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Ulice se oblékají do 
vánočního, atmosféru 
navodí stylové trhy 

Prostor na Benátkách se mění 
v rekreační zónu, proměny 
se dočká i pivnice2, 4 3 3, 4

Hvězdou letošního ročníku 
festivalu „Město čte knihu“ 
se stal Ivan Kraus 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských kulturních 
akcí a událostí

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Největší středoevropská přehlídka blues, šumperský festival Blues Alive, má za sebou jedenadvacátý ročník. Hvězdou prvního 
večera a současně celého letošního Blues Alive byla americká blues-folková zpěvačka Maria Muldarová s formací Her Red Hot 
Bluesiana Band.  Foto: P. Kvapil

Do Šumperka se na známý festival opět sjely bluesové hvězdy

Největším jménem sobotního kon-
certu byla bezesporu Američanka 
Nikki Hillová.                       Foto: -sos-

V pátek večer nabídl nezaměnitelné 
tóny své kytary posluchačům  ve vel-
kém sále domu kultury i Američan 
Duke Robillard.                    Foto: -pk-

Tečkou za pátečním večerem bylo vystoupení vynikajícího kytaristy a zpěváka Sla-
ma Allena.  Foto: P. Kvapil

Nový projekt Blues Laboratory před-
stavila v pátek večer Silvia Josifoska, 
největší hvězda slovenského blueso-
vého zpívání.  Foto: -pk-
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     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 15. prosince

Naposledy v letošním roce budou šumperští za-
stupitelé rokovat ve  čtvrtek 15. prosince. Schválit 
by měli základní rozpočet města na rok 2017 a také 
řadu majetkoprávních a finančních materiálů. Jed-
nání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti v Ro- 
oseveltově ulici.  -zk-

     Přijďte si zazpívat 
„Rybovku“

Na první svátek vánoční chystá Šumperský vá-
noční sbor a  orchestr opět Českou mši vánoční  
Jakuba Jana Ryby. Zazní v  neděli 25. prosince 
v 16.30 hodin v klášterním kostele Zvěstování Pan-
ny Marie v Šumperku.

Kdo by se rád zpěvem zapojil do tělesa stvořené-
ho právě pro tuto událost a potěšil tak sebe i ostatní, 
nechť se přihlásí na adrese kuba@jirglcare.cz a uve-
de své celé jméno, hlas, telefon a  zda se zúčastní 
zkoušky. Ta proběhne v  neděli 18. prosince od   
19 hodin v  klášterním kostele. Přihlášky, prosím, 
posílejte nejpozději do neděle 4. prosince. -red-

     Vychází kniha „Klášterní 
kostel v Šumperku“

Bývalý dominikánský klášterní komplex a  pře-
devším jeho kostel Zvěstování Panny Marie je 
právem považován za  dominantu historické části 
Šumperka. Ačkoliv byl odborníky zkoumán během 
poslední rozsáhlé renovace v devadesátých letech 
minulého století, teprve nyní se tato významná kul-
turní památka dočkala publikace, jež představuje 
široké veřejnosti historii, stavební vývoj a průběh 
rekonstrukce stavby. Snaží se čtenáři rovněž přiblí-
žit význam umělecké výzdoby kostela a poukázat 
na  proměny dochovaného mobiliáře, přičemž je 
využíváno v  hojné míře porovnávání současných 
a historických fotografií, které byly doposud publi-
kovány jen namátkou v regionálním tisku.

Kniha „Klášterní kostel v Šumperku“, která byla 
připravena ve  spolupráci Vlastivědného muzea 
v Šumperku, města Šumperka a nakladatelství Pa-
vel Ševčík - VEDUTA, bude veřejnosti představena 
v úterý 6. prosince v 18 hodin v kapli sv. Jana Ne-
pomuckého při klášterním kostele. Společně s uve-
dením publikace proběhne i  beseda s  autorkami 
Milenou Filipovou a Lenkou Kirkosovou. Ve stejný 
den bude zahájen její prodej. -lk-

Vánoční akce/Informace

Ulice se oblékají do vánočního, atmosféru navodí stylové trhy
Do slavnostního hávu se tento týden oblékají uli-

ce v centru Šumperka. Vánoční světélka by se měla, 
stejně jako oba vánoční stromy, rozsvítit v  pátek  
2. prosince v 17 hodin. 

„Letos jsme pořídili nové řetězy na  stromy 
na Hlavní třídě a na náměstí u radnice za necelých 
sto devadesát šest tisíc korun. V  prvním případě 
jde o  čtyřicet osm řetězů teplého osvícení, ve  dru-
hém pak o  dvaačtyřicet řetězů studené barvy, jež 
koresponduje s  nasvícením u  morového sloupu. 
Další výzdoba prošla technickou kontrolou a drob-
né závady se opravily,“ uvedl ředitel Podniků měs-
ta Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček. Do  instalování 
výzdoby se pracovníci firmy Elektroslužby Šumperk 
pustili toto pondělí. Centrum města od  Obchodní 
akademie k obchodnímu domu Jednota ozdobí gir-
landy s hvězdami a vločkami, směrem k tzv. „Točáku“ 
pak řetězy s větvičkami. Cestu směrem k poště a uli-
ce Starobranskou a  Lužickosrbskou zkrášlí převěsy 
s hvězdami a vločkami a sloupy veřejného osvětlení 
oživí zelené chvojí a  zářící ozdoby s motivy sněho-
vých vloček, komet, vánočních stromků a zvonků. 

Slavnostní atmosféru v  Šumperku umocní opět 
dva stromy. Jedle ojíněná, která pochází ze soukro-
mé zahrady ve  Wolkerově ulici, ozdobila v  pondělí 
náměstí Míru u radnice. Menší smrk stříbrný z Nez- 
valovy ulice pak „vyrostl“ na tzv. „Točáku“. Vánoční 
světélka se na obou stromech poprvé rozsvítí v pátek 
2. prosince.

Během adventu nabídne město řadu akcí. Lidé se 
mohou těšit na tradiční Vánoce na „Točáku“, Vánoční 
trhy nejen s farmářským sortimentem, ale i na řadu 
novinek, například Adventní dny splněných přání 
u  radnice či vánoční podvečery s  divadlem. Váno-
ce v  Šumperku budou zahájeny slavnostním roz-
svícením vánočního stromu na  „Točáku“ v  pátek  
2. prosince po páté podvečerní. „Během slavnostní-
ho rozsvícení vánočního stromu se mohou příchozí 
zaposlouchat do adventních písní v podání pěvecké-
ho sboru Oculos meos, říká Eva Rutarová z oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice.

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u rad-
nice a na tzv. „Točáku“, jež se rozzáří v pátek 2. pro-
since krátce po  páté podvečerní, ale také stylové 
trhy umocní v Šumperku nadcházející předvánoční 
atmosféru. Na  tzv. „Točáku“ v centru města pořádá 
od  pátku 2. prosince až do  soboty 24. prosince do   
14 hodin místní radnice trhy nazvané „Vánoce na   
Točáku“. Ve zmíněných dnech budou prodejci v dře-
věných stáncích nabízet od  deváté ranní do  deváté 
večerní tradiční vánoční zboží, cukroví, grilované 
uzeniny, medovinu, punč, svařené víno a  další po-
chutiny. „Obvyklá provozní doba bude letos nově 
v  pátky a  na  Mikuláše prodloužena do  23 hodin,“ 
zdůrazňuje Rutarová.

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vánoční 
štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Originální němec-
kou vánoční dobrotu z partnerského Bad Hersfeldu si 
budou moci lidé koupit v pátek 9. a v sobotu 10. pro-
since právě v jednom ze stánků na „Točáku“. Výtěžek 
z prodeje půjde na konto charitativních organizací. 

Stejně jako v  uplynulých letech také letos provo-
ní náměstí Míru u  radnice pravá domácí zabijačka. 
Během Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají 

od  pondělí 12. do  středy 14. prosince, mohou ná-
vštěvníci v době od 10 do 18 hodin ochutnat prdelač-
ku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. Chybět 
nebude ani svařené víno, punč a medovina. 

Sváteční atmosféru ve městě umocní dva páteční 
podvečery s místním divadlem na Hlavní třídě (viz 
příloha Živá brána Jeseníků), Vánoční dílničky SVČ 
Doris a Adventní dny splněných přání na náměstí. 

Zajímavou akci chystá ve  spolupráci s  městem 
na  nedělní a  pondělní odpoledne 11. a  12. prosin-
ce Spodní prádlo Mertl. V  neděli po  slavnostním 
zahájení v  16 hodin vystoupí na  pódiu u  radnice  
A.M. Úlet společně s The Addams Sisters, kteří svůj 
adventní koncert spojí s povídáním o adventu, o jeho 
vzniku a  tradicích. V  17.45 hodin program zakončí 
promítaná pohádka. Pondělí pak nabídne na  pódiu 
odpolední pásmo besídek a  vystoupení mateřských 
a základních škol ze Šumperka. „Předpokládaný čas 
zahájení je v 15 hodin, čas zahájení akce a celý pro-
gram bude uveřejněn na  stránkách Informačního 
centra Šumperk,“ podotýká Eva Rutarová. O  páté 
podvečerní již tradičně vystoupí pěvecký sbor Motýli 
u morového sloupu a po půl šesté ožije pódium hra-
nou pohádkou na  rozloučenou. Závěrečnou tečkou 
pak bude hromadné vypouštění balonků přání.

Na  pondělí 12. prosince chystá Středisko volného 
času Doris na  náměstí Míru tzv. Vánoční dílničky. 
Od 14 do 18 hodin zde budou připraveny aktivity s vá-
noční tematikou. Zájemci si zde mohou vyrobit vánoč-
ní ozdoby, drobné dárečky a nasát vánoční atmosféru. 

Charitativní akce nazvaná Strom splněných přání 
vstupuje letos do druhého desetiletí. V něm se jejího 
uspořádání nově ujala Lucie Hošková ve spolupráci 
s městem.  Pokr. na str. 4

Nazdobený strom na tzv. „Točáku“ se rozzáří v pá-
tek 2. prosince krátce po páté podvečerní, odstartují 
tradiční trhy.                                                      Foto: -bv-

Předvánoční atmosféru 
umocní stylové trhy

Svá přání pověsí děti na stromek 
v informačním centru

Advent zpestří divadlo, Vánoční 
dílničky i Adventní dny splněných přání
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Ohlédnutí za Město čte knihu/Zpravodajství

Nové víceúčelové hřiště s umělým sportovním po-
vrchem a  se střídačkami, jež bude sloužit především 
basketbalistům a  volejbalistům, vyrostlo v  areálu 
na Benátkách. Realizace, kterou měla „na triku“ firma 
sport cité+ s.r.o. z Bílovic, přišla na necelých 1,933 mi- 
lionu korun. Po  loňském otevření nového skatepar-
ku se streetovou ulicí, které přišlo na  více než sedm 
milionů, a  letošním vybudování in-line dráhy kolem 
rybníka Benátky za více než půldruhého milionu tak 
místní radnice pokračuje v přeměně lokality u krytého 
bazénu v atraktivní rekreační zónu pro všechny věkové 
kategorie.

Příští rok se v  této lokalitě počítá s  realizací spor-
tovišť pro work-out, truckovou klopenou členitou 

dráhou pro děti osazenou do  břehu, která naváže 
na  skatepark, a  posilovnou pro střední generaci pod 
širým nebem. Před venkovní restaurací by se pak měla 
objevit pirátská loď pro děti s prolézačkami.

Rozšířit a upravit by se mělo také parkoviště u areálu 
a do budoucna se počítá rovněž s rekreačním využitím 
vlastního rybníka, který zatím užívají rybáři. Benátky 
totiž byly v době první republiky oblíbeným výletním 
místem. Již tehdy zde stála hospoda, nádrž fungova-
la jako městská plovárna a lidé brázdili vodní hladinu 
na lodičkách. „V případě rybníku jsme po konzultaci 
se specialistou na rybníkářství dospěli k závěru, že jeho 
využití přinese doba,“ uvedl šumperský místostarosta 
Tomáš Spurný.

V plánu je rovněž rekonstrukce pivnice, která v sou-
časném stavu nemůže v budoucnu vyhovovat sporto-
vištím a zařízením, jež zde vznikají. „Stavba je vlastně 
nevyužívaným výstavním pavilonem, který koupil 
Spolek Schenkhofteich v roce 1925. S ohledem na stá-
ří budovy a její špatný technický stav zvažují Podniky 
města Šumperka již několik let její rekonstrukci, která 
je zařazena i do schváleného akčního plánu zpracova-
ného pro roky 2016 - 2018. Rada města tak jako jediný 
akcionář PMŠ v působnosti valné hromady v říjnu re-
konstrukci, včetně přístavby budovy, schválila,“ upřes-
nil Spurný. Vzápětí připomněl, že zastupitelé na svém 
zářijovém zasedání odsouhlasili realizaci sportovně 
rekreačního areálu na  Benátkách s  tím, že město je 
připraveno v příštím roce na tuto investici čerpat úvěr 
do výše sto padesáti milionů korun.

Podniky města, které pivnici vlastní, nechaly zpra-

covat studii na rekonstrukci restaurace, včetně přístav-
by. Náklady se odhadují mezi deseti a čtrnácti miliony 
korun. „Aby se předešlo situaci, že PMŠ zrekonstruují 
vlastní restauraci a  pak nebudou mít provozovatele, 
který bude schopen hradit nájemné v dostatečné výši 
tak, aby byly pokryty realizační náklady vynaložené 
na  rekonstrukci, zvolilo představenstvo společnosti 
jako podmínku ještě před uzavřením smlouvy o dílo 
se zhotovitelem stavby to, že budoucí provozovatel 
a nájemce musí být plátcem DPH a měsíční výše ná-
jemného bude činit nejméně 1/240 celkových realizač-
ních nákladů rekonstrukce, včetně přístavby,“ podotkl 
místostarosta. Pokr. na str. 4

Festival „Město čte knihu“ potěšil 
milovníky kvalitní literatury v Šumper-
ku. Široká kulturní nabídka je už pod-
vanácté donutila, aby opustili domácí 
čtenářská zákoutí a vydali se konfron-
tovat své literární zážitky s jinými kni-
homoly, kteří žijí v podhůří Jeseníků.

Povídky z  Čítanky Ivana Krause se 
přednášely i dramatizovaly v knihovně, 
domě kultury, ve  Vile Doris, muzeu, 
kostele, divadle, na  Komíně, v  Klubu 
důchodců i  v  klubovně Svazu nevi-
domých a  slabozrakých. Humorné 
i  vážné příběhy oblíbeného autora in-
terpretovali šumperští středoškoláci, 
profesionální herci, ochotníci i  další 
dobrovolníci. Všichni sklidili uznání 
a  zasloužený potlesk, největších ovací 
se však dočkal sám spisovatel, který 
na festival dorazil osobně spolu s man-
želkou Naděždou Munzarovou.

„Prožil jsem v Šumperku hezké dva 
dny. V uplynulých letech se festival vě-
noval autorům jako například Ludvík 
Vaculík, Jiří Suchý, Vladimír Körner. 
Letos vyšla má kniha, a  to dokonce 
v  tvrdých deskách, což je luxus. Četlo 
se, promítalo se, festival měl vysokou 
návštěvnost, bylo mi dobře. V  šum-
perské knihovně mají schopné lidi,“ 
pochválil spisovatel ve vysílání České-
ho rozhlasu organizátory šumperského 
literárního festivalu.

„Když jsme se na  Ivana Krause ob-
rátili se  žádostí, zda bychom mohli 
vydat jeho povídky, byl velice vstřícný 

a ochotný, což nás potěšilo. O  setkání 
s ním měli lidé velký zájem, autogrami-
áda se vydařila,“ vyjádřila spokojenost 
také organizátorka festivalu, knihovni-
ce Zdeňka Daňková.

Obálku k  Čítance Ivana Krause 
vytvořil nedlouho před odchodem 
do uměleckého nebe Adolf Born.

„Ilustraci odevzdal 12. května  
a 22. května zemřel. Už od začátku jsme 
chtěli uspořádat výstavu jeho děl, byl 
však velmi unavený a  neměl chuť nic 
připravovat. Nakonec jsme se rozhodli 
vytvořit výstavu na jeho počest,“ objas-
nila Daňková.

Obálky knih, které Adolf Born ilus- 
troval, si zájemci mohou prohlédnout 
v Rytířském sále Vlastivědného muzea 
v  Šumperku ještě do  konce letošního 
roku. Pospíšit by si měli také ti, kdo 
chtějí zakoupit Čítanku Ivana Krause, vydanou u  příležitosti letošního festi-

valu.
„Kniha je zajímavá mimo jiné tím, že 

kromě Krausových povídek obsahuje 
i originální ilustrace autora textu, které 
dosud nikde nevyšly. Také proto je o ni 
mimořádný zájem. Distributoři už celý 
náklad rozebrali, zatím je však kniha 
ještě k dostání v knihkupectvích,“ uve-
dl nakladatel Pavel Ševčík z nakladatel-
ství Veduta.

Podzimní literární festival se v Šum-
perku odehrál už podvanácté. V  jeho 
počátcích se organizátoři inspirovali 
v  německém partnerském městě Bad 
Hersfeldu.

„Hned první ročník byl nezapo-
menutelný a  od  té doby je akce rok 
od roku lepší,“ vysekla organizátorům 
poklonu Marie Gronychová, ředitelka 
Vlastivědného muzea.

„V  letošním roce se povedla i  čte-
nářská štafeta. Každý den od  pondělí 
do  pátku se četlo vždy na  jedné zá-
kladní a střední škole. Všichni zapoje-
ní čtenáři pak obdrželi placku s logem 
letošního festivalu. V  mateřinkách 
a  na  prvním stupni základních škol 
měla úspěch akce Babičky a  dědeč-
kové čtou dětem,“ přiblížila ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová.

 V. Krejčí

Na festival přijel i autor knihy Ivan Kraus.  Foto: R. Krymlák

Závěrečné čtení hostilo tradičně diva-
dlo.  Foto: -rk-

Prostor na Benátkách se mění v rekreační zónu, proměny se dočká i pivnice

Hvězdou letošního ročníku festivalu „Město čte knihu“ se stal Ivan Kraus

Informaci o možnostech využití nového hřiště veřej-
ností a zájmovými organizacemi přineseme v příštím 
čísle.                                                                    Foto: -pk-

Rekonstrukcí by měla projít pivnice, jež je ve velmi 
špatném stavu.  Foto: -pk-
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Vánoční akce/Zpravodajství

   Pokr. ze str. 2
Účelem je pomoci Dětskému centru Ostrůvek, 

detašovanému pracovišti Šumperk, v ulici Dr. E. Be-
neše, v němž pobývají děti ve věku do tří let, a také 
dětem z azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, 
který provozuje společnost Pontis. Právě jim mohou 
lidé, kterým není lhostejný jejich osud, udělat radost 
dárkem pod Strom splněných přání. Ten letos vyros-
te v  Informačním centru Šumperk na  Hlavní třídě 
a slavnostně se rozsvítí v pátek 2. prosince v 18 hodin. 
Na stromku najdou „Ježíšci“ konkrétní přání, z nichž 
si až do  středy 21. prosince mohou vybrat, koupit 
dárek a předat jej v  informačním centru. To je ote-
vřeno i v sobotu a v neděli. Dotazy zájemců zodpoví 
organizátoři na  facebooku https://www.facebook.
com/stromprani/, kde je zveřejněn i  seznam přání. 
„Je však nutné, aby si lidé vzali kartičku ze strom-
ku, jinak hrozí, že se některé dárky sejdou dvakrát,“ 
upozorňuje Lucie Hošková a  dodává, že slavnostní 
předání dárků proběhne ve čtvrtek 22. prosince. 

Šumperský a  jesenický deník přispěje k  vánoč-
ní atmosféře svou tradiční akcí Česko zpívá kole-
dy. Projekt je unikátní  v  tom, že se stejné tradiční 
vánoční písně zpívají na  nejrůznějších místech 
ve  stejný čas. Letos to bude ve  středu 14. prosince  
v 18 hodin.

Loni se zpívalo na  více než pěti stech místech 
doma i v zahraničí a nikde nechyběla neopakovatelná 
atmosféra blížících se Vánoc. „V Šumperku budeme 
tradičně zpívat na dvou místech - u divadla s herec-
kým souborem a skupinou O5 a Radeček a u Sluneční 
školy,“ uvedla šéfredaktorka Šumperského a jesenic-
kého deníku Soňa Singerová. 

Zdůraznila, že zájemcům, kteří se chtějí k  akci 
přidat, vše vysvětlí redakce Šumperského a  jesenic-
kého deníku na tel.: 602 384 657. „Stačí si určit místo 
a  my vám poradíme, jak na  to. Letos připravujeme 
zpěvníky s koledami Nesem vám noviny, Narodil se 
Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Va-
laši a Veselé vánoční hody. Tyto vánoční písně zazní 
ve stejný čas po celé republice, pak už bude záležet 
na organizátorech, čím si akci doplní,“ upřesnila.

K akci se opět přihlásila Základní škola ve Sluneč-
ní ulici. Nebude se v ní ovšem pouze zpívat. Od šes-
té ranní do  sedmé podvečerní zde bude probíhat 
Vánoční den otevřených dveří, v  jehož rámci škola 

nabídne ukázky všech možných aktivit, které pro-
vádí v  rámci výuky či v  mimoškolních činnostech. 
Jde například o netradiční formy výuky, představí se 
sportovní kroužky, mažoretky, chovatelský kroužek, 
keramické kroužky a mnohé další.

Dějištěm vánočních trhů letos nebude jen tzv. To-
čák, ale i Hlavní třída, konkrétně v části od obchod-
ního domu Jednota směrem k hotelu Grand v místě 
venkovního tržiště s ovocem a zeleninou. Dvouden-
ní Vánoční trhy pořádá místní radnice ve spolupráci 
s Lucií Hoškovou. Probíhat budou v pátek 16. pro-
since od 9 do 18 hodin a v  sobotu 17. prosince od   
9 do 15 hodin. 

„Novinkou letošního roku bude prezentace kva-
litních potravin, které bude zastřešovat Státní země-
dělský a intervenční fond. Návštěvníci se tak budou 
moci seznámit s  výrobky, jež získaly ocenění Regi-
onální potravina. V  ostatních stáncích se mohou  
zájemci těšit zejména na prodejce, které již znají z far-
mářských trhů, tentokrát se zaměřením na vánoční 
dárky, drobnosti a širší nabídku řemesel. Na druhou 
stranu některé potravinářské výrobky, zejména ovoce 
a zelenina, se v zimě venku prodávat nedají, a pro-
to budou chybět,“ uvedla Lucie Hošková a  připo-
mněla, že aktuální seznam prodejců najdou zájemci 
na www.farmarsketrhysumperk.cz a na https://www.
facebook.com/FarmarsketrhySumperk. -zk-

Ulice se oblékají do vánočního, atmosféru navodí stylové trhy

SVČ Doris zve na
Předvánoční jarmark na Komíně

v sobotu 26. listopadu od 10 do 17 hodin 
Prodejní jarmark (ručně vyrobené dárky z patchworku, keramiky,

 šperky, malované hedvábí, adventní výzdoba, háčkované 
a pletené výrobky, hračky a mnohé další)

Adventní dílny ve 2. patře - pro děti adventní tvoření, 
pro dospělé výroba adventního věnce

Prostor na Benátkách se mění v rekreační 
zónu, proměny se dočká i pivnice

Tenista František Čech opět zazářil
   Pokr. ze str. 3
„Jako rozumná doba návratnosti in-

vestice v nájemném se jeví doba dvaceti 
let. Další nezbytnou podmínkou proto 
je, aby budoucím provozovatelem byl fi-
nančně silný a stabilní subjekt a zároveň 
byl plátcem DPH, aby PMŠ měly nárok 
na uplatnění odpočtu DPH. Letos v létě 
již proběhlo jednání se společností 
Pivovary Lobkowicz Group a.s., která 
výše uvedené požadavky splňuje. Na-
víc je tento subjekt připraven provést 
na vlastní náklady kompletní zařízení 
restaurace, včetně vybavení kuchyně,“ 
zdůraznil místostarosta.

Zpracovaná studie není podle To-
máše Spurného závazným podkladem. 
„Rozhodli jsme se, že projektantovi 
ponecháme volnou ruku. Chceme ale, 
aby se zachovala část starého pavilonu. 
Vzhled budovy bude ještě předmětem 
dalších jednání s  projektantem, který 

vzejde ze soutěže,“ podotkl Spurný.
Samostatnou kapitolou je oprava 

objektu krytého plaveckého bazénu, 
který je ve  velmi špatném stavu. Pro-
jekt na  jeho přebudování v  moderní 
plavecký areál s  toboganem, vířivkou 
a  saunami existuje již řadu let. Před-
pokládané náklady na  realizaci se po-
hybují mezi sto dvaceti a  sto třiceti  
miliony korun, soutěž může samozřej-
mě tuto cenu srazit. „Zpracovaný pro-
jekt je staršího data. Vzhledem k tomu, 
že doba jde překotně dopředu, požádali 
jsme o jeho revizi špičkového bazénáře 
Bohumila Šťastného. Ve zprávě, kterou 
jsme obdrželi, je poměrně hodně při-
pomínek, takže nyní probíhají jednání 
s  projektanty a  příprava harmono-
gramu samotné akce,“ vysvětlil mís-
tostarosta. Vzápětí podotkl, že město 
si na  rekonstrukci vezme již zmíněný 
úvěr. Začít by měla už příští rok. -zk-

Mimořádný úspěch zaznamenal 
v  letošním roce v  seniorském tenisu 
Šumperan František Čech. Ke  svým 
letošním osmdesátinám si nadělil prv-
ní místo na  Mezinárodním tenisovém 
turnaji seniorů v  maďarském městě 
Keszthely, jenž se konal od  29. srpna 
do 4. září. 

První místo vyhrál František Čech 
v kategorii singlu mužů nad osmdesát 
let. Zlatou medaili získal spolu se svým 
rakouským spoluhráčem Hansem 

Jellem i v deblu v kategorii mužů nad 
osmdesát let. „Touto cestou bych chtěl 
poděkovat rodině, tenisovému oddílu 
a všem přátelům za to, že mne podpo-
rují a fandí mi. Moc si toho vážím,“ řekl 
František Čech, který má na svém kon-
tě řadu významných ocenění, mimo 
jiné je i  držitelem titulu Mistr světa, 
který získal v roce 2012 v chorvatském 
Umagu. Letos sice v Umagu titul neob-
hájil, ale umístil se na krásném třetím 
místě. O. Hajduková

Františku Čechovi poblahopřál k  jeho úspěchu a také k  letošním osmdesátinám 
šumperský starosta Zdeněk Brož.  Foto: -oh-

Letos se budou zpívat koledy s Deníkem ve  středu  
14. prosince.  Foto: Deník

Na Hlavní třídě opět 
proběhnou Vánoční trhy

Lidé si budou moci zazpívat 
s Deníkem koledy u divadla nebo 

u Základní školy Sluneční
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Na  svém kontě má více než pět set 
přednášek na  téma československé 
legie, zahraniční mise Armády ČR 
či příprava občanů k  obraně státu. 
Válečný veterán, podplukovník v  zá-
loze Jaroslav Kulíšek, aktivně působí 
v rámci Československé obce legionář-
ské a  Svazu válečných veteránů. Jeho 
jméno není v  Šumperku neznámé. Již 
šestým rokem spolupracuje s  místní 
radnicí v  oblasti civilní ochrany. Kro-
mě devíti akcí pro veřejnost absolvoval 
za tu dobu na tři desítky besed se žáky 
základních a  studenty středních škol. 
Ta poslední proběhla minulé pondělí 
ve vikýřovickém Muzeu silnic s „osmá-
ky“ ze školy v Šumavské ulici.

Jaroslav Kulíšek se narodil v  roce 
1953 v  Krnově. Tento absolvent Vy-
soké vojenské školy Vyškov, Vojenské 
akademie Brno a Integrované školy ni-
zozemských královských ozbrojených 
sil byl účastníkem zahraničních misí 
v Bosně a Hercegovině, Iráku, Kuvajtu 
a  Gruzii. Právě zde byl v  únoru roku 
1998 během neozbrojené mise OSN 
UNOMIG, jež sledovala dodržování 
mírové dohody mezi Gruzií a  Abchá-
zií po občanské válce, unesen povstalci 
a několik dní společně s dalšími pozo-
rovateli OSN, Švédem Mårtenem Möl-
gårdem a  Uruguayci Juliem Navasem 
a Ronaldem Garcíou, držen ve vesnici 
Džichaškari západně od Zugdidi v za-
jetí. Únosci, které vedl Goča Esebua, 

patřili ke  stoupencům svrženého pre-
zidenta Zviada Gamsachurdii a  jejich 
cílem bylo zahájit vyjednání s  vládou, 
stažení ruských sil z Gruzie a propuště-
ní podezřelých z neúspěšného atentátu 
na prezidenta E. Ševardnadzeho, k ně-
muž došlo 9. února 1998.

Právě Jaroslav Kulíšek měl lví podíl 
na  tom, že se ani jemu, ani nikomu 
z jeho kolegů nic nestalo. Po sedm dnů, 
které strávil v horské obci Džichaškari, 
se snažil díky znalosti ruštiny s únosci 
komunikovat. Zbývající tři zajatí vojá-
ci k  němu vzhlíželi jako ke  své jediné 
naději, neboť ruštinu neovládali. Vzá-
pětí se rozběhla intenzivní vyjednávání 
se zástupci gruzínského parlamentu 
a  vlády a  OSN. O  události podrobně 
informovala média, zajatce a  únosce 
navštěvovali novináři, například i Češ-
ka Petra Procházková. Gruzínský par-
lament v  reakci na únos schválil nový 
zákon proti terorismu. 

Zatímco jeho kolegy propustili, Ku-
líškovi se 25. února podařilo utéci poté, 
co kapesním nožem odstranil zámek 
na okenních mřížích. „Když jsem zjis-
til, že jsem zůstal sám, věděl jsem, že 
nemám co ztratit,“ řekl později Jaroslav 
Kulíšek, který se přes den skrýval v ča-
jovníkové plantáži a po setmění se vy-
dal na pochod. Ve tmě ztratil orientaci 
a dostal se zpátky do Džichaškari, kde 
se mezitím únosci vzdali. 

11. března 1998 obdržel Jaroslav Ku-

líšek od ministra obrany vyznamenání 
Za  statečnost. Po  dvoutýdenní mimo-
řádné dovolené se pak do Gruzie vrátil 
a  působil zde jako pozorovatel i  v  le-
tech 2000 - 2001. 

Kromě toho se zúčastnil také několi-
ka dalších misí. Velel celému kontingen-
tu v  bývalé Jugoslávii, byl účastníkem 
mise EUFOR RD CONGO a výcvikové 
mise v Iráku. Tam pracoval na minister-
stvu obrany a bojů se přímo neúčastnil. 
Přesto vzpomíná, že několik měsíců 
v Iráku bylo velmi stresujících. „Lidé si 
nedokáží představit, jak se žije v Gru-
zii nebo Iráku. Ty podmínky tam jsou 
katastrofální a  navíc jejich způsob 
myšlení je úplně jiný,“ popsal Kulí-
šek, jenž po  odchodu do  armádního 
důchodu začal pracovat jako civilní 

zaměstnanec ministerstva obrany. To 
v  roce 2014 rozjelo projekt „Příprava 
občanů k  obraně státu“. Jaroslav Ku-
líšek se však této aktivitě věnuje již 
několik let, od  roku 2010 ji realizuje 
i v Šumperku.

„Mladí lidé mají o přednášky zájem. 
Snažím se besedy zaměřovat nejen 
na  dění v  současné armádě a  na  mé 
mise, ale také na  historický vývoj 
a  srovnání bývalé a  dnešní armády,“ 
řekl během setkání se starostou města 
Zdeňkem Brožem a  vedoucím bez-
pečnostní rady města Jiřím Skrbkem 
na šumperské radnici Jaroslav Kulíšek, 
který bude zítra a pozítří besedovat se 
školáky z  Petrova nad Desnou. Další 
šumperská přednáška se pak uskuteční 
v prosinci. -zk-

Drazí obyvatelé Šumperka, rád bych vás pozval 
na letošní mikulášskou slavnost. Nelze se však na za-
čátku nevrátit k nepříjemným událostem z minulého 
roku. 

Situace kolem zranění na dětských obličejích nejen 
způsobila bolest těmto dětem a jejich rodičům, nejen 
pokazila náš dobrý pocit z mikulášského večera, ale 
zasela i nedůvěru a strach. V neklidné době, kdy po-
řád slyšíme o různých atentátech, jsme měli pocit, že 
i naše šumperské prostředí je zasaženo zlobou a zlou 
vůlí. Podle všeho však o zlou vůli vůbec nešlo, jedna-
lo se o nezaviněné neštěstí, které nikdo nemohl před-
pokládat. Závěry vyšetřování jsou (vzhledem k věku 
dětí) důvěrné a neobdrželi jsme je ani my jako orga-
nizátoři. Z policejního prohlášení však víme, že nikdo 
nebyl shledán vinným z úmyslného ublížení na zdra-
ví či obžalován. Přesto všem patří naše omluva. Ačko-
liv nechceme, stávají se na světě i zlé věci. Věřím ale, 
že nám pochopení a  shovívavost pomohou na  tyto 
události zapomenout. Prosím o  to všechny, kteří se 
cítí jakkoliv poškození. Mrzí nás jejich bolest a pevně 
doufáme, že se dětské tvářičky už dobře zahojily a že 
se mezi nás vrátí důvěra a radost z očekávání svatého 
Mikuláše. Ještě jednou se za nás za všechny omlou-
vám a ujišťuji, že děti máme rádi a že jim mikulášskou 
akcí chceme působit jen a jen radost. 

Přesto jsme vážně přemýšleli, co dál. Děkuji všem, 
kteří nás od  začátku povzbuzovali v  e-mailech či 
telefonicky, abychom to nevzdávali a  nenechali se 

odradit. Tím víc jsem vděčný, že byli mezi nimi i ro-
diče poškozených dětí. Stále ovšem zůstávají obavy 
a tradiční „mazání“ čertovským černidlem může být 
pro mnohé velmi stresujícím zážitkem. Hodně jsme 
o  tom diskutovali a  dospěli jsme k  rozhodnutí, že  
letos na  straně nás, organizátorů, nebudou žádní 
„dětští čerti“. Všechny děti, které se chtějí průvodu 
zúčastnit, i ty nejzlobivější, budou letos za anděly. Je-
dinými představiteli pekel na letošní mikulášské akci 
budou předem určení dospělí farníci v  čertovských 
maskách, kteří potáhnou bryčku a zúčastní se před-
stavení na pódiu. A ani tito dospělí čerti nebudou mít 
s sebou černidla, a nebudou tedy nikoho mazat.

Prosíme ale také vás, abyste s pochopením přijali 
naši prosbu a nepoužívali žádná černidla, i když ne-
patříte mezi organizátory. Budeme všichni klidnější. 
Z naší strany jsme o větší součinnost požádali ofici-
ální pořádkové služby. Věříme, že letošní mikulášský 
večer bude pro šumperské děti radostným a kladným 
zážitkem. Musíme se ale o to postarat všichni a pro-
sím o to i širokou veřejnost. 

Na  setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme 
všechny děti a  rodiče. Plán je obvyklý: v  pondělí  
5. prosince v 17 hodin odejde průvod Hlavní třídou 
od hotelu Grand na náměstí Míru, kde bude pokra-
čovat program na  pódiu. Vše je také na  plakátcích. 
Těšíme se na vás. 

P. Slawomir Sulowski, 
za tým organizátorů mikulášského večera

Lidé si nedokáží představit, jak se žije v Gruzii 
nebo Iráku, říká válečný veterán Jaroslav Kulíšek

Svatý Mikuláš přijede do Šumperka v pondělí 5. prosinceVychází Lucukova kniha 
Vzpomínky zůstaly
Knihu „Vzpomínky zůstaly“ od  historika Víta Lu-

cuka z Vikýřovic vydalo v těchto dnech nakladatelství 
Pavel Ševčík - VEDUTA. Vypráví o jedinečných osu-
dech jedenačtyřiceti lidí z Jesenicka, Javornicka, Vid-
navska, Žulovska a Šumperska v období druhé světové 
války, komunismu, sovětské okupace.

Příběhy vycházejí z autentických výpovědí pamětní-
ků, které navazují na projekt občanského sdružení Post 
Bellum. Přečtete si v ní o sudetských Němcích, vojá-
cích Wehrmachtu, o lidech pomáhajících partyzánům 
za druhé světové války, účastnících domácího odboje, 
volyňských Češích, lidech, kteří prošli koncentračními 
tábory nebo komunistickými lágry, o  vystěhovaných 
rodinách „kulaků“, lidech perzekvovaných kvůli víře 
a dalších. Tématem jsou také příběhy obyvatel zanik-

lých osad po  druhé světové 
válce. 

Kniha je volným pokra-
čováním knih Přežili svou 
dobu a Zapomenutí svědkové 
a obsahuje desítky dokumen-
tačních fotografií. V  prodeji 
je v  knihkupectvích na  Jese-
nicku a Šumpersku a ve všech 
větších internetových prodej-
nách. -red-

Jaroslav Kulíšek zavítal minulé pondělí na  šumperskou radnici. Za  starostou 
Zdeňkem Brožem ho doprovodil Jiří Skrbek (vlevo).  Foto: -zk-
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Kaleidoskop kulturních událostí

Píseň o  lásce a  smrti korneta Kryš-
tofa Rilka od  Rainera Marii Rilkeho 
přeložil Radovan Lukavský. Tento ly-
rický text v  próze bude předčítat Petr 
Král za  hudebního doprovodu Josefa 
Macka.  Krátký příběh vojáka Kryš-
tofa Rilke (von Langenau) se ponese 
prostorem před divadelním Hrádkem 
ve středu 30. listopadu od sedmé večer-
ní. Vstupenky za sedmdesát korun jsou 
volně k  prodeji v  pokladně divadla.
 -zk-

Rázovití valašští krysáci Hodan a Hu-
bert v doprovodu světáckého kamaráda, 
pražského laboratorního potkana Edy 
opustili bezpečí šuplíku šicího stroje 
na  vizovickém smetišti a  rozhodli se 
prozkoumat prostory šumperského 
Muzejíčka. Tato delegace hlodavců je už 
v  muzeu netrpělivě očekávána a  pasti-
ček na myši se rozhodně obávat nemusí.

Výstava, pojmenovaná jednoduše 
Krysáci, nabídne pohled do  zákulisí 
natáčení populárního večerníčku. K vi-
dění budou trojrozměrné aranžované 
scény, které představí život televizních 
hlodavců na malém smetišti blízko Vi-
zovic. Celou výstavu doplní fotografie 
a  texty, jež přiblíží výrobu a  natáčení 
Krysáků. Zejména malí návštěvníci se 
pak mohou těšit na  projekci epizody 
krysáckého večerníčku a  na  interak-
tivní hry. Chybět nebude ani nabídka 
tematických suvenýrů. Výstava může 
zaujmout i milovníky animované tvor-
by. Tento večerníček byl v  roce 2008 
mimo jiné oceněn televizní cenou Elsa 
za nejlepší animovaný televizní pořad. 

Výstava Krysáci bude otevřena v úte-
rý 6. prosince v  9 hodin a  potrvá až 
do 9. března. -ph-

Série předvánočních vystoupení 
započne již o  první adventní neděli  
27. listopadu koncertem v  bohdíkov-
ském kostele. V  neděli 11. prosince 
v 17 hodin se s námi posluchači mohou 
setkat při adventním zpívání v  koste-
le v  Novém Malíně. Hned následující 
den, v  pondělí 12. prosince, se zpě-
vem našich dětí rozezní šumperské 
náměstí Míru při tradičním zpívání 
koled u  radnice. Začínáme úderem 
páté podvečerní. Středa je dnem, kdy 
děti navštíví místo, kde jsou každým 
rokem dychtivě očekávány ve zcela za-
plněném kostele. Tímto místem jsou 
Želechovice nad Dřevnicí, rodiště za-
kladatele sboru Aloise Motýla. Kon-
cert v  kostele sv. Petra a  Pavla začíná 
v  18 hodin. Tradiční Vánoční koncert 
Šumperského dětského sboru v Domě 
kultury Šumperk je připraven na sobo-
tu 17. prosince v 16 hodin. Předprodej 
vstupenek tentokrát nově v  Informač-
ním centru Šumperk v budově divadla 
na Hlavní třídě od úterý 6. prosince.

Vánočním koncertem letošní aktivi-
ty Šumperského dětského sboru končí. 
Rádi bychom popřáli krásné a  klidné 
vánoční svátky všem našim příznivcům 
a velmi poděkovali těm, kteří se podíle-
li na uskutečnění obou vrcholů tohoto 
úspěšného roku. K  zisku zlatých me-
dailí v mezinárodních soutěžích v řecké 
Preveze a  katalánské Barceloně rukou 
společnou a  nerozdílnou přispěly děti 
i  rodiny našeho sboru, přátelé sboru, 
Modré špendlíky, obce Bludov, Bohdí-
kov, Postřelmov a  Rapotín, Středisko 
volného času Doris Šumperk, Pramet 
Tools, s.r.o., město Šumperk, Olomouc- 
ký kraj a  Ministerstvo kultury České 
republiky. Vaší spolupráce si velmi vá-
žíme a jsme za ni vděční.   T. Motýl

Cestovatel Jiří Sladký, autor dvou 
knih ze současného Íránu, který zemi 
navštívil čtrnáctkrát, zavítá ve  čtvrtek 
1. prosince do  šumperské knihovny 
v  ulici 17. listopadu 6. Se zájemci se  
setká na  besedě nazvané Neznámá 
iránská poušť. Začíná v  17 hodin 
a vstupné je padesát korun.

Promítání z  expedičního putování 
přes dvě pouště východního Íránu se 
věnuje jejich přírodní tváři, ale i  oby-
vatelům, etnografickým poznatkům 
a  málo známým archeologickým ob-
jevům. Zavede na neprobádaná místa, 

z  nichž máme dosud jen minimálně 
zpráv. Mnohá témata možná u  nás 
ještě nebyla prezentována - nejžhavěj-
ší poušť světa a  její roztodivná příro-
da, mrtvá a  živá sídla v  poušti, život 
v  oázách založených na  podzemních  
přivaděčích, královské sídlo z  doby 
bronzové, návštěva u  liliputů… Před-
nášku doplní krátký videosnímek 
z výstavy Lidé z pouště, která proběhla 
v Městské knihovně v Hodoníně. -kš-

Jednou z  novinek letošní sezony 
v  repertoáru šumperského divadla je 
talk show nazvaná Na  tělo… Projekt 
vznikl z iniciativy hereček Lucie Šmej-
kalové a Karolíny Hýskové.

Na  Hrádku se mohou diváci pra-
videlně setkávat s  herci a  osobnostmi 
divadla, které střídavě zpovídají zmí-
něné herečky. Ve čtvrtek 1. prosince se 
mohou diváci těšit na setkání s hercem 
Kryštofem Grygarem. Ptát se můžete 
i  vy. Vždyť podtitul této talk show je: 
„Zákaz tabu“. Začíná úderem sedmé 
večerní. -red-

Je to tak! Jedna z nejpopulárnějších 
českých skupin současnosti je opět 
na  turné. Druhá část jarního Všechny 
kočky tour se zastaví celkem v  sedm-
nácti městech v Čechách a na Moravě. 
Aktuální program, se kterým se Man-
drage v  Šumperku představí v  sobotu 
10. prosince od půl osmé večer ve vel-
kém sále domu kultury, je postavený 
jak na nových písničkách z alba Potmě 
jsou všechny kočky černý, tak i největ-
ších hitech Hledá se žena, Františkovy 
Lázně nebo Šrouby a matice. 

Doprovodí ho výpravná scéna, ladě-
ná do stříbrné barvy, se sedmdesátkový-
mi disko koulemi, zrcadly, blýskavými 
kostýmy a dalšími efekty.

V  roli předkapely se na  Všechny 
kočky tour part. II. představí někdejší 

kapela Holden Caufield, která si nedáv-
no zkrátila název na Holden a po dvou 
letech vydává novou desku v češtině. 

 -red-

Klasické vánoční písničky, ale i hity 
jako Budu všechno, co si budeš přát, 
Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná 
a samozřejmě Sliby se maj plnit o Vá-
nocích. To je program, se kterým po-
pulární zpěvák Janek Ledecký dokáže 
vždy před Vánocemi vyprodávat sály 
v Česku. Na sklonku letošního roku se 
s populárním programem vrátí do čes-
kých měst podvacáté. Při této příleži-
tosti zavítá ve středu 14. prosince také 
do Šumperka. -red-

Letošní třetí premiérou šumperské-
ho divadla je slavná komedie Robina 
Hawdona Dokonalá svatba. Režie se 
tentokrát ujal Roman Groszmann. 
Premiérová opona se zvedne v sobotu  
17. prosince od 19 hodin. Po premiéře 
je připraveno posezení s hudbou v Zr-
cadlovém sále a ve foyer. -red-

Historii sklárny, založené kolem 
roku 1732, která se nacházela v dnes již 
zaniklé osadě Josefová nedaleko Bran-
né, se věnuje Pavel Mareš v Zajímavos-
tech vlastivědného sborníku Severní 
Morava, jenž právě vyšel a  který lze 
zakoupit v recepci muzea v Šumperku, 
a  to za  sympatických 87 Kč. Časopis, 
obsahově nabitý články z  archeologie, 
historie, architektury a  botaniky, při-
náší řadu podnětných recenzí i přehled 
vydaných regionálních publikací, a  je 
možné objednat si jej také u Evy Petrá-
šové na  adrese eva.petrasova@muze-
um-sumperk.cz. -mb-

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Írán navštívil Jiří Sladký již čtrnáct-
krát.  Foto: J. Sladký

Rázovití valašští krysáci Hodan a Hu-
bert prozkoumají prostory Muzejíčka. 
 Foto: archiv

Osada Josefová od  západu, 30. léta  
20. století, fotoarchiv P. Mareše.

Před Hrádkem se bude číst 
Píseň o lásce a smrti 

korneta Kryštofa Rilka

Prosincové koncerty 
Šumperského 

dětského sboru

Krysáci obsadí 
Muzejíčko

Na tělo…, v prosinci 
s Kryštofem Grygarem

Janek Ledecký zazpívá 
i v Šumperku

Prosincovou premiérou 
je Dokonalá svatba 

Vyšel 102. svazek 
Severní Moravy

Neznámou iránskou poušť 
představí Jiří Sladký

Mandrage přijede 
10. prosince
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Na občanských 
rádiích se beseduje

Emerald Island aneb Cesta za poznáním Irska

Zpravodajství/Kulturní servis

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá   Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
25.11. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: Živočichové a magnetické pole 
  Země  Host Vlastimil Hart
26.11. od 10 do 18 hod. v AT a AD na „K“ Adventní dílna 
26.11. od 10 do 17 hod. na „K“   Předvánoční jarmark na Komíně
3.12. od 9 do 14 hod. v AD na „K“   Keramika pro každého  Volná tvorba 
3.12. - 4.12. v „SEV“ Švagrov   Těšení se na Vánoce I.  Víkendový pobyt 
  pro ženy, dívky a také tatínky
4.12. od 16 hod. v tělocvičně na „K“  Čertoviny  Hry, soutěže, Mikuláš,
   soutěž o nejhezčího čertíka
5.12. od 17 hod. v klášterním kostele  Via Lucis: Vivat Carolus Quartus, pocta 
  Karlu IV.  Hosté A. Strejček a Š. Rak
11.12. od 17 hod. v kostele   Adventní koncert  Zpívají Motýli
v Novém Malíně
12.12. od 14 do 18 hod. na nám. Míru  Vánoční dílničky
12.12. od 17 hod. na nám. Míru   Zpívání koled u radnice 
  Zpívají Barevné děti, Plameňáci a Motýli
14.12. od 17.15 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky  Výtvarné tvoření 
17.12. od 16 hod. ve velkém   Vánoční koncert  Zpívají Růžové děti,
sále domu kultury  Barevné děti, Plameňáci a Motýli
17.12. - 18.12. v „SEV“ Švagrov   Těšení se na Vánoce II. 
  Víkendový pobyt rodičů s dětmi
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, 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, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivovanou                  
  Listopad inspirovaný pohádkou 
  „Křemílek a Vochomůrka“, 
  prosinec zimní a vánoční tematikou
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich 

děti, každou poslední středu v měsíci tvo-
řivá dílna „Vyrábíme s  maminkou“ pro 
maminky a děti od 3 let 

Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
25.11. v 19 hod. v „Č“   Společné vytváření adventních věnců
30.11. od 9.30 hod. ve „FS“   Taneční hýbánky pro děti a mamky 
  S sebou velký šátek na tanec, klokanku 
  nebo šátek na uvázání pro malé děti
2.12. od 9 hod. ve „FS“   Duchovní obnova pro maminky 
  a všechny, kdo mají dopoledne čas 
  Téma „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace  
  pro dnešní ženy“
7.12. v 9.30 hod.  Zdobení stromečků pro zvířátka ve staré 

Hedvě, společná výroba loje pro ptáčky 
a posezení u čaje v Čítárně  Sraz u Č“ 

14.12. ve „FS“   Pečeme vánoční cukroví s nejmenšími 
Rovněž zveme na  společnou ochutnáv-
ku cukroví s  recepty (každý přinese jen  
1 druh cukroví s okopírovaným receptem 
pro všechny)

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, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

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

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte- 
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna 
Šumperk, každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kaná-
le č. 3, v  prosinci pokračují. V  pátek  
2. prosince od 18 do 19 hodin a v sobo-
tu 3. prosince od 8.30 do 10 hodin bude 
tématem pozvání na Legiovlak do Zá-
břeha, který zde bude přistaven od  
29. listopadu do 4. prosince. Ve středu 
7. prosincese bude od 8.30 do 10 hodin 
hovořit o  zážitcích z  jeho prohlídky 
a řeč bude i o letácích vydávaných při 
akcích civilní ochrany. Více na  www.
sumperk.cz.  -red-

Irsko… Smaragdový ostrov. Píše se 
v průvodcích. A mají pravdu, Irsko je 
už z  letadla zelené, krásné, upravené, 
symetrické, alespoň města určitě, hor-
stvo a vodstvo nespoutané…

Irové… Připomínají mi Anglii se svou 
zdvořilostí, milým úsměvem a spořáda-
ně čekající frontou na městský autobus. 
Bloudíte-li po ulici s mapou v ruce, za-
ručeně se vás někdo zeptá, jestli jste se, 
drahoušku, náhodou neztratili, ochotně 
vám ukáže kudy a ještě vás mile upozor-
ní, ať si v  této části města dáváte přeci 
jen raději pozor…

Dublin… Město neuvěřitelně mo-

derní, zároveň úchvatně historické, 
důstojně akademické svou univerzitou 
Trinity College s nejúžasnější knihov-
nou na  světě… Ano, pro mě určitě, 
strávím v  ní hodinu přecházením 
sem a tam, nemůžu tomu uvěřit, jsem 
opravdu tady!!! 

Dublin, again… Look left. Look  
right, psáno na zemi před přechodem 
pro chodce. Není divu, jezdí tu vlevo. 
Dvojpatrové autobusy, místo nahoře 
v patře na úplně prvním sedadle, to je 
jízda!!! 

Dublinský přístav, zmrzlina jedině 
od  Teddyho, ta je prý nejlepší, kolem 
lodě, jachty, nedělní food market, de-
sítky stánků s  dobrotami, pravá irská 
káva, je mi blaze…

Irské moře, počasí, nálada… Posí-
lám domů pár fotek, píší, jestli jsem 
v Karibiku… Nejsem, ale je tu krásně, 
písek, vlny, pláže, palmy. Jsem vůbec 
v Irsku? V Irsku, které podle mapy leží 
severněji než moje doma??? 

Irština… Už na  letišti vás nevítají 
v  Dublinu, kam jste si koupili leten-
ku, ale v Baile Átha Cliath. Nehledáte 
výdej zavazadel a východ, ale Bagáiste 
a Slí amach. Zmatek? Zmatek… Jsem 
tu vůbec správně??? Nejsem omylem 
někde úplně jinde???

Irská historie… Prastará, jiná, kelt-
ská, kamenná a plná hradů, věží, kelt-
ských křížů či alespoň toho, co z nich 
zbylo…

Jazyková škola… The Linguaviva 
Centre má prý skvělou pověst. Po prv-
ních dvou dnech uznávám, že právem. 

Je nás tu v kurzu pro učitele celkem de-
set, nejpočetněji zastoupené Německo, 
celkem třikrát, nejvzdálenější zemi re-
prezentuje Saudská Arábie. Jsme každý 
jiný, ale je nám spolu dobře, celé dva 
týdny, odpoledne se scházíme a  spo-
lečně trávíme čas. Exkurze do  muzea 
irských dějin, návštěva repliky staré 
plachetnice, objevování míst, kde žil 
slavný Oscar Wilde, Jonathan Swift 
či James Joyce. Následuje víkendový 
výlet do  okolí, středověké městečko 
Kilkenny, pěší túra po Wicklow Moun-
tains. Zpět v  Dublinu, nechybějí ani 
věhlasný pivovar Guinness a muzeum 
irské whiskey… To je přece také Irsko 
a jeho kultura a tradice!

Erasmus+… Vzdělávací program 
a  podpora učitelů ve  vzdělávání se. 
Všechno díky němu. Děkuji!!!

Příště… Nejspíše Belfast, když už 
umím irsky pozdravit, nebo Wales, 
chybí mi do sbírky prozatím nenavští-
veného, případně Oxford, tam jsem 
vždycky chtěla…  H. Minářová

Irsko… Smaragdový ostrov.  Foto: -hm-
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Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Pontis Šumperk
Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Od září každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Pontis Šumperk
24.11. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
25.11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
29.11. v Heat Centru   Chůze na běžícím pásu 
  Sraz ve 13.30 hod. v „K“, nutné přihlásit se
2.12. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
8.12. od 10 hod. v „K“ Tvořivá dílna  Vánoční přání
13.12. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
15.12. od 13 hod. v „K“   Předvánoční setkání se soutěží o nejlepší 
  vánoční cukroví 
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

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk

23.11. - 18.12.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
26.11. v 6.30 hod. na vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Ramzová, Čerňava, 
 Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou  
3.12. v 6.30 hod. na vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Červenohorské sedlo, 
 Malý a Velký Jezerník, Praděd a zpět
10.12. v 6.30 hod. na vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Česká Třebová a okolí 
17.12. v 6.30 hod. na vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Šumperk, Paprsek, Staré 
 Město pod Sněžníkem 
 (plánujeme trasu na běžkách)
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 
Připravujeme: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina) - nutno při-
hlásit se, pojedeme auty. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, který by 
se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Pontis Šumperk
12.12. od 18 hod. v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer 
12.12. od 18 hod. v klášterním kostele    Koncert pěveckého oddělení „Vánoční 
  zpěvy“
19.12. od 18 hod.   Vánoční koncert dechového oddělení 
v kapli klášterního kostela
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

24.11. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
1.12. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
9.12. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
13.12. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
15.12. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje I. Zela
Každé Po od 13 hod.  Konverzace v němčině pro seniory - mírně 
od 15 hod. v „P“  a pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“  Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,  Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden)  Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé Út od 10 hod. v „S“  Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,  Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“ 
Každou St od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý Čt od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
Každý Čt od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)  Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.
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V pondělí 19. prosince 2016 bude zahájen příjem přihlášek 
pro akademický rok 2017/2018 do bakalářského (Bc.) a nava-
zujícího magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku 
v Šumperku na Provozně ekonomické fakultě České země-
dělské univerzitě v Praze do studijního programu:

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

www.ajak-sumperk.cz

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

akademický rok 
2017/2018    

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 25.11. 2016 do 15.12. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................ 84,90 Kč/1 kg                       
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb křupák 750 g ..........................................................................................................................21,90 Kč 
Slezská pekárna Opava 
NOVINKY:
Koláček špaldový s hruškovou náplní 50 g ............................................................................... 6,10 Kč
Koláček špaldový s makovou náplní 50 g .................................................................................. 6,10 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY:
Jelítko .............................................................................................................................................79,- Kč/1 kg
Jitrnice ...........................................................................................................................................89,- Kč/1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
Jesenické párky ..........................................................................................................................68,- Kč/1 kg
Vepřová plec 4D .................................................................................................................... 84,90 Kč /1 kg
Pro naše zákazníky připravujeme nabídku vín: 
SVATOMARTINSKÉ 2016, SVATOKATEŘINSKÉ VÍNO 2016, MLADÉ VÍNO 2016

!!!!!!!!

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
28. 11. – 2.12.2016    

od 9,00 do 17,00 hodin (pátek 9,00 – 12,00 hod.)

Ve školním roce 2017/2018 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    Gra� 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. Roman Unzeitig

telefon: 583 326 208, e-mail: unzeitig@vsps-su.cz
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DVA PÁRY VARILUX®

ZA CENU JEDNOHO

1+1ZDARMA

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

Měření zraku přímo v optice 

MULTIFOKÁLNÍ 

BRÝLE 

NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

 www.optomedic.cz  www.varilux.cz 

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Na kompletní 
vyčištění INTERIÉRU 

a KAROSERIE vašeho vozidla 
si prosím objednejte vhodný 

termín na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz

                                   OTEVŘENO DENNĚ 
                                   PONDĚLÍ - SOBOTA  
                                   od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU
v Zábřežské ulici je pro vás otevřena DENNĚ
PO- SO 8.00 - 17.30
NE 9.00 - 16.00

BEZ DLOUHÉHO 
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ

Potěšte své blízké našimi 
DÁRKOVÝMI POUKAZY.

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
                     VAŠE AUTO JINAK

Zde přijímáme také platby:

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 32 m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 683 000 Kč  

• rodinný dům
• celková výměra 5.622 m2

• dispozičně 2+1 + podkroví
• pozemky určené k výstavbě

Volejte: 602 531 103

Loučná – Kociánov    2 875 000 Kč
• dvoupodlažní dům    
• určen k podnik. i k trvalému bydlení
• byt.jednotka 3+1 určena k bydlení
• celková výměra 2.938 m2

Volejte: 733 734 435

Bratrušov   1 395 000 Kč

• byt 2+1
• 12. NP., 56 m2, 2x lodžie
• neprůchozí pokoje, nízké náklady
• DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl. armády     890 000 Kč   

• stavební parcela 
• pozemek s výměrou 931 m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• klidné a slunné místo k rodin. bydlení

Volejte: 733 734 435

Rapotín, V Aleji  570 Kč/m2

• byt 4+kk
• mezonetový byt, balkon, zahrada
• OV, 2. patro, 2x koupelna a WC
• rekonstrukce, plyn. kotel, krb

Volejte: 733 734 435

Šumperk, nám. Míru         2 548 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 240 000 Kč  

•  byt 3+1
•  1. NP, 69 m2, lodžie
•  neprůchozí pokoje, původní stav
•  nelze převést do OV,  ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bratrušovská    990 000 Kč 

• stavební  pozemek, 5.050 m2   
• elektřina, obec. voda na pozemku
• plyn a kanalizace cca 150m
• v ÚP určeno na výstavbu

Volejte: 733 734 435

H. Temenice Šumperk    247 Kč/m2

Víte o někom, kdo chce prodat 
nemovitost?

Nabízíme Vám odměnu 
za tip ve výši až   5.000 Kč 

Vaše nabídky uvítáme 
na tel. č. 733 734 435 a e-mailu 

venclova@fortex-ags.cz

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME 

BYT 2+1 NEBO 3+1. 
DÁLE POPTÁVÁME DŮM V OKOLÍ 

ŠUMPERKU A ZÁBŘEHU.
 NA LOKALITĚ ANI STAVU  
NEMOVITOSTI NEZÁLEŽÍ.

• stavební pozemky     
• dva pozemky 820 m2 a 1 045m2

• na pozemku elektřina a obecní voda
• obec nemá kanalizaci a plynofikaci

Volejte: 733 734 435

Bratrušov    690 Kč/m2  

• rodinný dům
• CP 1389 m2, 3 byty, 3 garáže
• celopodsklepený, kotel plyn a TP
• za domem staveb.parcela

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nemocniční       4 327 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906 m2 
• patrový dům, okrasná zahrada 
• kolaudace 2002, plyn. kotel 

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu   2 683 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 875 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 714 m2 a 1.204 m2

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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

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

hledá zájemce na pozice: 

SERVISNÍ PORADCE
AUTOMECHANIK
ZEDNÍK
SVÁŘEČ - CO2

REFERENT PRODEJE 
HUTNÍHO MATERIÁLU
Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139, www.fortex.cz

autoservisu VW a Škoda

osobních a užitkových 
vozidel
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prodejce vozů Škoda
vyhlašuje výběrové řízení 
na funkce

AUTOMECHANIK A AUTOELEKTRIKÁŘ 
V ŠUMPERKU

Stručný popis práce:
diagnostika závad a testování zejména motorů a elektrického příslušenství osobních a užitkových motorových 
vozidel; samostatné provádění oprav osobních a užitkových motorových vozidel více typů a různých 
modi� kací včetně oprav, seřízení a kontroly funkcí všech součástí vozidla; samostatné provádění pravidelných 
servisních prohlídek osobních a užitkových motorových vozidel s použitím diagnostiky; seřizování geometrie 
náprav.

Místo výkonu práce:
Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk

Písemné žádosti se strukturovaným životopisem a současné foto pasového formátu zasílejte do 4. 12. 2016 na 
poštovní adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, 787 01  Šumperk.

V případě, že se přihlásíte do tohoto výběrového řízení a nebudete kontaktováni pracovníky společnosti Auto 
Hégr, a. s. do 18. 12. 2016, vezměte prosím na vědomí, že jste nepostoupili do dalšího kola tohoto výběrového 
řízení, a že tuto skutečnost Vám již nebudeme sdělovat žádnou jinou formou.

Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. 
najdete na www.auto-hegr.cz

Požadujeme:
- vyučení v oboru automechanik 
 nebo autoelektrikář
- praxe v oboru vítána
- řidičský průkaz skupiny B a znalost 
 řízení automobilu
- vysoké pracovní nasazení; časovou � exibilitu
- ochotu učit se nové věci; loajalitu vůči 
 zaměstnavateli

Nabízíme:
- náročnou a odpovědnou práci v zázemí 
 autorizovaného prodejce Škoda Auto, a. s.
- úkolovou mzdu za odvedené množství práce 
 a od ní odvozenou možnost nadprůměrných  
 výdělků
- směnovou práci
- kvali� kační růst a odborná školení – vše plně  
 hrazeno � rmou

zpravodaj_23112016_GRAY_print.indd   1 16.11.16   12:09

(smrk stříbrný, omorika, jedle kavkazská) Přijďte si ho uřezat!
Chcete zaručeně čerstvý VÁNOČNÍ STROMEK?

Příjem objednávek na tel.č. 602 251 783 CENY OD 100 KČ

CHCETE BYDLET V ČISTÉM BYTĚ?

VOLEJTE 605 263 654

BEST & ROSTI
provádíme čištění:  koberců 
 sedacích souprav  čalounění 
(židle, matrace) i nadále 
provádíme čištění interiérů aut

VÝHODNÉ

CENY

tel. 605 263 654, Ervín Matýsek ml.

KOSMETICKÝ SALÓN PRO VÁŠ BYT

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

DARUJTE SVÝM 
BLÍZKÝM ZDRAVÍ

http s ://www. instagram.com
/krestanske spolocenstvo

https ://www. facebook.com
/m i lostspk

GALERIE-KLUB, FIALOVA 3
18:00 - 20:00 HOD.

každé pondělí

www.milost.cz

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI 
= MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE VARILUX!!

Trápí Vás neustálé střídání brýlí 
na  blízko, práci a  na  dálku? Zapomí-
náte druhé brýle, a když jsou potřeba, 
nevíte, kde leží ? Nevidíte ostře na práci 
s PC? Často řídíte a chcete vidět dálku, 
palubní desku a  navigaci? Dopřejte si 
jediné brýle a  úsměv na  tváři po  celý 
den! 

Řešením jsou multifokální brýle 
zaručující vidění na  všechny 3 pohle-
dové vzdálenosti s  plynulou změnou 
dioptrií, takže není problém vidět při 
řízení auta palubní desku a mapu záro-
veň, nebo v kanceláři na klienta, moni-
tor počítače a práci na blízko.

 Aby Vaše brýle dobře sloužily, je dů-
ležité však provést kvalitní měření zra-
ku a  správnou centraci. Není potřeba 
vždy vyhledávat očního lékaře a  ztrá-
cet dnes tak drahocenný čas dlouhým 
čekáním na vyšetření. V naší oční op-
tice OPTOMEDIC máme vyšetřovnu 
s  moderním vybavením a  odborného 
pracovníka - optometristu - registro-
vaného u  ministerstva zdravotnictví, 
který se specializuje na péči o zrak. Ne-
tíží nás proto přeplněné čekárny a díky 

tomu je spousta času na kvalitní vyšet-
ření, konzultaci a kompletní poraden-
ství pří výběru brýlové obruby a  skel. 
Takto zhotovené brýle pak mají 100% 
garanci jak po  stránce dioptrické ko-
rekce, tak po stránce zhotovení přímo 
dle Vašich potřeb a  požadavků. Nabí-
zíme dlouholeté zkušenosti, profesio-
nální přístup a kvalitu dobrého vidění. 

Nyní máte jedinečnou šanci poří-
dit si dva páry multifokálních brýlí 
v  různých, ale i  stejných provedeních 
za  zvýhodněných cenových podmínek 
v AKCI 1+1 (znáte z TV ...) a to: 

- čiré, samozabarvovací, sluneč-
ní, sportovní atd. (i  v  provedení jen 
na dálku) 

- jemné, výrazné, trendové - BA-
REVNÉ nebo RETRO styl atd.

V  každém případě mít dvoje a  více 
brýlí se vyplatí i jako rezerva v případě 
ztráty či poškození, anebo jen tak pro 
radost a novou image Vaší osoby v mo-
derním provedení.

NOVINKOU letošního podzimu 
jsou speciální brýle pro řidiče „Ey-
eDrive“ - řiďte bezpečně a  nechte své 
oči odpočívat bez ohledu na  počasí 
nebo dobu jízdy. Až o 90% méně osl-
nění, vyšší kontrast a  široké zorné 
pole, a to díky nové technologii Reflect 
Control - speciální povrchová úprava 
a nový design brýlových čoček. Více in-
formací Vám rádi poskytnou vyškolení 
pracovníci naší oční optiky.

OČNÍ OPTIKA OPTOMEDIC 
Gen.Svobody 19a, Šumperk, 

Tel: 774959531
Hlavní Třída 10, Šumperk, 

Tel: 724 479 800
www.optomedic.cz/www.varilux.cz

www.eyedrive.cz
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sedací soupravy

ložnice

stoly a židle
osvětlení

kuchyně

Interiérové a kuchyňské
centrum HEVOS

Zábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh    www.hevos.cz I  I

• 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

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz


