

„Na dvaceti panelech bude v tzv. české kapli vy-
staveno čtyřicet fotografií mladých talentovaných 
umělců,“ říká Bohuslav Vondruška z  oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. Vzá-
pětí upřesňuje, že výstava bude zahájena v  úterý  
26. června v 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuc-
kého. „Vernisáže se zúčastní pětičlenná delegace 
z  čínské Šanghaje v  čele s  Jizhenem Yangem, ře-
ditelem Kanceláře pro rozhlas, film a televizní vy-
sílání obvodu Minhang,“ prozrazuje Vondruška. 
Součástí bude vystoupení komorní sestavy Šum-
perského dětského sboru Motýli, jež se pak připojí 
k celému sboru, který od sedmé podvečerní pořá-
dá v hlavní lodi kostela velký benefiční koncert pro 
nadaci Dobrý anděl. -kv-

     ŠDS zapisuje 
nové zpěváčky

Zápis zpěváčků do přípravných oddělení Šum-
perského dětského sboru proběhne ve  středu  
20. a ve čtvrtek 21. června vždy od 14 do 18 hodin 
ve zkušebně na Komíně. Sbor přijímá děti od pěti 
let s chutí do zpívání. Překážkou vůbec není, po-
kud dítě dosud zpívat neumí. ŠDS přijímá všechny 
děti a podmínky jsou jednoduché. Při zápisu dítě 
zazpívá jednu písničku, nejlépe lidovou. Bližší in-
formace sdělí Ivana Žůrková, tel. č. 725 012 639, 
motyli@spk.cz.  -red-

     Informační centrum zve 
na výstavy v minigalerii

Na začátku prázdnin mohou návštěvníci mini-
galerie informačního centra proniknout do  tajů 
fotografie prostřednictvím cyklu „Můj zoom 
na  přírodu“ šumperské rodačky Evy Karáskové. 
„Výstavu mohou návštěvníci navštívit od  neděle  
1. července do pátku 17. srpna,“ uvedla pracovnice 
informačního centra Miroslava Kouřilová a  do-
dala, že setkání s  autorkou proběhne v  pondělí  
16. července od 17 hodin.

V minigalerii informačního centra stále probíhá 
výstava koláží a kreseb rejchartické malířky Věry 
Kovářové. Výstava nazvaná „Vesele“ potrvá do   
v pátek 29. června.

Bližší informace k  aktuálním výstavám najde-
te na  webových stránkách Informačního centra 
Šumperk www.infosumperk.cz. Otevírací doba infor-
mačního centra je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin 
a o víkendech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. -red-

Zubní pohotovost na Šumpersku - víkendy 
a svátky od 8 do 11.30 hodin

Informace o sloužícím lékaři a ordinaci: 
tel. č. 585 544 444, www.dent.cz v sekci pro veřejnost
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Informace/Upozornění

Dva obecní byty nabízí k pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 1 se 
nachází v  domě v  Jeremenkově ulici 
1571/19 v  1. NP a  sestává z  jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny 
a WC. Celková plocha činí 28,47 m², 
součástí je sklep o  výměře 6,66 m². 
Vytápění a  ohřev vody jsou ústřední. 
Měs. nájemné je 1494 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 140 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, úklid) na   
1 osobu činí asi 1400 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). 

Druhý byt č. 14 se nachází ve stej-
ném domě v  2. NP a  sestává z  jed-
noho pokoje, kuchyně, předsíně, 
koupelny a WC. Celková plocha činí 
28,74 m², součástí je sklep o výměře 
3,28 m². Vytápění a ohřev vody jsou 
ústřední. Měs. nájemné je 1427 Kč + 
měs. nájemné za zařiz. předměty asi 
140 Kč a  měs. zálohy na  služby spo-
jené s užíváním bytu (vytápění, TUV, 
vodné/stočné, společná elektřina, 
úklid) na  1 osobu činí asi 1400 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). 

Pro dům Jeremenkova 1571/19 byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy, budova patří do ener-
getické třídy E, měrná roční spotřeba 

energie je 250,3 MWh/(m²/rok).
Předpokládaný počátek nájmu u obou 

bytů: od  září 2018. Byty v  Jeremenko-
vě ulici si lze prohlédnout v  pondělí  
9. července v  15.30 hod. (po  tomto 
termínu bude hlavní vchod do  domu 
uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města a  na  majetkoprávním odboru 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budo-
va radnice), oddělení správy majetku, 
dveře č. 410 v  přízemí. Na  toto oddě-
lení se žádosti rovněž zasílají do středy  
11. července do  16 hodin a  zde také 
získají zájemci bližší informace  
(K. Bezdíčková, tel. 583  388  410,  
e-mail: katerina.bezdickova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů 
v  majetku Šumperka se řídí platným 
„Opatřením“ (k dispozici na stránkách 
www.sumperk - sekce BYTY). 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k  dispozici na  MěÚ Šumperk, na  ma-
jetkoprávním odboru v budově radni-
ce na  nám. Míru 3. září 2018. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu se žádným ze žadatelů o při-
dělení bytu. H. Répalová, vedoucí 

MJP odboru MěÚ Šumperk

Šumperská radnice pronajme dva obecní byty

1. července 2018 nabývá účinnosti 
novela zákona o  občanských průka-
zech a  cestovních dokladech a  souvi-
sejících zákonů, která přináší novinky 
ve  vydávání těchto dokladů. Zejména 
v oblasti občanských průkazů dochází 
k významným změnám.

Od 1. 7. 2018 budou vydávány pouze 
občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým či-
pem, do něhož se zapisuje identifikační 
certifikát. Ten obsahuje číslo OP a další 
údaje, které jsou uvedeny na  OP (vy-
jma fotografie a podpisu).

Tímto se tedy ukončuje vydávání 
občanských průkazů se strojově či-
telnými údaji bez kontaktního čipu 
a  občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů s  dobou platností  
1 měsíc, jež byly vydávány z důvodu 
ztráty, odcizení, poškození či zničení 
OP.

Občan může požádat o  vydání ob-
čanského průkazu v  klasické lhůtě 
do 30 dnů, případně nově ve zkráce-
né lhůtě do 24 hodin pracovního dne 

nebo do 5 pracovních dnů.
O občanský průkaz vydaný do 24 ho- 

din může občan požádat u kteréhoko-
liv úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, 
Na  Pankráci 72. Převzít tento hoto-
vý občanský průkaz však musí pouze 
na MV ČR. 

O občanský průkaz vydaný do 5 pra- 
covních dnů může občan požádat 
u  kteréhokoliv úřadu obce s  rozšíře-
nou působností nebo u  Ministerstva 
vnitra ČR, Praha 4, Na  Pankráci 72. 
Převzít hotový občanský průkaz může 
u Ministerstva vnitra ČR nebo na úřa-
du obce s rozšířenou působností, u ně-
hož o občanský průkaz požádal.

Správní poplatky za  vydání OP 
ve zkrácené lhůtě:

ve  lhůtě do  24 hodin - občan star-
ší 15 let 1000 Kč, občan mladší 15 let  
500 Kč;

ve lhůtě do 5 pracovních dnů - ob-
čan starší 15 let 500 Kč, občan mladší 
15 let 300 Kč.

Rovněž u  cestovních pasů dochází 

ke změně lhůt pro jejich vydání. Nově 
lze požádat o vydání cestovního pasu 
ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 
nebo do 5 pracovních dnů.

O cestovní pas vydaný do 24 hodin 
může občan požádat u  kteréhokoliv 
úřadu obce s  rozšířenou působností 
nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, 
Na Pankráci 72. Převzít hotový cestov-
ní pas však musí pouze na MV ČR.

O  cestovní pas vydaný do  5 pracov-
ních dnů může občan požádat u kterého-
koliv úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, 
Na Pankráci 72. Převzít hotový cestovní 
pas pak může na MV ČR nebo na úřadu 
obce s rozšířenou působností, u kterého 
o cestovní pas požádal.

Správní poplatky za vydání cestovní-
ho pasu:

ve  lhůtě do  24 hodin - občan star-
ší 15 let 6000 Kč, občan mladší 15 let 
2000 Kč;

ve lhůtě do 5 pracovních dnů - ob-
čan starší 15 let 3000 Kč, občan mladší 
15 let 1000 Kč.

U cestovních pasů vydaných ve stan-
dardní lhůtě, tj. do  30 dnů, zůstává 
správní poplatek stejný, tedy 600 Kč pro 
občany starší 15 let a 100 Kč pro občany 
mladší 15 let.

Nově při podání žádosti o  vydání 
občanského průkazu i cestovního pasu 
může žadatel do žádosti uvést svůj kon-
takt, tj. telefonní číslo nebo e-mailovou 
adresu, na  kterou mu MV ČR zašle 
informaci, že je jeho doklad připraven 
k převzetí.

V  souvislosti s  výše uvedenými 
změnami vyzýváme občany, aby si 
své osobní doklady důsledně chránili 
před ztrátou, odcizením, poškozením 
nebo zničením. Vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů 
s  platností na  1 měsíc, tzv. „blesku“, 
který jsme vyráběli na  počkání, už 
nebude možné, občanům tak mohou 
v  této souvislosti vzniknout problé-
my (pošta, úřad práce, sociální dávky 
apod.). O. Breitzetelová, vedoucí 

oddělení správního odboru 
správního a vnitřních věcí

Novinky ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Jednání zastupitelstva města
ve čtvrtek 21. června v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 

v Rooseveltově ulici 
Z programu: rekonstrukce někdejší manufaktury, dětský parčík u divadla, závěreč-
ný účet města a účetní závěrka za rok 2017, přehled daňových a nedaňových příjmů 
obyvatel města a plnění plánu investiční výstavby k 31. 5. 2018, veřejná finanční 
podpora v oblasti výkonnostního sportu, zpráva o plnění strategického plánu roz-

voje města, vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 a další

  

Informace k  volbám do  zastupitelstva města Šumperka - občané jiných 
členských států EU

Ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018 se budou konat volby do zastupitelstva města 
Šumperka. V souladu s ust. § 4, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mají 
v těchto volbách právo volit i občané jiných členských států Evropské unie, kteří 
alespoň druhý den voleb dosáhli věku 18 let a jsou v Šumperku přihlášeni k trva-
lému pobytu nebo zde mají evidován přechodný pobyt.

Pokud se tedy chce občan jiného státu Evropské unie s trvalým nebo přechod-
ným pobytem v Šumperku zúčastnit hlasování, musí požádat o zápis do „dodatku“ 
stálého seznamu voličů pro město Šumperk. Tato žádost se podává na Městském 
úřadu v Šumperku, Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy), v kanceláři č. 321 
ve druhém poschodí, a to do 3. 10. 2018 do 16 hodin.

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může úřad provést, pokud žadatel 
splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis: státní občanství jiného 
členského státu EU, dosažení věku 18 let nejpozději ve druhý den voleb, povolení 
k trvalému pobytu nebo evidovaný přechodný pobyt na území ČR s platným do-
kladem prokazujícím oprávněnost pobytu.
Překážkami výkonu volebního práva podle ust. § 4, odst. 2 zákona č. 491/2001 
Sb. jsou mimo jiné: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu vý-
konu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k  výkonu volebního práva, 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.

Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky 
Ve stejném termínu, tj. 5. 10 a 6. 10. 2018, se budou rovněž konat volby do Se-

nátu Parlamentu České republiky. V těchto volbách může hlasovat pouze občan 
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let a má trvalý pobyt 
v Šumperku.

Překážkami výkonu volebního práva podle ust. § 2 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů, jsou mimo jiné: zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR je možno hlasovat na voličský průkaz, 
avšak pouze ve volebním okrsku na území senátního obvodu č. 65.

O voličský průkaz je možno požádat osobně na Městském úřadu v Šumperku, 
Jesenická 31, kanc. č. 323 ve druhém poschodí, a to do 3. 10. 2018.

Žádost o voličský průkaz je možné také podat prostřednictvím datové schrán-
ky fyzické osoby - voliče, případně v listinné podobě s úředně ověřeným podpi-
sem žadatele.  Tyto žádosti musejí být doručeny na úřad nejpozději 28. 9. 2018.

O. Breitzetelová, vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí
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Mladí včelaři působící v kroužku při 
Střední odborné škole v  Zemědělské 
ulici se v  sobotu 21. dubna historicky 
poprvé zúčastnili okresního kola soutě-
že Zlatá včela. Za podpory firmy Kubí-
ček z Velkých Losin jsme se ráno vydali 
do Jeseníku, kde nás kromě soutěžního 
zápolení čekal bohatý doprovodný pro-
gram a široký prostor pro navázání no-
vých přátelství.

Přestože se jedná o soutěž, hlavní my-
šlenkou Zlaté včely je podpořit setkává-
ní mladých včelařů, sdílení zkušeností 
a v neposlední řadě porovnání znalostí 
a dovedností v oboru včelařství. I když 
děti chodí do  kroužku teprve prvním 
rokem a soutěže se zprvu bály, dosáhly 
nakonec výborných výsledků a  kromě 
sladké odměny si z  pěkně stráveného 
dopoledne odvážely spoustu nezapo-
menutelných zážitků. A že se příští rok 
musíme opět zúčastnit, to je jasná věc!

Přijďte se na  nás podívat v  sobotu 
15. září na  Medový den. Máme pro 
vás nachystaný program plný medu, 
zábavy a pohoštění. Ukážeme vám, jak 
to umíme se včelami, a zájemci budou 
mít možnost se do našeho včelařského 
kroužku přihlásit.

 Za Bzučáky Vít Sochora

20. května proběhlo Mistrovství Čes-
ké republiky v  aerobiku typu Master 
class, tzv. cvičení podle lektora. Úspěš-
ně na něm skončila devítičlenná výpra-
va z SK – D.V. Šumperk.

V nejmladší kategorii dětí do sedmi 
let získaly zlaté medaile Sára Krmelová 
a Leila Ferencová. V kategorii 8 - 10 let 
pak závodila Aneta Glembeková, 
do  semifinále se přitom probojovala 
Natálie Sudíková a vicemistryní ČR pro 
rok 2018 se stala Sofie Piterková, které 
patří za tento skvělý výkon velká gratu-
lace. V kategorii 11 - 13 let hájily barvy 

Šumperka Sára Matochová a Veronika 
Glembeková, v  kategorii 14 – 16 let 
Natálie Matochová, jež vybojovala finá-
lovou patnáctku. Trenérka dívek Deni-
sa Venosová pak obsadila čestné místo 
ve  finálové patnáctce v  kategorii 17 
a  více let. Všem děvčatům patří velká 
gratulace a přání mnoha sil do dalších 
závodních sezon. D. Venosová

Již počtvrté se šumperští atleti vydali 
do polské Nysy na šestý ročník běžec-
kého závodu na deset kilometrů „Bieg 
Nyski“. I  ve  značně zúžené sestavě se 
běžci ze Šumperka rozhodně neztratili. 
Kvůli jiným závodním i studijním po-
vinnostem oproti původní nominaci 
chyběly tradiční opory jako sourozenci 
Bednarští a Jan Kostecký. Do Nysy tak 
jela běžecká sestava ve složení Eva Fili-
piová, Marek Procházka, Jaroslav Žen-
čák, Miroslav Sporek, Jiří Sadil a Lucie 
Matějová s  trenérem Květoslavem Vy-
kydalem. 

Nejlepší výsledek zaběhl Marek Pro-
cházka, který si s  časem 36:29 vyběhl 
celkové dvacáté místo a  druhé místo 
v kategorii mužů nad 40 let. Nejúspěš-
nější naší ženou byla Eva Filipiová, jež 
obsadila s časem 37:55 celkové jedena-
třicáté místo a mezi všemi ženami byla 
dokonce pátá nejlepší. Své kategorie 
ovládli nemladší členové výpravy, Lu-
cie Matějová vyhrála kategorii žen nad 
16 let a  Jiří Sadil kategorii mužů nad 
16 let. Jaroslav Ženčák obsadil velice 
pěkné třetí místo v kategorii mužů nad 
padesát let a Miroslav Sporek páté mís-
to mezi muži nad šedesát let. Běhu se 
zúčastnil i Bohuslav Vondruška z Měst-
ského úřadu Šumperk, jenž výpravu 
zajistil zejména organizačně. Ze všech 
734 účastníků běhu obsadil celkové 
340. místo.

Šestý ročník Nysského běhu se rov-
něž nesl v  duchu oslav stého výročí 
Nezávislosti Polska. Součástí byl i běh 
na 1 500 m pro rodiny s dětmi „Rodin-

ná míle“. Celý závod byl perfektně zor-
ganizován, pořadatelům a městu Nysa 
patří velké uznání a poděkování za po-
zvání.  B. Vondruška

Zpravodajství/Kaleidoskop událostí

Nový interiér posunul kino do  budoucnosti, 
město plánuje poslední etapu rekonstrukce

Na radnici zavítali úspěšní sportovci

   Pokr. ze str. 3
Plánovaná poslední etapa rekonstruk-

ce by pak měla kino Oko posunout „vi-
zuálně“ do  budoucnosti. Řešení, které 
naváže na historický vývoj a vrátí budově 
noblesní výraz, je rovněž dílem archite- 
ktů Ivo a  Jana Skoumalových. Nejdří-
ve se ovšem musí opravit střecha, jež je 
v havarijním stavu. „Občas je nám vytý-
káno, že s prostorem před kinem nic ne-

děláme. Bylo by ale nelogické udělat ho 
jako první a teprve poté střechu. Nechce-
me však poslední etapu oprav odsouvat, 
takže v radou schváleném akčním plánu 
na léta 2018 - 2022 máme vyčleněno ne-
celých jedenáct milionů na  dokončení 
rekonstrukce. Předpoklad je, že příš-
tí rok se dokončí projekt a  v  roce 2020 
přijde na řadu jeho realizace,“ prozradil 
místostarosta Tomáš Spurný. -kv-

   Pokr. ze str. 5
Na  setkání nemohl chybět nestor 

šumperské atletiky a  stále „zapálený“ 
trenér Květoslav Vykydal, který pravi-
delně boduje na evropských a světových 
veteránských šampionátech. Naposledy 
na  letošním mistrovství Evropy veterá-
nů v hale ve  španělském Madridu, kde 
v kategorie M80 získal hned čtyři cen-
né kovy - zlato za skok do výšky, stříbro 
v  běhu na  60 metrů překážek a  bronz 
ve  skoku o  tyči a  ve  štafetě na  4 x 200 

metrů. S  sebou na  radnici vzal úspěš-
né běžce, kteří pod jeho vedením hájí 
barvy Šumperka na  závodech v  part-
nerských městech Bad Hersfeldu a Nyse 
- začínající naděje Kateřinu Kvapilovou, 
Ivu Gieslovou a  Václava Bernarského 
a  ostřílené dálkaře Jana Kosteckého 
a Marka Procházku. „Jsem rád, že ještě 
můžu být pořád mezi mladými. To mě 
nabíjí a těší víc než nějaký úspěch na zá-
vodech,“ řekl s úsměvem dvaaosmdesá-
tiletý Květoslav Vykydal. -kv-

Malý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Smíšený pěvecký sbor Oculos meos ze Šumperka se poslední květnový víkend vy-
dal do města Jaroměře, aby zde pod vedením sbormistra Víta Rozehnala ukázal 
i za hranicemi šumperského okresu, že Šumperk je město, kde se hudbě a zpěvu 
daří. Sbor Oculos meos byl do Jaroměře pozván tamějším spřáteleným pěveckým 
sborem Cantus, který v těchto dnech slavil třicáté výročí od svého založení. Oba 
sbory čekaly celkem čtyři koncerty nejen v Jaroměři, ale i ve Dvoře Králové a v obci 
Litič. Koncerty byly velice vydařené. Podle ohlasů, díků a slz v očích posluchačů 
sbor Oculos meos ukázal, že umí svým zpěvem chytnout za srdce. 
 Text a foto: A. Hudosová

Na republikovém šampionátu v aero-
biku typu Master class se členky klubu 
Denisy Vénosové neztratily.  
 Foto: archiv

Nejlepší mužský výsledek zaběhl 
v Nyse Marek Procházka, Lucie Matě-
jová vyhrála kategorii žen nad 16 let.                       
  Foto: -bv-

Aerobičky úspěšně 
reprezentovaly 

na republikovém šampionátu
Šumperští závodili 

v partnerském městě Nysa

Šumperští „Bzučáci“ 
soutěžili na Zlaté včele
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Kulturní servis

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 září - červen

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

Půjčovní doba o prázdninách (červenec - srpen) - knihovna Sever, Temenická 5

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

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

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-19  13-17
Sobota zavřeno
6. července zavřeno - státní svátek, zavřeno od 30. července do 3. srpna

25. 6. 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 umí-
rající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291. Biblická hodina pro 
hledající a Svépomocná skupina pro pečující nebudou v červenci a srpnu probíhat.

21. 6. od 9.30 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy - vaření pro osoby 
  se zrakovým postižením
22. 6. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
25. 6. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta - beseda o koření 
  se Zuzanou Vavrušovou 
28. 6. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku 
7. 7. - 14. 7.   Cyklopobyt na dvoukolech v obci 
  Provodov - Šonov 

Pro osoby se zrakovým postižením a  je-
jich řidiče

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:  
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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 
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. 
Z důvodu částečné úpravy objektu je čítárna uzavřena. Od  9. do 13. 7. pořádá-
me příměstský tábor pro mladší děti s organizovaným programem, od 20. do 24. 8. 
příměstský tábor pro starší děti, téma - Putování časem, nutné přihlásit se na uvede-
ných kontaktech. 

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. V červenci, srpnu a září nebudou probíhat Sportovní klub pro 
mládež a Konverzace v angličtině.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 každou sobotu   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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v pátek 22.  června od 13 do 24 hodin, 
v sobotu 23. června od 10 do 23 hodin 
ve vnitřním i venkovním areálu školy

Pátek: 13.30-16.30 Soutěž s Tomášem Ujfalušim - NOŽIČKY 
(driblování s míčem) – skvělé výhry a odměny, 17.00-19.00 Školní 
akademie, 20.00 Koncert skupiny Shodou okolností

Sobota: 10.00-17.00 Medová sobota, 10.00 Prezentace Top Kid 
Run – závod pro děti, 13.30-16.30 Soutěž ŠESTKY pod patronací 
Marka Stuchlého, 15.00-17.00 Pohádková cesta s cenami, 18.00 
Vyhlášení Top Kid Run, 18.30 Divadlo, 20.20 PechaKucha Night

Po oba dny: Prohlídky školy, SUPER LIDOVÉ CENY za jídlo a pití 
(např. pivko za 19,- …, steaky, sladkosti, zmrzlina a jiné) po zakou-
pení žlutého pásku za 30,- Kč, skákací hrady a atrakce - pro děti se 
žlutým páskem zdarma, dovednostní soutěže se skvělými cenami, 
autosalon Renault, Dacia

Akce se  koná za každého počasí – jeviště i hlediště pod střechou

Srdečně zveme širokou 
veřejnost na oslavy

30. VÝROČÍ ŠKOLY SPOJENÉ 
SE 6. TEMENICKOU POUTÍ

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

  VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

 

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

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

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

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

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

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
ve školním roce 2018/2019

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

www.ajak-sumperk.cz

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019
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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      

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

Přijmeme:

STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE (metoda CO2)

ZEDNÍKA
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: Náborový příspěvek 10.000 Kč 
(dle pozic). Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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které můžete 
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Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz

AXA Management  Services
hledá pro novou kancelář v Šumperku

FINANČNÍ  PORADCE
- ZPROSTŘEDKOVATELE

bezplatný vzdělávací systém
správa klientů AXA  v regionu
náborový příspěvek  60 000,-Kč

Nabídky posílejte na  
     vera.vychodilova@axa.cz

Další info:       606 755 568       kariera.axa.cz
     vera.vychodilova@axa.cz

Další info:       606 755 568       kariera.axa.Další info:       606 755 568       kariera.axa.
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Obec Brníčko a místní organizační složky s podporou regionálních sponzorů
a Olomouckého kraje pořádají u příležitosti státních svátků

X.Středověké
 odpoledne

5. července 2018 tradiční

na hradě Brníčko

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

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

electric
21.30 ohňová fireshow
22.00 hradní ohňostroj

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

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

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

3. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2018/2019
Přijímáme přihlášky pro tyto obory vzdělání – denní studium:

• tříleté učební obory s výučním listem – pro absolventy základního
 vzdělání:

23-51-H/01  Strojní mechanik      
23-56-H/01  Obráběč kovů
26-52-H/01  Elektromechanik           
                          pro zařízení 
 a přístroje

23-44-L/01  Mechanik strojů 
 a zařízení
33-42-M/01 Nábytkářská 
 a dřevařská 
 výroba

64-41-L/51   Podnikání

36-64-H/01 Tesař
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník 
66-51-H/01 Prodavač

23-41-M/01 Strojírenství 
 obsluha CNC 
 strojů

• čtyřleté obory s maturitní zkouškou – pro absolventy základního 
vzdělání:

• dvouletý nástavbový obor s maturitní zkouškou – pro absolventy 
učebních oborů:

Termín odevzdání přihlášek do 31. 8. 2018

Termín odevzdání přihlášek do 20. 6. 2018

Termín odevzdání přihlášek do 20. 6. 2018

Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk 
zrealizovala pilotní projekt  POZNÁVEJ SVĚT, POZNEJ POVOLÁNÍ

Pilotáž projektu Poznávej svět, po-
znej povolání je úspěšně ukončena. 
Tento projekt Střední školy železniční, 
technické a  služeb, Šumperk realizo-
vaný ve spolupráci s MAS Šumperský 
venkov a  MAS Horní Pomoraví bude 
pokračovat další čtyři roky pod zá-
štitou projektu „Místní akční plány 
vzdělávání“ na  území ORP Šumperk 
a Zábřeh.

Za  myšlenkou projektu stojí 
Ing.  Dagmar Evjáková, jež společně 
s  několika kolegy připravila dvouho-
dinový program pro děti z mateřských 
škol v  prostorách Střední školy želez-
niční, technické a služeb, Šumperk.

Jeho cílem je umožnit dětem poznat 

kreativní formou vybraná řemesla, kte-
rá se ve škole vyučují, a vyzkoušet si je 
zábavnou formou, pomocí her.

Předškolní děti tím nahlédnou 
do  světa techniky a  polytechnické-
ho vzdělávání, poznají svět dospělých 
vzhledem k  jednotlivým profesím, jež 
mohou v dospělosti vykonávat.

V letošním školním roce se projektu 
zúčastnilo 498 dětí z devatenácti mateř-
ských škol ze Šumperska a Zábřežska.

Odezvy byly víc než pozitivní. „Účast 
na  tomto projektu byla pro nás vel-
mi přínosná. Tolik ukázek povolání 
na jednom místě jsme neměli možnost 
s našimi dětmi ještě vidět a děti neměly 
možnost si je takto vyzkoušet. Přitom 
právě praktické ukázky jsou to, čím se 
naše děti rychle a snadno učí.

Na  jednotlivých stanovištích byly 
připraveny zajímavého ukázky a všech-
ny aktivity byly přizpůsobeny věku na-
šich dětí. Pedagogové i studenti střední 
školy nám věnovali veškerou pozor-

nost a  rádi bychom ocenili příjemné 
chování i  profesionalitu. My, dospělí, 
jsme také rádi poznali prostory školy, 
do kterých se běžný návštěvník nedo-
stane,“ uvádí jedna paní ředitelka ze 
zapojených mateřských škol.

„Velice nás těší pozitivní zpětné vaz-
by a velký zájem ze strany mateřských 
škol. Do  příštího roku je plánována 
mírná obměna představovaných po-
volání,“ uvádí Dagmar Evjáková, která 
zároveň děkuje i  firmě Pars nova a.s. 
za  poskytnuté pastelky, omalovánky 
a další dárečky pro děti.

Ing. Michaela Kósová, 
SŠŽTS, Šumperk
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EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

NABÍZÍME PŘIVÝDĚLEK PRO PLNOLETÉ.
VÝPOMOC DO VÝROBY.

EPCOS s.r.o. Šumperk

POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA

NA LÉTO!

Volejte 
zdarma 
pište

/TDK Šumperk
www.epcos.info

EPCOS s.r.o., 
Feritová1
Šumperk

     800 777 000 
        nabory@epcos.com

• 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

WWW.PRACUJTEPRONEJLEPSI.CZ

www.dormerpramet.com

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

MODERNÍ A ČISTÝ PROVOZ
Moderní stroje • čisté zaměstnanecké zázemí
www.pracujtepronejlepsi.cz.

JISTOTA A BENEFITY
Odpovídající plat • stabilita tradičního zaměstnavatele • benefi ty až 65.000 Kč ročně
www.pracujtepronejlepsi.cz.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
Náborový příspěvek 50.000 Kč (pro vybrané pozice) • www.pracujtepronejlepsi.cz
Kontaktujte nás prostřednictvím odpovědního formuláře v detailu pozice • www.pracujtepronejlepsi.cz 
Nebo zašlete svůj životopis • personalisti ka@dormerpramet.com.
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