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šestapadesát let 6

Studenti si zahráli 
na komunální 
politiky

Bluesoví fandové si o předminulém víkendu přišli na své

Plné hlediště, úžasná atmosféra, 
skvělá muzika, čeština promísená se 
slovenštinou, polštinou, němčinou 

a především angličtinou, ale také ma-
ďarštinou, francouzštinou a španělšti-
nou. I tak by se dala charakterizovat 
atmosféra v šumperském Domě kul-
tury o třetím listopadovém víkendu.  
Od 14. do 16. listopadu se totiž Šumperk 
proměnil v Mekku blues, do níž již po-
osmnácté zamířily na tři desítky kapel 
a hudebníků, jež představují špičku 
české i zahraniční bluesové scény.

Letošní program Blues Alive sestavi-
li pořadatelé tak, že nedali bluesovým 
fandům vůbec vydechnou. Počínaje 
čtvrtečním koncertem kapel ze zemí 
Visegrádské čtyřky přes páteční od-
polední vystoupení Orchestru Ivana  
Tomoviča v klášterním kostele a poté 
večerní koncert britského Justin Lavash 
Dua, londýnský nářez Heymoonshaker, 
vystoupení charismatického Earla Tho-
mase a skvělých hudebníků v projektu 
The Golden State až po sobotní večerní 
koncertování hvězd světového formátu, 
jako jsou Walter Wolfman Washington, 

Rick Estrin či Paul Lamb. Kromě toho 
nabídli pořadatelé divákům i filmovou 
projekci, Tématické odpoledne, blueso-
vý bazar, koncerty v H-clubu a poprvé 

představili i mexickou scénu, kterou 
reprezentovala kytaristka a zpěvačka 
Tere Estrada. Pro příští ročník tak na-
sadili laťku opět vysoko. -red-

To nejlepší na závěr - o zakončení sobotního programu se postaral kytarista 
a zpěvák Walter Wolfman Washington, jeden z největších současných představi-
telů specifické neworleanské větve blues, rhythm‘n‘blues a funky.  Foto: T. Turek

Největší síla Earla Thomase, sympaťáka z amerického Tennessee, spočívá 
v jeho hlase a pódiovém charismatu. V Šumperku ho doprovodila šestičlenná 
kapela, včetně dechové sekce.  Foto: P. Kvapil

Adventní koncertování 
začíná tuto neděli

Předvánoční čas prožijí obyvatelé Šum-
perka již popatnácté s cyklem adventních 
koncertů. Ty nabídnou nejen chvíle ad-
ventní pohody, ale také příležitost k po-
moci a charitě.

„Šumperské adventní koncertování již 
neodmyslitelně patří k předvánoční at-
mosféře ve městě. Letos proběhnou čty-
ři adventní koncerty v kostelech a  také 
tradiční zpívání koled u radnice,“ říká 
organizátorka adventních koncertů Hana 
Havlíčková. První koncert bude v nedě-
li 1. prosince hostit farní kostel sv. Jana 
Křtitele. Od 16 hodin zde vystoupí Schola 
od sv. Jana Křtitele, varhaník Jan Horní-
ček a zpěvačka Františka Havlíčková. Vý-
těžek z koncertování věnují organizátoři 
Základní speciální škole Pomněnka o.p.s. 

O týden později, v neděli 8. prosince, 
rozezní od 16 hodin kostel sv. Barbory ži-
dovské písně v podání souboru Avonotaj 
a sólový zpěvák Jan Firla. Výtěžek půjde 
na podporu vikýřovického centra sociál-
ních služeb Duha.

Třetím projektem, který letošní kon-
certní cyklus představí a podpoří, je Klub 
Čtyřlístek Šumperk - Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
o.s. „Na koncert v neděli 15. prosince 
bych chtěla veřejnost obzvlášť upozornit 
a pozvat. Představí se na něm houslistka 
a zpěvačka Jitka Šuranská,“ prozrazuje 
Hana Havlíčková. Vzápětí připomíná, 
že CD Písňobraní této umělkyně získa-
lo cenu Anděl v kategorii world-music. 
V Šumperku vystoupí od čtvrté odpoled-
ní v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie. 

O den později je pak naplánováno tra-
diční zpívání koled s dětmi Šumperského 
dětského sboru. Uskuteční se v pondělí 
16. prosince od 17 hodin na náměs-
tí Míru. Výtěžek tohoto koncertu sbor 
každoročně věnuje místnímu Dětskému 
centru Pavučinka.

Tečkou za adventním koncertováním 
v Šumperku bude v neděli 22. prosince 
koncert členů rodiny Meislových. Zpě-
vačku Petru Meislovou doprovodí dcera 
Petra na violoncello a manžel Jan na var-
hany. Dějištěm bude od 16 hodin evange-
lický kostel na náměstí Svobody. Vybrané 
peníze přitom pomohou sobotínskému 
středisku Diakonie Českobratrské církve 
evangelické.

Vstupné na všechny koncerty je dobro-
volné. „Za čtrnáct let vhodili posluchači 
do adventní ryby 536 696 korun, které se 
rozdělily mezi místní neziskové organi-
zace,“ bilancuje organizátorka koncertů. 
Významný podíl z této částky představuje 
zisk z prodeje adventních pohlednic. Au-
torkou té letošní je malířka a výtvarnice 
Hana Kalivodová. Pohlednice si budou 
moci lidé koupit na koncertech, v knih-
kupectví Duha v ulici Čsl. armády nebo 
na akcích Domu kultury.

Muzeum láká na Mikulášský 
den a výstavu betlémů 

Především dětem je určena akce, kte-
rou na pátek 6. prosince chystají šumper-
ští muzejníci. Během Mikulášského dne, 
jenž bude probíhat od 9 do 16 hodin, bude 
pro malé i velké návštěvníky přichystáno 
pečení perníčků, výroba přáníček a dár-
ků. To vše za přítomnosti Mikuláše a jeho 
pomocníků.

Vánoční atmosféra dýchne na příchozí 

také v Galerii Šumperska. V ní je až do 
19. ledna k vidění výstava nazvaná „Řez-
bářské betlémy ze sbírek VM v Šumper-
ku od řezbářů ze šumperského regionu“, 
jež ukazuje betlémy vyřezávané ze dřeva 
od regionálních neprofesionálních autorů 
- zejména těch současných. Nechybějí ale 
ani betlémy staré více než sto let ze sbírek 
Vlastivědného muzea. „Každý z řezbářů 
vytváří betlémy po svém, někteří vyřezali 
pouze jeden pro svou rodinu nebo radost 
okolí, jiní vyřezávají betlémy pro větší 
okruh zájemců,“ říká autorka výstavy Maja 
Kudelová. K vidění je tak například betlém 
v životní velikosti od Romany Krestýnové 
nebo vesnička plná lidí při práci i odpočin-
ku od Břetislava Vávry z Klopiny. „Poprvé 
představujeme i betlémy nedávno získané 
od Jaroslava Lakomého ze Štítů, Lubomí-
ra Ledra z Libiny a ze soukromých sbírek 
od Petra Pešáka z Bludova, Jiřího Raaba 
z Oskavy a Zdeňka Skoumala z Libiny,“ 
vyjmenovává Kudelová a dodává, že mu-
zeum neopomnělo ani betlémáře, které již 
lidé znají z předešlých výstav. 

Letošní novinka: „Šumperské 
vánoční zvonění u radnice“

Nejen nazdobené stromy na náměstí 
Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež se 
rozzáří tento pátek v 17 hodin, ale také 
stylové trhy umocní v Šumperku nad-
cházející předvánoční atmosféru. Na 
tzv. „Točáku“ v centru města pořádá od 
pátku 29. listopadu až do úterý 24. pro-
since do 14 hodin místní radnice trhy 
nazvané „Vánoce na Točáku“. Ve zmí-
něných dnech budou prodejci v dřevě-
ných stáncích nabízet od deváté ranní 
do deváté večerní stylové vánoční zboží, 
cukroví, grilované uzeniny, medovinu, 

punč, svařené víno a další pochutiny. 
„Stejně jako loni i letos nebudou chybět 
speciální vánoční hrnečky na punč a sva-
řené víno, které budou k dostání za třicet 
pět korun u vybraných prodejců,“ říká 
tisková mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková. 

Ti, kteří si zamilovali speciální ně-
mecké vánoční štoly, nepřijdou zkrátka 
ani letos. Z partnerského Bad Hersfeldu 
jich dorazí do Šumperka již tradičně plný 
„náklaďák“. Originální německou vá-
noční dobrotu si budou moci lidé koupit 
v pátek 13. a v sobotu 14. prosince právě 
v jednom ze stánků na „Točáku“. „Výtěžek 
z prodeje půjde na konto charitativních 
organizací,“ podotýká Hajduková.

Stejně jako v uplynulých letech také le-
tos provoní náměstí Míru u radnice pravá 
domácí zabijačka. Během Vánočních za-
bijačkových trhů, které potrvají od pon-
dělí 16. do středy 18. prosince, mohou 
návštěvníci v době od 10 do 18 hodin 
ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, 
ovar a další speciality. Chybět nebude ani 
svařené víno, punč a medovina. Sváteční 
atmosféru umocní doprovodná vystou-
pení u vánočního stromu - první se usku-
teční v pondělí 16. prosince, kdy zde od 
17 hodin vystoupí v rámci adventního 
koncertování Šumperský dětský sbor. 

„Letošní novinkou je akce nazvaná 
„Šumperské vánoční zvonění u rad-
nice“, kterou připravila místní radnice 
ve spolupráci se SVČ Doris a Kavárnou 
U Bílého psa. V jejím rámci chystá SVČ 
Doris na úterý 17. prosince od 14 do 
18 hodin čtyři dílničky pro děti, v nichž 
si budou moci vytvořit vánočně laděné 
výrobky a vyhrát nebo si koupit perníček 
„Šumperáček“ u stánku Kavárny U Bí-
lého psa,“ přibližuje novou akci tisková 
mluvčí.
 ›››   ěnarts índelsop an ínávočarkoP

Za čtrnáct let vhodili poslucha-
či do adventní ryby více než půl 
milionu korun, které se rozdělily 
mezi místní neziskové organizace. 
 Foto: -pk-

Betlém Jaroslava Lakomého ze Štítů, vyroben r. 2010.  Foto: M. Kudelová

Originální hersfeldskou vánoční 
dobrotu si budou moci lidé koupit 
v pátek 13. a v sobotu 14. prosince 
v jednom ze stánků na „Točáku“. 
 Foto: -zk-
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Ulice se zahalily 
do vánočního šatu

Do slavnostního hávu se již oblékly ulice v centru 
Šumperka. Vánoční světélka by se měla, stejně jako 
oba vánoční stromy, rozsvítit v pátek 29. listopadu 
v 17 hodin. 

„Letos jsme žádné novinky nepořizovali. Výzdoba 
pouze prošla technickou kontrolou a drobné závady 
se opravily. Doplnili jsme také drobná světla na stro-
mech, které od loňska vyrostly,“ uvedl ředitel Podniků 
města Šumperka Luděk Šperlich. V minulých týdnech 
tak již pracovníci firmy Elektroslužby Šumperk vá-
noční výzdobu nainstalovali. Centrum města od Ob-
chodní akademie k Obchodnímu domu Jednota zdobí 
girlandy s hvězdami a vločkami, směrem k tzv. „To-
čáku“ pak řetězy s větvičkami. Cestu směrem k poště 
a ulice Starobranskou a Lužickosrbskou krášlí převěsy 
s hvězdami a vločkami a sloupy veřejného osvětlení 
oživují zelené chvojí a zářící ozdoby s motivy sněho-
vých vloček, komet, vánočních stromků a zvonků. 

Slavnostní atmosféru v Šumperku umocňují opět 
dva stromy, jež rostly v šumperských zahradách. Vět-
ší jedle stříbrná zdobí náměstí Míru u radnice, menší 
smrk stříbrný pak prostranství na tzv. „Točáku“. Vá-
noční světélka by se na obou stromech měla poprvé 
rozsvítit tento pátek. „Celkový provoz, včetně montá-
že, údržby a odstrojení přijde asi na dvě stě padesát 
tisíc korun,“ uzavřel Šperlich.  -zk-

Dvacetkrát během prvních deseti 
měsíců letošního roku zavítala do Šum-
perka výjezdní Poradna při finanční 
tísni, o.p.s., jež funguje v městské úřa-
dovně v Jesenické ulici 31. Jejích služeb 
využilo jedenašedesát klientů, někteří 
i několikrát, a proběhlo na osm desítek 
schůzek.

„Klienti se většinou do poradny ob-
jednávali telefonicky,“ uvedl Martin 
Gojný z Poradny při finanční tísni. Ta 
zpracovala sedmi lidem insolvenční 
návrh na povolení oddlužení, který 
klienti podali ke Krajskému soudu 
v Ostravě nebo v Brně. Příchozí se za-
jímali rovněž o pravomoci exekutora, 
změny občanského soudního řádu po 

novelizaci k 1.1. 2013, zjišťovali bližší 
informace o insolvenčním řízení, ptali 
se, jak vyhotovit závěť, jak probíhá dě-
dictví, má-li zůstavitel dluhy, i na vliv 
oddlužení na ručitele a spoludlužníka. 
„Veškeré služby poskytuje poradna 
zcela zdarma, a to včetně vypracová-
ní insolvenčních návrhů a návrhů na 
povolení oddlužení,“ zdůraznil Gojný 
a dodal, že poradna bude své služby 
poskytovat i příští rok.  -zk-

Již poosmé chystá skupina dobrovol-
níků ze šumperského hnutí Mladá krev 
vánoční charitativní akci nazvanou 
„Milý Ježíšku“. Pomoci chce Dětskému 
centru Pavučinka v Dolnomlýnské uli-
ci, v němž pobývají děti ve věku do tří 
let. Právě jim mohou lidé, kterým není 
lhostejný osud těch nejmenších, udělat 
radost dárkem pod Stromek splněných 
přání. Ten letos vyroste před kavárnou 
PředMěstí v ulici Gen. Svobody a po-

prvé se rozsvítí v pátek 29. listopadu 
v 17 hodin.

„Do akce se letos nově zapojil i kul-
turní dům v Mohelnici. Celkem tedy 
budou tři stromy – kromě mohelnické-
ho bude v Šumperku a ve Starém Měs-
tě pod Sněžníkem,“ říká organizátorka 
akce Tereza Schreiberová. Na šumper-
ském stromě najdou „Ježíšci“ několik 
desítek konkrétních přání, která nakres-
lili „druháci“ ze školy ve Vrchlického 
ulici. „Už loni se osvědčili jako vynika-
jící malíři, kteří navíc přáníčkům dávají 
nutný punc dětské originality,“ podotý-
ká Schreiberová. Z přání si mohou lidé 
až do neděle 22. prosince vybrat, koupit 
dárek a předat jej v kavárně PředMěs-
tí. „Novinkou je, že mezi přáníčky dětí 
budou i ta, která se týkají zážitků, jež 
budou pro děti překvapením. Plnit se 
budou poukázáním finanční částky na 
účet dětského centra Pavučinka s kon-
krétním variabilním symbolem,“ upřes-
ňuje organizátorka. Bližší informace lze 
získat na www.facebook.com/strompra-
ni. -zk-

Hned dvě nové výstavy nabídnou 
šumperští muzejníci v prosinci svým 
návštěvníkům. Hollarovu galerii ob-
sadí flašinety, předsálí Rytířského sálu 
pak bude patřit Večerníčkům.

Jak se v Pekařově narodila hudba 
aneb Hrátky s hracími stroji je název 
výstavy, jež představuje dějiny výro-
by flašinetů pekařovské rodiny Kolbů. 
K vidění na ní budou i pekařovské fla-
šinety zachované ve sbírkách českých 
a moravských muzeí a doplní ji rovněž 
hudební a další hry převážně z dílny 
výtvarníka Petra Válka. Výstavu, kte-
rá bude zahájena v úterý 10. prosin-
ce v 17 hodin, připravilo muzeum ve 

spolupráci s Občanským sdružením 
Obnova kulturního dědictví údolí Des-
né. Probíhat k ní budou i interaktivní 
prohlídky doplněné tvořivými dílnami, 
jež lze objednat u M. Kudelové na čísle  
583 363 093.

O dva dny později, ve čtvrtek 12. pro-
since, bude v předsálí Rytířského sálu 
otevřena výstava nazvaná Jak se rodí 
Večerníčci. Výstava zapůjčená z Dět-
ského muzea v Brně a Bonton studia ve 
Zlíně umožní, aby si návštěvníci sami 
vyzkoušeli animaci kreslených postavi-
ček a loutek, nebo se mohou zúčastnit 
vysílání v televizním studiu. Potrvá do 
23. února. -red-

Ve středu 13. listopadu byla symbolicky znovu-
otevřena nově zrekonstruovaná Základní škola ve 
Vrchlického ulici. Rekonstrukce, při níž se zateplily  
obvodové stěny a střecha, vyměnila okna, zrekon-
struovala kotelna a položila se nová podlaha v tě-
locvičně, skončila po více než čtyřech měsících  
v listopadu. Přišla na třináct milionů korun, z nichž 
více než sedm činila dotace z fondů Evropské unie.

„Projekt snižování energetické náročnosti ZŠ Vrch-
lického 22 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí a měs-
tem Šumperkem,“ říká tisková mluvčí radnice Olga 
Hajduková. V rámci rozsáhlé rekonstrukce vyměnila 
ostravská firma Omlux původní okna za plastová a vy-

malovala všechny místnosti. Budova byla zateplena spe-
ciálním materiálem, fasáda dostala novou barvu a za-
teplila se střecha. V konečné fázi byla rovněž provedena 
hydroizolace budovy. „V souvislosti s energetickým sni-
žováním náročnosti budovy zrekonstruovala firma 
Tespo kotelnu, do níž byly instalovány nové moderní  
kotle na zemní plyn a nová digitální termoregulace říze-
ná mikroprocesorem. Na všechny radiátory byly nain-
stalovány termostatické hlavice,“ podotýká Hajduková. 

Opravy se také dočkala podlaha ve velké tělocvič-
ně, kterou provedla firma Jakeš. Ta nejprve odstranila 
původní dřevěnou podlahu, včetně podloží, a na be-
tonový podklad nanesla anhydrid a ve vrstvách spe-
ciální podlahovou krytinu, jež žákům školy umožní 
bezpečnější a příjemnější sportovní vyžití. -red-

Naposledy v letošním roce budou 
šumperští zastupitelé rokovat ve čtvr-
tek 12. prosince. Schválit by měli OZV 
o místním poplatku za odpady, roz-
počtové provizorium platné do doby 
přijetí rozpočtu na rok 2014 a také 
řadu majetkoprávních a finančních 

materiálů. Seznámí se rovněž s územní 
studií lokalit vymezených ulicemi Čsl. 
armády, Revoluční a nám. Svobody 
a ulicemi Fibichovou, Erbenovou a Šu-
mavskou. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti v Rooseveltově 
ulici.  -zk-

Škola ve Vrchlického prošla rekonstrukcí

Zastupitelé se sejdou 12. prosince

Poradna při finanční tísni, o.p.s.
výjezdní pobočka Šumperk

Jesenická 31 – 2. patro
tel.č. 595 532 741

www.financnitisen.cz

O služby Poradny při 
finanční tísni je zájem

Svá přání pověsí děti 
na stromek u PředMěstí

Muzeum láká na dvě nové výstavy

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zástupci místní radnice, školy a dodavatelských firem.   Foto: -oh-

Stejně jako loni také letos vyroste 
stromek před kavárnou PředMěstí.  
 Foto: L. Pešková-Kulichová
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Informace/Výměna řidičských průkazů

Řidičský průkaz lze vyměnit 
i v sobotu 14. prosince

Výjimečně v sobotu 14. prosince 
bude úřadovat šumperský odbor do-
pravy. Činí tak v souvislosti s povinnou 
výměnou řidičských průkazů vydaných 
před 30. dubnem 2004. Podobné „ges-
to“ učinil již v sobotu 23. listopadu. 

Povinná výměna se týká řidičských 
průkazů vydávaných od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004. Odstartovala při-
tom již před dvěma lety, takže lidé měli 
na vyřízení nového dokladu celé tři 
roky. „Bohužel, stejně jako při obdob-
ných výměnách v minulosti, to velká 
část z nich nechává na poslední chvíli. 
To pak samozřejmě na úřadu znač-
ně komplikuje situaci,“ říká vedoucí 
odboru dopravy šumperské radnice 

Radek Novotný. Vyhrocené situaci se 
snaží šumperský odbor dopravy ales-
poň částečně předejít tím, že výjimečně 
zavedl dvě „pracovní“ soboty. Ta první 
připadla na 23. listopadu, druhá je pak 
naplánována na 14. prosince. Úřado-
vat se bude od 8 do 12 hodin. „Kro-
mě výměny si mohou občané vyřídit 
také všechny další záležitosti spojené 
s vydáváním a výměnou řidičských  
průkazů, tedy požádat o vystavení 
„řidičáku“, jeho rozšíření a podobně,“ 
říká Novotný.

Pro úspěšné vyřízení nového „řidi-
čáku“ musejí lidé předložit občanský 
průkaz, jednu fotografii a stávající 
řidičský průkaz. „Výměna je zdarma 
a provádí se v kanceláři registru řidičů 
číslo 122 v úřadovně v Jesenické ulici. 
Vchod je z ulice Rooseveltovy,“ uzaví-
rá vedoucí odboru dopravy. Podrobné 
informace lze najít na stránkách www.
vymentesiridicak.cz, které zřídilo mi-
nisterstvo dopravy. -zk-

Šumperskému kinu Oko zasvětil coby promítač 
neuvěřitelných šestapadesát let. Nevynechal jediné 
představení, promítal v horečkách i se zlomeným 
kotníkem. Přátelil se s Otakarem Vávrou a Jiřím 
Krejčíkem, byl u zavedení širokoúhlé projekce a „se-
dmdesátky“, za ředitelování Zdenky Holubářové se 
naučil nejnovější digitální technologii. Není divu, že 
za svou práci získal ocenění od prezidenta republiky. 
Řeč je o Miloslavu Vařekovi, který letos v říjnu oslavil 
osmdesátiny.

Do kina Saxinger, předchůdce kina Oko, přivedl 
Miloslava Vařeku jeho tatínek, který zde po válce dě-
lal šatnáře. Třináctiletý Miloš nejprve trhal u vchodu 
vstupenky, o několik let později, když už pracoval 
v podniku Moravolen, si pořídil osmimilimetrovou 
promítačku a s ní objížděl nejen moravolenské in-
ternáty a továrny, ale promítal i pro Svaz brannosti 
- odměnou mu většinou byl párek a sodovka. „V roce 
1955 sháněli v kině Oko promítače, nastoupil jsem 
před Vánocemi, smlouvu získal od roku 1956 a zů-
stal zde až do loňského roku,“ uvedl Miloslav Vařeka, 
který po celou dobu své „kariéry“ promítače praco-
val v Moravolenu. Pokud promítal dopoledne, čas 
strávený v kině Oko si nadpracoval.

V kině Oko přitom nevynechal jediné představení. 
Když bylo kvůli opravám zavřeno, jezdil promítat do 
Rudy nad Moravou, Olšan, Sudkova i „konkurenční-
ho“ kina Svět. „Svět byl v Šumperku první širokoúhlý, 
my jsme byli tzv. blechárna. I proto se Oko předěláva-
lo na tuto projekci, což bylo poměrně náročné. Musel 
se zbourat balkon i boční lóže a upravit podlaha kvůli 
zatížení promítačkami,“ popsal Vařeka, jehož hodi-
nová mzda tehdy činila 12,70 Kčs. 

V sedmdesátých letech „dorazila“ do Šumperka 
„sedmdesátka“. V té době již Miloslav Vařeka pro-
mítal spolu s bratrem Stanislavem, s nímž absolvoval 
Československé učení v Klánovicích, kde se naučili 
například i televizní projekci či tzv. projekci zadní. 
„Sedmdesátky byly jen zahraniční filmy. Například 

Kleopatra se hrála až do úplného rozpadnutí,“ při-
pomněl s úsměvem pan Miloslav. Sedmdesátimili-
metrová projekce utkvěla v paměti i šumperskému 
starostovi Zdeňku Brožovi, který se s Miloslavem 
Vařekou u příležitosti jeho narozenin setkal. „Neza-
pomenu na tři filmy - Formuli 1, Spartaka s Kirkem 
Douglasem a Ve službách papeže. Tenkrát to bylo 
něco,“ řekl Zdeněk Brož a dodal, že až nyní si uvědo-
mil, že s kinem Oko vyrůstal. Jedním z prvních filmů, 
na které si pamatuje, byl Cibuláček, v sedmdesátých 
letech pak dychtivě očekával každý díl Vinnetoua 
a Old Shatterhanda.

Právě sedmdesátá léta byla podle Miloslava Vařeky 
skvělou dobou. Seznámil se s Otakarem Vávrou, kte-
rý na Šumpersku točil Kladivo na čarodějnice a „čer-
stvý“ filmový materiál si v kině přehrával. „Stali se 
z nás velcí přátelé, i díky tomu mělo Kladivo v kině 
Svět předpremiéru,“ podotkl Vařeka.  

 Pokr. na str. 5

Kino Oko pokračuje v prosinci dalším přímým 
přenosem. Po listopadovém koncertu Keane nabídne 
v prosinci operu Puritáni od italského skladatele Vin-
cenza Belliniho.

„Belliniho poslední opera Puritáni je mistrovským 
dílem první poloviny 19. století. Romantické drama, 
naplněné nádhernými melodiemi a scénami, vyvstává 
na pozadí anglické občanské války v 17. století,“ říká 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil a dodává, že v hlav-
ní ženské roli Elvíry Waltonové vystupuje vynikají-
cí Maria Agresta. Kino Oko bude operu „promítat“ 
v pondělí 9. prosince od půl osmé večer. Projekce 
potrvá dvě hodiny a čtyřiapadesát minut, včetně jed-
né dvacetiminutové přestávky. „Opera se přenáší živě 
z Paříže, kde ji Vincenzo Bellini v roce 1835 napsal. 
Uvedena bude v původním znění v italštině. Pro ná-
vštěvníky připravíme stručný obsah libreta, aby se 
lépe orientovali v ději,“ zdůraznil Navrátil.  -red-

Miloslava Vařeku, který letos oslavil osmdesátiny, 
přijal šumperský starosta Zdeněk Brož. Na radnici 
ho doprovodili manželka Emilie a ředitel kina Oko 
Kamil Navrátil.  Foto: -zk-

S kinem Oko ho pojí šestapadesát let Oko nabídne přímý 
přenos z Opery de Paris

Byť měla velkou konkurenci v podobě Blues Alive v nedalekém Domě kultury, his-
toricky první Noc divadel v Šumperku se vydařila. Akci zahájil v sobotu 16. listo-
padu průvod městem vedený herci v maskách, jenž krátce před 19 hodinou dorazil 
před divadelní budovu. Úderem sedmé podvečerní se ozval symbolický potlesk, 
jímž se Šumperk připojil k ostatním městům v republice, v nichž se Noc divadel 
konala. Příchozí poté zcela zaplnili hlediště, čekalo je vystoupení tanečního oboru 
„ZUŠky“, filmová projekce a komentované prohlídky divadelních prostor.  
 Foto: P. Kvapil

Nominujte do Cen města Šumperka 
a vyhrajte zážitky!

Zasláním nominace se automaticky zúčastňujete 
slosování o vstupenky na slavnostní večer 

předávání Cen města Šumperka (12. dubna 2014), 
na vybraná představení Divadla Šumperk a na 

filmy v kině Oko Šumperk, o poukázky do Kavárny 
U Bílého psa, restaurace Opera a další ceny.
Nominace navrhujte v kategoriích Kultura, 

Sport, Významný počin v sociální a humanitární 
oblasti, Vzdělávání, Podnikání - drobné podnikání, 
Podnikání - výrobní společnosti, Životní prostředí 
a ekologie, Cena mladých, Cena za přínos městu, 

Architektura - novostavba a Architektura 
- rekonstrukce. Návrhy na udělení Ceny města 
lze zasílat do úterý 31. prosince. Více informací 

naleznete na www.sumperk.cz.

Kancelář registru řidičů č. 122 
v úřadovně MěÚ Šumperk 

v Jesenické ulici 31 bude mimořádně 
otevřena v sobotu 14. prosince 

od 8:00 do 12:00 hodin.
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Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání 7. listopadu 2013

* schválilo časový a obsahový pro-
gram svých zasedání v prvním polo-
letí roku 2014. Zastupitelé se do konce 
června sejdou pětkrát, nejbližší jednání 
je na programu ve čtvrtek 23. ledna.

* schválilo speciální podmínky pro 
poskytování dotací na činnost orga-
nizací působících v soutěžích výkon-
nostního sportu seniorů, juniorů 
a dorostenců z rozpočtu města. Schvá-
lili rovněž seznam vyjmenovaných akcí 
a činností, které místní radnice v roce 
2014 podpoří. Jde o festival mladých 
umělců Šumperské Preludium, Diva-
dlo v parku, festival ŠpekFest, Klášterní 
hudební slavnosti, Mezinárodní folk-
lorní festival, literární a filmový festival 
Město čte knihu, Džemfest, Blues Alive 
a celoroční cyklus koncertů vážné hud-
by Klasika Viva. Finanční injekce v po-
době dotace na činnost by se pak měly 
dočkat TJ Šumperk, TJ Sokol Šumperk, 
Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o.s. 
a HK Mladí draci Šumperk, o.s.

Podrobné znění podmínek, včetně 
formulářů žádostí, bude zveřejněno 
na internetových stránkách města od 
pondělí 23. prosince. Žádosti o grant 
či dotaci začnou podatelny šumperské 
radnice přijímat ve čtvrtek 2. ledna, 
termín pro podání pak vyprší v pátek 
31. ledna ve 14.15 hodin. 

* schválilo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 4/2013 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, jež nabude účinnosti  
1. prosince. Reagovalo tak na petici 
obyvatel Evaldovy ulice na hluk z baru 
Dublin. Ke stávajícím patnácti loka-
litám, v nichž se nesmí na veřejnosti 
popíjet alkohol, přibyl právě prostor 
ohraničený ulicemi A. Kašpara, Tatran-
skou, Gen. Svobody v úseku od pošty 
po budovu Finančního úřadu včetně 
a také prostor kolem celé budovy v uli-
ci Gen. Svobody 38, tedy část ulice Ma-
zalovy a ulice M. Šaje.

* schválilo koncepci týkající se pro-
deje bytových domů v ulicích Vrch-
lického 23, nám. Jana Zajíce 13 a 14 
a Prievidzské 25, 27 a 29 do vlastnic-
tví nájemců bytů a podání písemné 
žádosti na Státní fond rozvoje bydlení 
o zkrácení tzv. vázací doby, po kterou 
musejí být domy ve vlastnictví obcí. Za-
stupitelé tak reagovali na Nařízení vlády  
č. 209/2013 Sb., kterým se mění ně-
která nařízení vlády v oblasti použití  
prostředků Státního fondu rozvoje byd-
lení, jež nabylo účinnosti letos v září. 
Za dotační podpory zmíněného fondu 
se totiž od roku 1993 stavěly nájemní 
byty s tím, že obce s nimi nemohly ma-
nipulovat dvacet let a v případě sociál-
ních bytů vůbec. Na „nátlak“ obcí došlo 
letos ke změně. Uvedené nařízení totiž 
zkrátilo tzv. vázací dobu u nájemních 

bytů z dvaceti na deset let a u nízkoná-
kladových sociálních bytů se tzv. vázací 
doba stanovila na třicet let. Změna se 
ale nevztahuje na nájemní byty vyu-
žívané pro sociální bydlení seniorů 
a osob se zdravotním postižením.

Obce tak již budou moci s byty volně 
nakládat, podmínkou je uplynutí dese-
ti let od kolaudace domu s nájemními 
byty a podání písemné žádosti ke Stát-
nímu fondu rozvoje bydlení o promi-
nutí dotačních podmínek spolu s kopií 
smlouvy o poskytnutí dotace. Zmíněný 
Fond poskytnul v případě Šumperka 
dotaci dle letošního Nařízení vlády  
č. 209/2013 Sb. pouze v případě domu 
v Prievidzské ulici 29. U ostatních jme-
novaných domů s dvacetiletou vázací 
dobou, na něž město obdrželo dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj, požádá 
místní radnice o zkrácení vázací doby, 
jakmile ministerstvo stanoví postup při 
vyřizování žádostí. V tomto případě 
jde o čtrnáct bytů v domě ve Vrchlic-
kého ulici 23, osmdesát bytů v domě na 
náměstí Jana Zajíce a šestatřicet bytů 
v domech č. 25 a 27 v ulici Prievidzské. 
Vzhledem k tomu, že se náklady na 
opravy v bytech stále zvyšují a většina 
nájemců má o jejich koupi zájem, plá-
nuje místní radnice byty ve zmíněných 
domech postupně prodat.

* schválilo nový Program regenera-
ce městské památkové zóny na roky 
2014-2018 s výhledem do roku 2020. 
Ten umožní čerpání financí z Progra-
mu regenerace MPR a MPZ Minister-
stva kultury ČR ve zmíněném období. 
Více v některém z příštích čísel.

* schválilo pojmenování nově vznik-

lé ulice v lokalitě Panorama II na „Dol-
ní“. Současně schválilo použití názvu 
již existující ulice Panorama na část 
dosud nepojmenovaného úseku, který 
ústí na hlavní komunikaci směrem na 
Rapotín.

* vzalo na vědomí dopis Zbyňka Sed-
láčka, jenž bydlí v Bohdíkovské ulici 
57A, se žádostí o opravu komunikace 
za horní kapličkou v Temenici. V odpo-
vědi Luďka Šperlicha, editele Podniků 
města Šumperka, jež místní komuni-
kace spravují, se mimo jiné píše, že do 
15. listopadu budou opraveny výtluky 
v komunikaci a do 30. listopadu by měl 
být dokončen statický posudek mostku. 
V návaznosti na jeho výsledek se příští 
rok připraví návrh oprav komunikace 
a mostu, včetně návrhu na opatření na 
užívání této komunikace. Ta totiž není 
konstrukčně stavěna na trvalý provoz 
těžkých nákladních vozidel autodo-
pravy, kterou zde jeden z občanů pro-
vozuje. Řešením by samozřejmě bylo 
vybudování nové odvodněné, kvalitně 
zpevněné a osvětlené komunikace, je-
jíž výstavba by byla hrazena z rozpočtu 
města. V této souvislosti by se musely 
vyřešit majetkoprávní vztahy v této lo-
kalitě, neboť nová silnice by zasáhla do 
pozemků, které město nevlastní.

* seznámilo se s plánem zimní údrž-
by místních komunikací na území 
města, který pro zimní období 2013-
2014 zpracovala společnost Podniky 
města Šumperka, jež má tuto činnost 
na starosti. Stejně jako v předchozích 
letech také letos obsahuje seznam po-
řadí důležitosti místních komunikací 
a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti 

a schůdnosti, technologii údržby a ná-
sledný odvoz sněhu. 

Úklidová firma bude letos opět zajiš-
ťovat nepřetržitou čtyřiadvacetihodi-
novou dispečerskou službu. Všechny 
podněty, které budou na telefonním 
čísle 604 920 123 nahlášeny, pak musí 
odpovědný pracovník zaznamenat do 
dispečerské knihy s poznámkou o způ-
sobu řešení. Plán zimní údržby a jeho 
grafická část zobrazující zařazení ko-
munikací a chodníků jsou zpřístupně-
ny na stránkách města www.sumperk.
cz/cs/obcan/mapovy-portal.html a na 
stránkách PMŠ www.pms-spk.cz v sek-
ci mapy. Prostřednictvím těchto aplika-
cí mohou lidé vyznačit problematické 
místo a zaslat správci komunikace při-
pomínku.  Zpracovala Z. Kvapilová

Informace ze zastupitelstva

Navýšení veřejné finanční podpory 
občanskému sdružení Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk o jeden milion ko-
run schválili na svém listopadovém 
jednání zastupitelé. Podmínkou po-
skytnutí milionové částky je, že klub 
získá na sezonu 2014/2015 licenci ke 
zřízení Sportovního centra mládeže. To 
by mělo umožnit mladým fotbalistům 
hrát nejvyšší dorosteneckou soutěž 
v republice a propojit stávající dobře 
fungující žákovské Sportovní středisko 
mládeže s mužským fotbalem.

„Sportovní centrum mládeže navíc 
dá těm nejlepším příležitost prosadit se 
ve vrcholovém sportu a  zbývající hráče 
připraví pro mužskou kopanou tak, aby 
dospělý tým tvořili převážně odcho-
vanci vlastního klubu. Jen letos v létě 
odešlo jedenáct dorostenců právě do 
klubů se Sportovními centry mládeže,“ 
přibližuje význam centra Jaromír Stryk 
z FK SAN-JV. Na Moravě je přitom 
takových center celkem šestnáct a na  
jejich provoz přispívá mimo jiné i Minis-

terstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Podmínkou nutnou pro podání žádosti 
o licenci ke zřízení Sportovního centra 
mládeže je ale příslib finanční podpory 
tohoto záměru ze strany města. Další 
finance by pak mohly v budoucnu ply-
nout z odstupného za vychované hráče. 

Zastupitelé v této souvislosti schvá-
lili navýšení veřejné finanční podpory 
občanskému sdružení FK-SAN-JV 
o milion korun na sezonu, jež začíná 
1.7. 2014 a trvá do 30.6. 2015. Současně 
uložili Radě města zapracovat do návr-
hu rozpočtu na příští rok pět set tisíc 
korun pro občanské sdružení, jež bu-
dou uvolněny pouze v případě, že klub 
získá licenci na zřízení centra a dotaci 
od ministerstva. Poté by v rozpočtu 
města na rok 2015 byla navržena jako 
samostatná položka částka jeden mili-
on, z níž by se po schválení uvolnilo půl 
milionu na druhou polovinu sezony 
2014/2015 a dalších pět set tisíc by klub 
obdržel až v případě obhájení licence 
na další sezonu.

Letem šumperským zastupitelským světem
Město chce podpořit vznik Sportovního centra mládeže

 Ilustrační foto: archiv

TyfloCentrum Olomouc a sociální 
firma Ergones za podpory 

Nadace OKD a Vlastivědného 
muzea Šumperk pořádají

prodejní výstavu (Ne)viditelná 
keramika a divadelní představení 
Improvizace potmě se skupinami 

O.Li.V.Y. a Ol.Í.H.Ně
v pátek 29. listopadu v 17 hodin 

a v 18.30 hodin v muzeu
Výtěžek z této benefiční akce, která 
proběhne potmě, bude věnován na 

podporu nevidomých a slabozrakých. 
Vstupné činí sto korun, studenti, 

senioři, děti a ZTP zaplatí sedmdesát 
korun. V ceně je zahrnut výběr 

jednoho výrobku poslepu.
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S kinem Oko ho pojí 
šestapadesát let

Koledy zazpívají děti ze „Sluneční“, 
zapojit se může každý

Hudební cyklus: 
Adventus Domini

Již devět let čtou Šumperané v listopadu jednu knihu. Letos jí byly povídky a fe-
jetony Karla Poláčka, které vyšly pod názvem Kolotoč. Do nich se mohli lidé za-
poslouchat od čtvrtku 7. do úterý 12. listopadu v rámci literárního a filmového 
festivalu Město čte knihu, který pořádají místní radnice spolu s knihovnou, SVČ 
Doris, kinem Oko, divadlem, Vlastivědným muzeem, Domem kultury a šumper-
skými školami. V neděli 10. listopadu se přitom do knihy začetl v klášterním kos-
tele představitel tatínka ze seriálu Bylo nás pět, nadšený Poláčkův příznivec, herec 
Oldřich Navrátil. Doprovodila ho šumperská hudební formace Swing kvintet pod 
uměleckým vedením Rudyho Rottera.  Foto: J. Valchař

Také letos připravuje Šumperský 
a jesenický deník projekt Česko zpí-
vá koledy. Loni si zazpívali nadšenci, 
kteří se vydali s Rybovou Mší vánoční 
do Belgie a Německa, letos se do akce 
může zapojit každý, kdo má rád koledy. 
Zpívat se bude ve středu 11. prosince 
od 18 hodin.

„Už známe dvě místa, kde se zpě-
váci sejdou. Bude to před školou ve 
Sluneční ulici v Šumperku a v Rapo-
tíně před kostelem,“ prozradila šéfre-
daktorka Šumperského a jesenického 
deníku Soňa Singerová. Tato dvě místa 
však nemusejí být konečná. Do akce se 
může zapojit každý. Není to nijak orga-
nizačně náročné. Zpěváci si ve stejný 
čas zazpívají pět známých koled v celé 
republice. Všechny zpívající kraje pro-
pojí televizní i rozhlasový přenos. 

Pokud se chcete připojit, stačí jen 
napsat na e-mail katerina.ilgnerova@
denik.cz. A na co se můžete těšit, když 

přijdete ke „Sluneční“ škole? „Setkáte 
se se známými osobnostmi ze společen-
ského života, s redaktory Šumperského 
a jesenického deníku,“ zve Singerová. 
Ve středu 11. prosince přitom otiskne 
Deník zpěvník vybraných koled. 

„Jsme rádi, že se podílíme na pro-
jektu Česko zpívá koledy spolu s Dení-
kem. Tři roky jsme v předvánoční době 
zpívali ve škole, letos bychom rádi při-
zvali i veřejnost,“ uvedl ředitel školy 
ve Sluneční ulici Hynek Pálka. Záro-
veň prozradil, že letos jeho škola slaví  
25. narozeniny. „Rádi bychom v pátek 
13. prosince pozvali veřejnost k pro-
hlídce všech prostor školy. Otevřeno 
bude od šesti ráno do šesti večer. Ná-
vštěvníci mohou sledovat výuku nebo 
také práci dětí v kroužcích,“ láká Pálka. 
Od 18 hodin pak zve všechny současné 
i bývalé zaměstnance školy na poseze-
ní s hudbou a občerstvením v jídelně 
školy. –red-

Hudební cyklus poslechových pořadů 
nazvaný Církevní rok v hudbě nabídne 
v úterý 3. prosince posluchačům Adven-
tus Domini v podání Scholy Gregoriana 
Pragensis. Nahrávka přináší historické 
zpěvy, jež zněly hlavně v 15. a 16. století 
při příležitosti rorátních mší.

„Tradice rorátů znamená pořádá-
ní mší dlouho před rozedněním. Na 
mnoha místech se s ní lze potkat do-
dnes,“ říká zakladatel hudebního cyklu 
Vít Rozehnal a dodává, že v pořadu se 
přítomní zaposlouchají do rekonstru-
ované rorátní mše, jak se rozvíjela od 
raného středověku až do druhé polo-
viny 16. století. „Vedle gregoriánského 
chorálu je věnován hlavní prostor ty-
picky českému repertoáru, jednohlasé 
a především vícehlasé duchovní písni,“ 
podotýká Rozehnal. Setkání proběh-
ne od 19 hodin zkušebna Scholy od  
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.  -red-

Šumperská radnice pravidelně pořá-
dá pro děti starší dvou měsíců s trvalým 
bydlištěm ve městě slavnostní obřad 
„Vítání občánků“. K němu jsou pozvaní 
rodiče šumperských dětí, kteří  při po-
vinném přihlášení na matrice Městské-
ho úřadu podepíší souhlas dle zákona  
č. 101/2000 Sb., se zpracováním osob-
ních údajů, v tomto případě pouze pro 
účely vítání občánků, respektive pro za-

slání pozvánky na tuto slavnostní akci.
V případě, kdy se dítě narodí mimo 

Šumperk a rodiče (občané s trvalým 
pobytem v Šumperku) jej zaregistrují 
na matrice v jiné obci, takže nepodepí-
ší v Šumperku výše uvedený souhlas se 
zpracováním osobních údajů, nemohou 
být na „Vítání občánků“ pozváni. V této 
souvislosti žádáme rodiče, kteří se chtějí 
se svým dítětem zúčastnit slavnostní-

ho „Vítání občánků“ na místní radnici, 
aby podepsali výše uvedený souhlas, 
nebo aby zkontaktovali referentku od-
dělení kultury a vnějších vztahů místní 
radnice Evu Rutarovou a domluvili si 
termín podepsání souhlasu dle zákona  
č. 101/2000 Sb. Poté obdrží pozvánku na 
zmíněnou akci. Kontakt: Eva Rutarová, 
tel.č. 583 388 608, e-mail: eva.rutarova@
sumperk.cz. E. Rutarová

   Pokr. ze str. 3
 Obdobný vztah ho vázal také k reži-

séru Jiřímu Krejčíkovi, který si v Oku 
přehrával Hry lásky šálivé. „Prohlásil, že 
takovou projekci ještě nikde neviděl a že 
se můžeme považovat za reprodukční 
umělce,“ vzpomněl pan Miloslav, který 
pamatuje za svoji kariéru promítače de-
sítky úsměvných zážitků

„Hráli jsme film, v němž se v jedné 
scéně svlékala u jezera slečna. Než však 
odložila všechny svršky, projel vlak. Po 
tři dny chodil na tento film stále tentýž 
divák. Zeptal jsem se ho, co ho na fil-
mu tak zaujalo. On odpověděl, že v tom 
by byl čert, aby aspoň jednou neměl 
ten vlak zpoždění,“ vylíčil úsměvnou 
příhodu Miloslav Vařeka, který letos 
v říjnu oslavil podle svých slov padesáté  
výročí svých třicátých narozenin. K němu 
mu poblahopřáli mimo jiné i starosta 
Zdeněk Brož a ředitel kina Oko Kamil 
Navrátil. „Je neuvěřitelné, jak se pan Va-
řeka „popral“ i s nejnovější technologií. 
Zvládnul ji naprosto bez problémů. Ško-
da, že mu zdraví nedovolilo v promítání 
pokračovat,“ podotkl Navrátil. -zk-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, pokračují i v prosinci. 

Ve středu 4. prosince se bude  od 
8.30 do 10 hodin hovořit o míst-
ní Transfuzní službě a.s. a o daro-
vání krve, odpoledne se pak bude 
na toto téma od 12.45 do 13.30 ho- 
din besedovat se žáky základních 
škol. V pátek 6. prosince bude od  
18 do 19 hodin hlavním tématem 
kultura v okolí Šumperka a v sobotu 
7. prosince od 8.30 do 10 hodin bude 
na Vánoce po válce vzpomínat Jan 
Benda. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

     Schola zve ke 
zpěvu „Rybovky“

Již tradičně chystá na první svátek 
vánoční Schola od sv. Jana Křtite-
le Českou mši vánoční Jakuba Jana 
Ryby, jež zazní ve středu 25. prosince 
od 16.30 hodin v klášterním koste-
le. Přidat ke sboru se mohou všichni 
zájemci, pro které je zpěv a muzi-
círování radostí. Stačí jen přijít na 
zkoušku. Ta je naplánována na nedě-
li 8. prosince od 19 hodin v klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie. 
Bližší informace lze získat na www.
schola-sumperk.cz. -zk-

     Přijďte si zabruslit 
Pravidelné bruslení pro veřejnost 

probíhá na zimním stadionu každé úte-
rý od 17 do 18 hodin, vstupné je třicet 
korun. Každou neděli pak mohou na 
stadion zamířit rodiče s dětmi. Pro ně 
je vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 hodin. 
Dospělí zaplatí třicet korun a stejnou 
částku i dítě bez průkazky HK Mladí 
draci v doprovodu rodiče. -red-

     Divadlo opět 
nabízí netradiční 
vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také 
letos přichází divadlo s nabídkou vá-
nočního dárku ve formě vstupenky na 
vybraná divadelní představení (Světá-
ci, Černá komedie a Strakonický du-
dák). Pokud se rozhodnete obdarovat 
své blízké tímto způsobem, vstupenky 
v podobě certifikátu spolu s fotografií 
hereckého souboru s podpisy a přá-
ním ve vánoční obálce jsou k dostání 
v pokladně divadla, a to každý všední 
den od 15 do 17 hodin. Prodej skončí 
v pátek 20. prosince. Informace nalez-
nete na www.divadlosumperk.cz. -zk-

Vítání občánků se týká i dětí, jež se narodily v jiné obci
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SOŠ je Zelenou školou 
Olomouckého kraje

Studenti si zahráli
na komunální politiky

V úterý 5. listopadu převzali zástup-
ci Střední odborné školy v Zemědělské 
ulici ocenění „Zelená škola Olomoucké-
ho kraje za školní rok 2012/2013“. Ten 
získali za vítězství v ekologické soutěži 

vyhlašované odborem školství, mládeže 
a tělovýchovy olomouckého Krajského 
úřadu. 

Do soutěže se zapojilo více než dvacet 
škol, které byly rozděleny do několika 
kategorií. Naše škola uspěla v kategorii 
střední odborná škola a po několika 
letech tak znovu získala titul Zelená 
škola Olomouckého kraje. Toto oce-
nění je pro nás nejen poctou, ale i zá-
vazkem, že se i nadále budeme aktivně 
věnovat školnímu environmentálnímu 
vzdělávání, výchově a osvětě. Mezi tyto 
aktivity například patří zřízení a provoz  
meteorologické stanice v botanické 
zahradě školy, pestrá činnost kroužků 
myslivecko-lesnického a zahradnického, 
ale i likvidace černé skládky v Jesení-
kách nebo pořádání soutěží s ekolo-
gickou tematikou pro žáky základních 
škol. Právě na tyto a podobné aktivity 
budou použity finanční prostředky, jež 
škola získala jako součást ocenění.

 J. Sýkora, SOŠ Šumperk

Po tři listopadové dny si šumperští 
gymnazisté vyzkoušeli v rámci projektu 
nazvaném Simulační hra o komunální 
politice „Mladí lidé rozhodují“ roli za-
stupitelů a diskutovali o problémech, 
které je ve městě trápí. Projekt pořádala 
nadace Friedrich-Ebert-Stiftung ve spo-
lupráci s místním Gymnáziem a měs-
tem Šumperkem. 

Během třídenní hry se studenti sezná-
mili s praktickým fungováním komu-
nální politiky a navštívili také skutečné 
jednání zastupitelstva města. Sami také 
diskutovali o problémech ve městě a na-
vrhovali, jak by je mohlo zastupitelstvo 
řešit. Své názory studenti sdělili i něko-
lika zastupitelům, kteří se simulační hry 
zúčastnili, aby se studenty diskutovali 
o tom, co je ve městě trápí, a podělili se 
o své zkušenosti z komunální politiky. 
Témata, která studenty zajímala, se tý-
kala především nedostatku parkovacích 
míst ve městě, herních automatů, čin-
nosti Městské policie, systému rozdě-
lování grantů a dotací a stavu chodníků 
a veřejné zeleně ve městě.  

Hru zakončilo v pátek 8. listopadu 
simulované jednání zastupitelstva, které 
vedl šumperský starosta Zdeněk Brož.  
Mladí „zastupitelé“ se jej dotazovali, 
zda a jak město řeší vybrané problémy. 
Studenti rozdělení do fiktivních poli-
tických stran poté sami představili své 
návrhy a snažili se je obhájit v diskuzi 
a prosadit jejich přijetí při hlasování. 
Díky simulační hře si mladí lidé měli 

možnost na vlastní kůži vyzkoušet práci 
těch, kteří ve městě rozhodují. „Taková 
živá a nevšední zkušenost může prolo-
mit předsudky a nedůvěru, kterou často 
vůči politice mladí lidé mají. Chceme 
zvýšit jejich zájem o dění v bezprostřed-
ním okolí a ukázat jim, jak mohou ak-
tivně přispět ke konstruktivnímu řešení 
místních problémů,“ uvedl koordinátor 
projektu Martin Voráč. 

Simulační hru o komunální politice 
vyvinula v roce 1998 nadace Friedrich-
Ebert-Stiftung v Německu. Po opakova-
ném úspěchu hru převzala zastoupení 
nadace v dalších zemích, včetně České 
republiky. Od roku 2011 se hra uskuteč-
nila ve více než deseti českých a morav-
ských městech, mimo jiné v Šumperku, 
Ivančicích, Litoměřicích, Jablonci nad 
Nisou či Českém Krumlově. Hru vedou 
zkušení mladí lektoři vyškolení nada-
cí. Záštitu nad hrou v České republice 
převzalo Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.  M. Voráč, O. Hajduková

V pátek 15. listopadu přivítal na rad-
nici starosta města Šumperka Zdeněk 
Brož úspěšné mladé sportovce, kteří se 
zúčastnili tradičního závodu Lollslauf 
v partnerském městě Bad Hersfeldu. 
Mladí běžci stejně jako v předchozích 
letech přivezli do Šumperka řadu cen-
ných kovů a stali se držiteli rekordu ve 
smíšené štafetě.   

Letošního již 14. ročníku Lollslaufu, 
který se konal 13. října v rámci pod-
zimního festivalu Lullusfest a zúčast-
nilo se jej 3 782 běžců, reprezentovali 
město Šumperk pod vedením zkuše-
ného šumperského trenéra Květoslava 
Vykydala Kateřina Divišová, Barbora 
Hudečková, Veronika Bednarská, Eva 
Filipiová, Miroslav Haltmar, Andrei 
Podlevskii, Martin Timko, David Chy-
til, Adam Žanda, Jan Kostelecký a To-
máš Křivohlávek. Tato silná sestava 
mladých sportovců opět přivezla řadu 
cenných kovů a překonala jeden re-
kord. 

V kategorii žákyň v běhu na 1,3 km 
se umístila na prvním místě Barbora 
Hudečková s časem 4:41 min., v kate-
gorii smíšená štafeta pak obsadil tým 

ve složení Podlevskii, Divišová, Halt-
mar, Bednarská a Filipiová první místo 
s časem 00:44:30 min., a překonal tak 
rekord týmu TV Breitenbach z ro-
ku 2004 o 00:1:11 min. Stejný úspěch 
zaznamenala pětice běžců ve slože-
ní Timko, Chytil, Žanda, Kostelecký 
a Křivohlávek v kategorii štafeta muži, 
kdy si s časem 00:36:35 min. doběhla 
pro zlatou medaili.  O. Hajduková

Sociální služby jsou v Šumperské ne-
mocnici poskytovány od července 2011 
na sociálním úseku ve II. patře pavilo-
nu F. Posláním sociální služby je pod-
pora důstojného a samostatného života 
uživatelů, kteří již nemohou z důvodu 
snížené soběstačnosti a schopnosti se-
bepéče, žít ve svém vlastním prostředí.

Cílovou skupinou jsou převážně seni-
oři, osoby s chronickým onemocněním 
nebo osoby s tělesným postižením, kteří 
již nevyžadují další ústavní zdravotní 
péči, ale vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu se neobejdou bez pomoci 
fyzické osoby.  Přednostně je služba ur-
čena pacientům dlouhodobě hospitali-
zovaným v Šumperské nemocnici.

Cílem je důstojná a kvalitní péče 
o uživatele do doby, než je pro něj za-
jištěno umístění v pobytovém zařízení 
sociálních služeb (např. domov pro se-
niory, dům s pečovatelskou službou), 
nebo než jsou vytvořeny podmínky, aby 
mohla být poskytována péče osobou 
blízkou mimo zdravotnické zařízení.

Uživatelům nabízíme maximální 
podporu, aby mohli žít běžným způso-
bem života, dále ubytování, stravování, 
úklid a praní prádla, pomoc při osob-
ní hygieně a péči o vlastní osobu, ne-
přetržitou ošetřovatelskou péči včetně  
rehabilitace, zajištění lékařské péče 
v případě obtíží, respektování práv, 
lidské důstojnosti, přání a individuál-
ních potřeb, srozumitelné informace 
o pobytu a bezpečné prostředí, sociální 
ochranu, příp. zprostředkování právní 
ochrany, podporu kontaktů s blízkými 
osobami a vnějším prostředím a pod-
poru dobrých mezilidských vztahů 
mezi uživateli navzájem.

Pobyt uživatelům mohou zpříjemnit 
vyškolení dobrovolníci, studenti SZŠ 
a zdravotní klauni, probíhá muzikote-
rapie, zooterapie se speciálně vycviče-
nými psy, králíkem a kočkou. Uživatelé 
se mohou účastnit skupinových her, 
cvičení a trénování paměti. Duchovní 
péči poskytuje nemocniční kaplanka.  

 E. Pavelková

Studenti zlikvidovali černou skládku 
u Vřesové studánky.  Foto: -soš-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Se studenty diskutovali šumperští za-
stupitelé.  Foto: -oh-

Šumperským běžcům nedělá pro-
blém ani konverzace v němčině. 
 Foto: archiv

Sobota 30. listopadu od 20 hodin v H-clubu
UDG, O5 a Radeček, Kofe-In

V rámci společného „Kamarádského turné“ zahrají v Šumperku 
tři úspěšné festivalové kapely - populární UDG z Ústí nad labem, opavští 

Kofe-In a domácí „Radečci“. 

Mladí sportovci přivezli z Bad Hersfeldu medaile
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Pedagogicko – psychologická poradna Olomouc-
kého kraje, pracoviště Šumperk (dále jen PPP OK, 
pracoviště Šumperk) ve spolupráci s odborem soci-
álních věcí MěÚ Šumperk, Policií ČR, Preventivně 
informační skupinou Šumperk, PONTIS Šumperk  
o. p. s., ABATOP o. s. a Poradnou zdraví pořádá pro 
žáky vybraných tříd I. a II. stupně základních škol 
z územního obvodu obce s rozšířenou působností 
Šumperk sérii interaktivních bloků v rámci programu 
s názvem „Komplexní Preventivní Program Šumperk“ 
(dále jen KPPŠ). Jeho cílem je předcházet rizikovému 
chování v třídních kolektivech. 

Od roku 2003/2004 se na Šumpersku realizuje Kom-
plexní primárně preventivní program, u jehož zrodu 
stála vedle odboru sociálního MěÚ Šumperk řada 
organizací jako PPP OK, pracoviště Šumperk, Policie 
ČR, Pontis Šumperk o.p.s. a Poradna pro ženy a dív-
ky. Do programu se každoročně zapojovalo více než 
dvacet základních škol. Právě díky jejich aktivnímu 
zapojení a vyhodnocování programu vznikla potřeba 
nejen škol, ale i organizací program inovovat a zařadit 
do něj nová témata. 

Díky tomu, ale také v souvislosti s měnící se spo-
lečností, vznikl víceletý projekt, který byl podpořen 
v dotačním řízení MŠMT na podporu primární pre-
vence rizikového chování pro rok 2013, který si klade 
za cíl prevenci rizikového chování na školách prohlou-
bit a zefektivnit. Předkladatelem tohoto projektu byla 
PPP OK, pracoviště Šumperk. „Naší motivací byla sna-
ha o aktualizaci programu o nová témata rizikového 
chování dětí a mládeže, o  systematické prohloubení 
a zefektivnění primární prevence na základních ško-
lách. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. a 2. stupně 
ZŠ, skupina přibližně pěti tisíc žáků během dvou let, 
což je předpokládaná doba realizace projektu,“ uved-
la Drahomíra Jansová, vedoucí PPP OK, pracoviště 
Šumperk. 

„Projekt rozšiřuje a aktualizuje nabídku preven-
tivních programů zaměřených na rizikové chová-
ní v našem regionu. Zakládá si na cílené, soustavné 
a dlouhodobé spolupráci participujících subjektů se 
školami i mezi sebou. V rámci projektu vznikla kon-
cepce a nová doporučená struktura programu, která 
zařazuje i nová preventivní témata, např. sociální sítě, 
poruchy příjmu potravy, subkultury naší společnosti 

a podobně. Následně vznikly a byly ověřeny metodi-
ky k celkem devíti interaktivním blokům a proběhlo 
vzdělávání lektorů, kteří budou do škol vstupovat. 
Projekt počítá také s pravidelným vyhodnocováním 
programu, setkáváním zástupců na projektu spolupra-
cujících subjektů, s pravidelným setkáváním lektorů, 
jejich  intervizí a materiálním zabezpečením,“ sdělila 
Anna Muratidisová, oblastní metodička preventivních 
aktivit PPP OK, pracoviště Šumperk.

Pro přihlášené školy se „KPPŠ“ stane součástí je-
jich školního vzdělávacího programu a minimálního 
preventivního programu. Škola tak aktivně podporuje 
minimalizaci výskytu rizikového chování, a to nejen  
v  oblastech, které program řeší, ale i mimo jeho rámec. 
Důležité je, aby škola také zajistila návaznost na pro-
gram vlastními preventivními aktivitami.

Pro žáky 5. ročníků je ve spolupráci se společnos-
tí PONTIS Šumperk, o.p.s. připraven vzdělávací blok 
s názvem Učíme se odmítat. Cílem tohoto bloku je 
seznámit žáky s rizikovými faktory, které se objevují 
či se mohou objevit v jejich okolí. Žáci si vyzkoušejí 
odmítání nabídek vedoucích k rizikovému chování, 
osvojí si termíny zdravý životní styl, rizikové chování, 
závislostní chování a další.

Pro žáky 6. ročníků jsou připravena témata Sociál-
ní sítě, Práva a povinnosti a Klima v naší třídě. Tato 
témata jsou připravována ve spolupráci se společností 
PONTIS Šumperk, o.p.s., Pedagogicko-psychologickou  
poradnou Olomouckého kraje a odborem sociálních 
věcí MěÚ Šumperk. V rámci vzdělávacího bloku Soci-
ální sítě se žáci seznámí s rizikovými faktory, které se 
objevují na sociálních sítích a vyzkoušejí si, jak reagovat 
na podněty, které by mohly vést k rizikovému chování. 
Vzdělávací blok Práva a povinnosti seznámí žáky s vy-
branými pojmy vztahujícími se k danému tématu, jako 
jsou Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana 
dětí, týrání, záškoláctví, trestný čin a další. Vzdělávací 
blok Klima v naší třídě zodpoví žákům otázku, co je 
klima třídy, jak je možné jej ovlivňovat a měnit, jaké 
jsou okolnosti podporující negativní vztahy ve třídě, 
jaké jsou sociální role v třídním kolektivu, co je šikana 
a jak se zachovat, pokud žák šikanu odhalí nebo je sám 
její obětí.

Pro žáky 7. ročníků je připraveno ve spolupráci se 
společností PONTIS Šumperk, o.p.s. téma Výchova 

k toleranci, které je zaměřeno na oblast multikulturní 
výchovy, zejména na pochopení tolerance jako tako-
vé, odlišnosti mezi lidmi a vzájemného respektu. Do 
7. ročníků je rovněž zařazen vzdělávací blok Poradny 
zdraví Šumperk téma Poruchy příjmu potravy, který 
se zaměřuje na předcházení těmto nemocem. V rámci 
tohoto bloku se žáci seznámí se základními zásadami 
správného stravování a pitného režimu a naučí se za-
ujmout stanovisko k různým pravdám a mýtům o stra-
vování a kontrole hmotnosti. 

Pro žáky 8. ročníků je připraven ve spolupráci se 
společností PONTIS Šumperk, o.p.s. vzdělávací blok 
s názvem Subkultury naší společnosti, jehož cílem je 
představit žákům nejčastěji se vyskytující subkultury 
v naší společnosti. Žáci si vyzkoušejí, jak reagovat na 
podněty, které by mohly vést k rizikovému chování 
a osvojí si termíny kultura a subkultura. 

Pro žáky 9. ročníků je ve spolupráci s Policií ČR, 
Preventivně informační skupinou Šumperk připraven 
vzdělávací blok s názvem Trestně právní odpovědnost. 
Vzdělávací blok zodpoví žákům otázku, kdo je trestně 
odpovědný, rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, 
objasní žákům pojmy právo a morálka, rozdíl mezi ne-
morálním a protiprávním chováním. 

Pro žáky je připravena také rozšiřující nabídka se 
vzdělávacími bloky, na jejichž realizaci se mimo již 
zmíněné organizace podílí také Český červený kříž. 
Vzdělávací bloky jsou zaměřeny na poskytnutí první 
pomoci, dopravní výchovu, problematiku dospívání 
a další. 

Realizace interaktivních bloků programu ve ško-
lách probíhá od října 2013 do konce školního roku 
2013/214. Časová dotace jednoho bloku je dvakrát  
45 minut a předchází a následuje mu konzultace s tříd-
ním učitelem, který bývá zpravidla na bloku přítomen. 
„Do programu se v tomto školním roce přihlásilo 
třiadvacet místních škol. Preventivním působením 
programu projdou žáci postupně po celou dobu škol-
ní docházky. Doufáme, že přispěje k prohloubení te-
oretických znalostí, získání potřebných dovedností 
a kompetencí žáků těchto škol v uvedených oblastech 
a případně jim pomůže pochopit souvislosti a dopady 
vlastního chování a jednání,“ doplnila Muratidisová. 

Zpracovala O. Hajduková, 
tisková mluvčí MěÚ Šumperk

Informace/Komplexní preventivní program

Šumperského čerta se zúčastnilo 
osmnáct plaveckých oddílů

Rekordní počet osmnácti plaveckých 
oddílů se zúčastnil letošního sedm-
náctého ročníku Šumperského čer-
ta. Z více než tří stovek přihlášených  
závodníků museli pořadatelé z kapacit-
ních důvodů třetinu odmítnout. Pla-
vecký mítink se uskutečnil za finanční 
podpory města Šumperka, v úvodu po-
zdravil osazenstvo Aquacentra starosta 
Zdeněk Brož.

V domácím prostředí se představili 
nejen zkušení, ale i začínající závodníci 
plaveckého oddílu TJ Šumperk, jehož 
celková medailová bilance dosáhla 
osmnácti cenných kovů. V polohovém 
závodě na sto metrů, který se jako hlav-
ní závod plaval o finanční prémii, zví-
tězili ve svých věkových kategoriích tři 
plavci z pořádajícího oddílu - Michael 
Müller, Marek Halama a Leona Lysáko-

vá. Přemysl Pospíšil proměnil pět star-
tů ze šesti ve zlato, ale právě v hlavním 
závodě těsně podlehl svému rivalovi 
a kamarádovi z Vyškova Jankovi Zmrz-
lému. Celá sportovní akce proběhla na 
vynikající úrovni pod organizačním 
vedením Martina a Simony Vlkových. 
Nadstandardní, při srovnání s podob-
nými plaveckými podniky, byl cate-
ring ve vyhřívaném stanu postaveném 
v areálu krytého bazénu. Hlavní spe-
cialitou v nabídce byl čertovský guláš, 
který osobně připravil trenér Marek 
Staroveský. Každý plavec navíc obdržel 
nadílku, včetně malého maskota zá-
vodu na památku. Šumperský čert byl 
i posledním testem výkonnosti plav-
ců před krajskými přebory, v nichž se 
sportovci kvalifikují na vrcholné akce 
zimní sezony. R. Lysák

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
29.11. od 19 hod. ve „FS“   Tvořivé dílny: Zdobení adventních věnců  
  Ozdoby, věnce, svíčky možno zakoupit,  
   s sebou chvojí
30.11. od 9.30 hod. ve „FS“   Dopoledne s pohádkou  Pro děti 4-8 let,  
   motivační pohádka, zpívání, tvoření, 
  lektorka H. Heiserová
3.12. od 15.30 ve „FS“   Mikuláš pro nejmenší   Pro předškolní děti  
   a děti 1. stupně, nutno nahlásit předem na  
  cprsumperk@ado.cz, tel. 731 402 395
7.12. od 9.30 hod. ve „FS“   Duchovní obnova  Pro děti Od 3. třídy
7.12. od 9.30 hod. ve „FS“   Dopoledne s pohádkou  Pro děti 4-8 let,  
   lektorka H. Heiserová
16.12. od 18 hod. ve „FS“   Posezení u punče
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

Komplexní preventivní program Šumperk pomáhá školám řešit rizikové chování dětí
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Rozhledna na Háji bude v prosinci otevřena za dobré viditelnosti 
a dobré pěší dostupnosti 

ve dnech 28.12., 29.12. 31.12 od 10 do 15 hodin. 
Na Nový rok se bude konat tradiční novoroční výstup na Háj.

Městská knihovna Pontis Šumperk
4.12. v 18 hodin v klášterním kostele   Koncert klavírního oddělení žáků   
  ZUŠ Šumperk
5.12. od 17 hodin na pěší zóně   Mikulášský průvod městem - Dechový  
   orchestr ZUŠ Šumperk
11.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert Komorního smyčcového 
  orchestru ZUŠ Šumperk
13.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Učitelský koncert ZUŠ Šumperk, 
  pobočky Hanušovice
18.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového oddělení žáků   
  ZUŠ Šumperk
19.12. v 18 hodin v klášterním kostele Koncert pěveckého oddělení žáků 
  ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

Knihovna Sever
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

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
(do 18.12.) od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý (do 10.12.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.  Moje montessori           
v MC na „K“   Výroba montessori pomůcky, kterou si

odnesete domů 
29.11. od 15 do 19 hod. v ateliéru   Adventní výtvarná dílna pro děti i rodiče
U Radnice ve 3. patře
5.12. od 15.30 hod. v MC na „K“   Klub pěstounských rodin Plaváček 

Klub pro stávající i nové pěstouny a ná-
hradní rodiče a další zájemce 

6.12. od 15 do 19 hod. na „K“   Předvánoční dílny - Světýlka, lampičky 
a lampionky Inf. Z. Vavrušová, tel.č. 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. 

7.12. od 9 do 14 hod. v keram. dílně  Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
7.12. od 9 hod. – 8.12. do 16 hod.   Vánoční tvoření 
ve Vile Doris  Inf. B. Skálová, tel.č. 607 870 933. 
11.12. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
13.12. od 15 do 19 hodin v ateliéru   Předvánoční dílny 
U Radnice ve 3. patře  Vánoční hvězdy, svíčky, přání...
14.12. od 9 do 14 hod. v SEV   Betlémské dřevořezání  Řezbařina pro 
Švagrov  rodiče a děti, inf. M. Minář,  725 083 206.
18.12. od 17 hod. v SEV Švagrov   Filmový večer na Švagrově  
  Dokumenty od NNO Člověk v tísni, 
  inf. M. Minář, tel.č. 725 083 206.
14.12. od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS
16.12. od 17 hodin na nám. Míru   ŠDS - Zpívání koled u radnice
17.12. od 18.30 hodin   Via Lucis: Adventní rozjímání Rak 
v klášterním kostele   a Rak Adventní program Štěpán Rak  
  a Jan-Matěj Rak
18.-19.12. vždy od 9.30   Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hodin v MC na „K“  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.
21.12. v 15 hod. u prodejny   Vánoční stromek pro zvířátka 
Albert v Temenické ul.   S sebou suché pečivo, mrkev, jablka, závěsná  
  semínková krmítka atd., inf. M. Minář 
 Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
3.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
5.12. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
5.12. od 14 hodin v „KS“  Vánoční vystoupení  Vystoupí děti ze školní 
 družiny SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká
6.12. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
17.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
19.12. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  29.11. Tvořivé 
vždy od 9 do 12 hod.  hrátky – krmítko pro ptáčka, 2.12. Tvořivá dílna 

- zimní dekorace, 3.12. Poznáváme říkanky 
s ukazováním, 6.12. Tvorba papírového andě-
líčka, 9.12. Výtvarná aktivita – sob z burských 
ořechů, 10.12. Společné tvořeníčko – vánoční 
stromeček, 13.12. Zábavné poznávání, 16.9. 
Pohybová aktivita – překážková dráha, 17.9. 
Vyrábíme si vánočního kapříka, 20.9. Zpíváme 
a hrajeme na hudební nástroje

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk
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16. prosince 2013 bude zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2014/2015 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

podářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V ŠUMPERKU

akademický rok 
2014/2015    

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 29.11. 2013 do 19.12. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Chléb škvarkový 450 g ..........................................................................................19,90 Kč 
Vepřová plec 4D ............................................................................................... 97,- Kč/1 kg 
ČERSTVÉ PEČIVO
Kobliha nugátová 60 g ........................................................................................................................5,50 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Gothaj .............................................................................................................................................................78,- Kč/1 kg
Ostravské klobásy ..................................................................................................................................109,- Kč/1 kg
Inovecký salám........................................................................................................................................103,- Kč/1 kg
Úvalenská tlačenka světlá .....................................................................................................................99,- Kč/1 kg
Výrobky Everest
Hrášek s mrkví Dione 350 g ................................................................................................................................... 13,- Kč
Naše zahrádka Hříbková směs 300 g ................................................................................................................ 17,- Kč
Naše zahrádka Kapusta řezaná 350 g ............................................................................................................11,90 Kč 
Naše zahrádka  Zelenina s kukuřicí 300 g ....................................................................................................11,90 Kč 
Kuřecí polévková směs mr.  ..................................................................................................................... 23,90 Kč/1 kg
Pizza šunková a žampionová 305 g ................................................................................................................23,90 Kč

!!!!!!!!

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2.12. – 6.12.2013 od 9,00 do 17,00 hodin 

(pátek 9,00 – 12,00 hod.)

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tyto obory 
vzdělání  na střední průmyslové škole :

• 18-20-M/01    Informační technologie
• 26-41-M/01    Elektrotechnika
• 23-41-M/01    Strojírenství 
• 78-42-M/01    Technické lyceum
• 82-41-M/04    Průmyslový design
• 82-41-M/05    Grafi cký design

Těšíme se na vás! Přijďte si prohlédnout školu a zapojte se 
do naší internetové soutěže. Více informací o soutěži při 

prohlídce školy. Soutěž je dobrovolná, cena jistá!

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, 

telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

 Služby pro seniory, matky s dětmi, hendikepované a ostatní spoluobčany, 
jenž nemají nárok na klasickou přepravu sanitním vozem.
Nově vás přepravíme nejen k lékaři, do nebo z nemocnice, na rehabilitace, 

do lázní, ale také na nákupy, úřady, poštu, do kadeřnictví, do kostela, do 
společnosti a za kulturou, na výlety nebo jiné akce, za rodinou, přáteli a podobně.

služby zcela zdarma: přistavení vozidla, bezpečné vyzvednutí u Vás doma a doprovod 
k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se 
zavazadly či nákupy, SMS info Vaší rodině, občerstvení na dálkových trasách, bezplatné 
čekání do 30min. a jiné. Po dohodě Vám taktéž přepravíme děti v našich sedačkách, kočárky 
a invalidní vozíky. Nově: Slevy na jízdném a bonusy

Novodobá saNitka přeprava NemocNých,
seNior taxi, seNior servis

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.č. 732 301 647 
nebo na e-mail sumperk@novodobasanitka.cz

www.novodobasanitka.cz

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA HUBNUTÍ A MASÁŽE

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com
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Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

posledních 5 volných parcel 
k výstavbě rodinného domu
velikost od 935 do 1062m2

kompletně zasíťováno
atraktivní lokalita 
blízko centra
cena od 
1.402.500,- Kč

dva dokončené domy k nastěhování ihned
4+kk s garáží, šatnou, dvěma lodžiemi a terasou, zahrádka
vlastní plynový kotel
dva nedokončené domy, možnost dokončení dle Vašich představ
atraktivní lokalita, výborná dostupnost, kompletní občanská vybavenost
cena od 2.978.000,- Kč

POSLEDNÍ VOLNÉ STAVEBNÍ 
PARCELY V ŠUMPERKU 
- PANORAMA II.

POSLEDNÍ ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU - SENOVÁ II.

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk, Lidická    1.200.000Kč

Šumperk, Jesenická    740.000 Kč Šumperk, Pod Senovou    500.000 Kč

Šumperk, Evaldova   960.000 KčGaráž, Šumperk   60.000Kč Šumperk, Vrchlického   980.000 Kč  

Šumperk, Lužickosrbská  890.000 KčŠumperk, Reissova    930.000 Kč

• byt 3+1, OV, zvýš. přízemí, 80m2, cihla  
• plast. okna, nová kuch. linka, 
   nová koupelna
• balkon, krb, plyn. kotel

• byt 3+1, OV, zvýšené přízemí, 73m2

• panel, plast. okna, nový sprchový kout
• zateplený dům, sklep
• ihned volný

• byt 2+1, panel, OV, 1. patro, 56m2

• neprůchozí pokoje, celková 
   rekonstrukce vč. zděného jádra
• sklep, komora v mezipatře

• cihlová garáž, 19m2, OV
• ihned volná
• možné využívat jako sklad

• byt 2+1, panel, 5. patro, 43m2

• neprůchozí pokoje, původní stav, nízký 
   nájem, sklep
• DB s možností převodu do OV

• byt 3+1, OV, 3. patro, panel, 76m2,
• balkon, plast. okna, v pokojích parkety
• zateplený dům, nízké náklady
• ihned volný

• byt 2+1, cihla, 3. patro, OV, 55m2

• původní stav, vlastní plyn. kotel
• nízké náklady, ihned volný, 2x sklep

• byt 3+1, OV, 1.patro,73m2,
• balkon, panel, nová koupelna, plyn.
   kotel,plast.okna
• sklep, ihned volný

PROVIZE
0%

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Fibichova 950.000 Kč

Postřelmov     1.690.000 Kč

Dlouhomilov  1.600.000 Kč

Olšany   1.400.000 Kč

• byt 3+1
• panel, 5. patro, OV, lodžie
• neprůchozí pokoje, nová kuch. linka
• plast. okna, vestav. skříně

• řadový RD 4+1, garáž, CP 366m2

• celopodsklepený, část. rekonstrukce
• kotel na TP, plyn, v domě, ihned volný

• rod. dům 5+1
• tzv. okál, patrový dům, celopodsklapený
• CP 1.218m2, 2x garáž, okrasná zahrada
• vytápění TP+krb. kamna

• patrový RD 3+1, CP 1.007m2

• plast. okna, 2 x koupelna
• garáž, autodílna
• ihned volný

Sobotín  700.000 Kč

Šumperk   3.400.000 Kč Vikýřovice  2.690.000 Kč 

• byt 3+1
• panel, 4. patro, OV, 75m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, nová kuch. linka
• plast. okna, nové parkety, vlast. kotelna

• bungalov 3+kk s garáží, CP 750m2, 
   ZP 150m2

• vytápění turbokotel a krb. kamna
• nedaleko centra, okrasná zahrada

• novostavba 3+kk s garáží, CP 1.116m2 
   ZP 116m2, nová kuch. linka vč. sporáku 
• lednice, myčky a pračky plyn. turbokotel
• veškeré IS, studna

Gagarinova  860.000Kč
• byt 2+1, OV, zvýš. přízemí, 56m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• plast. okna, vlastn. vytápění

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

SLEVA
SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA
SLEVA

Tel. č.: 733 734 435

posledních 5 volných parcel 
k výstavbě rodinného domu
velikost od 935 do 1062m2

kompletně zasíťováno
atraktivní lokalita 
blízko centra

1.402.500,- Kč

POSLEDNÍ VOLNÉ STAVEBNÍ 
PARCELY V ŠUMPERKU 
- PANORAMA II.

Navštivte Nás v prodejNách:
OsapO, slOvanská 16, Šumperk, tel. č. 583 387 182 
otevřeno po - pá 8:30-17:00, so 8:30-12:00
OsapO, kOmenskéhO 11, pOstřelmOv, tel.č. 583 437 136, 
otevřeno  po - pá 9:00-17:30, so 8:30-12:00

www.osapo.cz

slevy 
50 až 70%!

totální 
výprodej 
kuchyní 

z expozice 
včetně 

spotřebičů!

Pars nova otevírá nové obráběcí centrum WHQ 13 CNC, 
které patří ke klíčovým investicím letošního roku. Moderní 
technologie bude využívána v rámci kooperací na zakázkách 
ŠKODA TRANSPORTATION při obrábění rámů podvozků a skříní 
tramvají a velkých dílů pro kolejová vozidla. 

V souvislosti s tím hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici:

OBRÁBĚČ/KA KOVŮ – HORIZONTKÁŘ/KA (ŠUMPERK)
Pracovní náplň:
 práce na vodorovném frézovacím a vyvrtávacím stroji WHQ 13 CNC

Požadujeme:
 požadované vzdělání: vyučení v oboru, vzdělání ÚSO ( preferujeme vyučení s maturitou ) 
 znalost systému Heidenhain iTNC 530 HSCI 
 praxe v oboru 3 roky – prokázaná praxe na horizontce 
 třísměnný provoz 
 znalost čtení technických výkresů 
 manuální zručnost 
 samostatnost a spolehlivost 

Nabízíme:
 zázemí stabilní a prosperující � rmy 
 odpovídající � nanční ohodnocení 
 nástupní mzda až 32.000,- Kč 
 možnost seberealizace, profesního růstu 
       a dalšího vzdělávání 
 týden dovolené nad rámec zákona 
 dotované stravování v prostorách společnosti 
 zaměstnanecké bene� ty 
 nástup: 1.1.2014 

Kontakt pro tuto pozici:
Pars nova a.s. 
Marcela Jedličková 
Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, 
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.varilux.cz
www.optomedic.cz

S nákupem jednoho 
páru multifokálních 

brýlových čoček Varilux 
CRIZAL získáte druhý pár
pouze za 999 Kč!*

* Podmínkou pro získání druhého páru za aktuálně uvedenou cenu je,  že musejí být oba páry objednány 
současně a se stejnými dioptriemi.

S nákupem jednoho páru 
jednoohniskových 

výrobních brýlových čoček 
CRIZAL získáte druhý pár
pouze za 499 Kč!*

Nabídka platí
do 30.12.2013

DŮM SLUŽEB „MORAVANKA“    
N O V Ě  O T E V Ř E N Á

*NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA MORAVANKA*
Přijďte ochutnat lahodnou kávu a my Vám nabídneme 

jako uvítací pozornost 2 kávy za cenu jedné

* D Ě T S K Ý   B A Z Á R E K *
MÁTE DOMA NEPOTŘEBNÉ VĚCI PO DĚTECH?

NABÍZÍME PRONÁJEM STOLEČKU K VLASTNÍMU 
PRODEJI 1HOD/60,-KČ OBJEDNÁVKY PŘEDEM 

NA TEL.: 777 726 612
PŘIJĎTE PRODÁVAT ČI NAKUPOVAT

dne 30.11.2013 V 9HOD A 3.12.2013 V 9 HOD

* NEHTOVÉ STUDIO VIOLET *
IRENA HÝBNEROVÁ, TEL.: 776 215 955

PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK, PO DOHODĚ 
I O VÍKENDU

PEDIKÚRA MOKRÁ KOMBINOVANÁ
NEHTOVÁ PROTETIKA

KOREKCE DEFORMOVANÝCH NEHTŮ NOHOU
MANIKÚRA

MODELÁŽ NEHTŮ
WWW.VIOLET-NEHTY.CZ

NAJDETE NÁS NA UL. REVOLUČNÍ 1732/25, ŠUMPERK
již 23 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Ideální 
vánoční 

dárek
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❱  Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s ori-
ginálním diagnostickým programem BOSCH ESItronic.

❱  Jsme schopni diagnostikovat a následně 
opravit téměř všechna osobní a užitková 
vozidla.

❱  Je Vám také k dispozici stanice měření 
emisí včetně přípravy a zajištění STK.

❱  Možnost nákupu kvalitních náhradních 
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 FONDAMENTAUX IDENTITAIRES_BASIC ELEMENTS OF THE IDENTITY

Bloc-marque couleur
Colour brand block

Le bloc-marque couleur Peugeot sur fond blanc 
est à privilégier. Il est composé de 2 éléments 
indissociables : 
– le symbole lion en noir,
– le logotype représenté par un dessin du lettrage 
PEUGEOT en lettres capitales bleues. 
Cette version du bloc-marque doit être reproduite 
exclusivement à partir des fi chiers informatiques 
originaux ci-joint.
N.B. : le bloc-marque est développé sous tracé vectoriel
afi n d’être reproduit sans risque d’altération.                    

The Peugeot colour brand block on a white 
background should be given priority. It is made 
up of 2 inseparable elements:
– the black lion symbol,
– the logo represented by the PEUGEOT lettering 
design in blue capitals.
This version of the brand block must be reproduced 
exclusively from the original electronic fi les enclosed.
N.B.: The brand block is designed in vector image format 
to be reproduced without risk of alteration.
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      Le lettrage PEUGEOT_The PEUGEOT lettering 
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VÝMĚNA OLEJE 
A FILTRŮ

PRÁCE - 99,-
+ MATERIÁL

Nechte si vyměnit olej a � ltry VČAS!!!

VÝRAZNĚ NIŽŠÍ HODINOVÁ SAZBA 
U VOZIDEL STARŠÍCH 5 LET

Profesionální RENOVACE FAP/DPF FILTRŮ
za velmi příznivé ceny

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY NA

ETHANOL      E85ETHANOL      E85

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
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INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)
telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

Návrhy ve 3D 
ZDARMA

25 let záruka nebo 25 % sleva a nebo OBOJÍ
TATO AKCE končí 30.11 2013

NEJLEVNĚJŠÍ 
NEJLEVNĚJŠÍ 

ZNAČKOVÉ 
ZNAČKOVÉ 

ČESKÉ KUCHYNĚ 
ČESKÉ KUCHYNĚ 

A NÁBYTEK V REGIONU

A NÁBYTEK V REGIONU

• 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

Žerotínova 845/8 Šumperk, Tel.: 602 766 127
Email: entes@entes.cz, www.entes.cz

Prodej a pronájem nových bytů 
v klidné části 
v centru města

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK


