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Na novém vedení radnice se zastupitelé shodli rychle

Až neskutečně hladký průběh mělo 
ustavující zasedání šumperského Zastu-
pitelstva, které se sešlo k prvnímu povo-
lebnímu jednání v pondělí 8. listopadu. 
Jeho členové v tajné volbě potvrdili v nej-
vyšších funkcích bývalé vedení místní 
radnice. Starostou tak opět zvolili Zdeňka 
Brože, který jako lídr kandidátky Nezávis-
lá volba získal v komunálních volbách již 
popáté nejvíc hlasů od občanů, a shodli se 
i na dalších postech. Prvním místostaros-
tou zůstává občanský demokrat Marek 
Zapletal a do křesla druhého místostaros-
ty usedne opět Petr Suchomel, jenž kan-
didoval za křesťanské demokraty.

„Jsem samozřejmě potěšen a současně 

cítím i velkou odpovědnost, jež s počtem 
získaných mandátů roste. S takovým za-
stupitelstvem ale práci nepochybně dobře 
zvládneme,“ řekl znovuzvolený starosta 
Zdeněk Brož, který jako lídr kandidátky 
Nezávislá volba získal absolutní podpo-
ru všech pětadvaceti přítomných zastu-
pitelů. Optimismem ho podle vlastních 
slov naplnila již koaliční jednání, jež 
byla vedena velmi korektně a s nadhle-
dem. „Všichni jsme samozřejmě museli 
z něčeho ustoupit, takže je jasné, že jsme 
schopni spolupracovat. Pevně věřím, že 
se tato atmosféra přenese na zastupitelská 
jednání v dalších čtyřech letech,“ dodal 
„staronový“ starosta.

Podobně jako Zdeněk Brož byli také 
na posty místostarostů navrženi pou-
ze jediní kandidáti. Marka Zapletala 
z ODS potvrdilo do funkce prvního 
místostarosty dvaadvacet zastupitelů, 
pětadvacet hlasů pak obdržel druhý 
místostarosta Petr Suchomel, který 
kandidoval za křesťanské demokraty. 
Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů 
získalo i dalších šest zastupitelů, na-
vržených do funkce radních. V Radě 
města tak usednou vedle starosty a je-
ho zástupců také Alena Šmotková, Jan 
Přichystal, Jiří Gonda, Jan Havlíček, Ivo 
Vykydal a Milan Polášek.

Podobně jako v uplynulých volebních 

obdobích také v nadcházejících čtyřech 
letech budou mít kontrolní funkce ve 
svých rukou komunisté. Předsedou 
Finančního výboru se stal František 
Merta, který stejnou funkci zastával 
i v minulosti. Post šéfa Kontrolního 
výboru pak náleží jeho stranickému 
kolegovi Stanislavu Grygarovi.

Podle starosty Zdeňka Brože chce ve-
dení města v nadcházejícím volebním 
období především nejprve dokončit roz-
pracované projekty. Jde například o ob-
novu prostoru před vlakovým nádražím 
nebo nákladné přebudování turistické 
základny na Švagrově ve středisko eko-
logické výchovy. Pokračování na str. 3 

Znovuzvolený starosta Zdeněk Brož sám sebe nevolil, své zástupce a kolegy v Radě 
města samozřejmě ano.  Foto: -zk-

Nové zastupitelstvo si během své premiéry vyzkoušelo hlasování pomocí kartiček, 
v prosinci již budou mít opět k dispozici moderní techniku.  Foto: -zk-

Svůj mandát předložili komisi k ověření všichni přítomní zastupitelé, mezi nimi 
i Lenka Ottová a Olga Zimmermannová, jež usedly do zastupitelských křesel 
poprvé.  Foto:-zk-

Bližší informace - CK Hornet Tour
Šumperk, Lidická 18, tel. 583 280 066

(Po - Pá 14 - 18 hod.), hornettour@seznam.cz    
www.hornettour.cz

FRANCIE - LA PLAGNE
11. - 20. 3. 2011- 12.390 Kč 
CENA VČETNĚ SKIPASU

ITÁLIE - VAL DI FIEMME  
25. 2. - 6. 3. 2011 (Jarní prázdniny !) 
11.790 Kč CENA VČETNĚ SKIPASU

výrobní závod Šumperk, Zábřežská 68, 
787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801

DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, 
ZIMNÍ ZAHRADY

tel./fax: 583 224 801
            583 215 309

e-mail: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz
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DŘEVĚNÝCH OKEN, DVEŘÍ, ZIMNÍCH ZAHRAD
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Radnice chce v dražbě prodat dva volné byty
Dva městské byty, v nichž nebydlí 

nájemníci a jež se nacházejí v domě 
v Jesenické a Kmochově ulici, nabíd-
ne šumperská radnice v dražbě. Ta 
proběhne první prosincové pondělí.

„Jde o byty, jejichž původní uživate-
lé neplatili městu nájem. Oba jsou již 
vyklizené a právně volné. Nacházejí se 
přitom v domech, v nichž město pro-
dává byty stávajícím nájemníkům,“ 
vysvětlila vedoucí majetkoprávní-
ho odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. První byt v Jesenické ulici 
55 má výměru 59,74 m2 a vyvolávací 
cena je stanovena na 325 916 korun. 
Druhý volný byt v Kmochově ulici 2 
je velký 60,21 m2 a místní radnice 
ho nabízí za nejméně 332 150 korun. 
„V ceně jsou zahrnuty i ceny za pří-

slušné spoluvlastnické podíly na spo-
lečných částech domu a na pozem-
cích pod domy,“ zdůraznila vedoucí 
majetkoprávního odboru a dodala, že 
oba zmíněné byty si mohou zájemci 
prohlédnout ve středu 24. listopadu. 
Prohlídka bytu v Jesenické ulici je 
přitom naplánována na 15.30 hodin, 
do bytu v Kmochově ulici pak mohou 
zájemci zavítat v 16 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude v pondělí 6. pro-
since obřadní síň v historické budově 
radnice na náměstí Míru 1. Byt v Jese-
nické ulici se začne dražit v 16 hodin 
a byt v Kmochově ulici o čtvrt hodiny 
později, tedy v 16.15 hodin. Každý 
účastník dražby musí složit dvacetiti-
sícovou kauci, která se prvnímu z po-

řadí započte do kupní ceny a ostatním 
zájemcům, s výjimkou dražitele, který 
skončí na druhém místě, se vrátí. 

Celá kupní cena, za niž zájemce byt 
vydraží, musí být uhrazena po schvá-
lení zastupiteli do třiceti dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy před podá-
ním návrhu na vklad práva do kata-
stru nemovitostí. „Byli bychom rádi, 
aby se do dražby přihlásili jen oprav-
doví zájemci o koupi bytu. To je také 
důvod, proč je kauce, kterou musí 
dražitelé složit a jež se prvnímu v po-
řadí při odstoupení od koupě nevra-
cí, stanovena na dvacet tisíc korun,“ 
zdůraznila Répalová a připomněla, že 
druhému z pořadí se kauce vrátí až po 
úhradě kupní ceny „vítězným“ draži-
telem.  -zk-

Schola zve 
ke zpěvu „Rybovky“

Již tradičně chystá na první svátek vá-
noční Schola od sv. Jana Křtitele Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby, jež zazní 
v klášterním kostele. Přidat ke sboru se 
mohou všichni zájemci, pro které je 
zpěv a muzicírování radostí. Stačí jen 
přijít na zkoušky. Ty jsou naplánovány 
na neděli 5. prosince v 19.15 hodin ve 
farním kostele sv. Jana Křtitele na Kos-
telním náměstí a na neděli 12. prosince 
v 18 hodin v klášterním kostele Zvěsto-
vání Panny Marie. -zk-

Sborové děti čeká 
náročný program

Opravdu nabitý mají letošní prosi-
nec zpěvačky a zpěváci ze Šumperské-
ho dětského sboru. Po řadě vystoupení 
v Šumperku, Starém Městě a Zábřehu 
odjíždějí v polovině měsíce do Belgie.

V úterý 7. prosince rozezpívají 
v 18 hodin Motýli spolu s francouz-
skou sopranistkou českého původu 
Stellou Maris Dvořáčkovou evange-
lický kostel na náměstí Svobody. Ve 
stejném čase budou mladší sborové 
děti zpívat v klášterním kostele pás-
mo koled se smyčcovým orchestrem 
ZUŠ. Společné koncertování nabíd-
nou Motýli a francouzská sopranistka 
také ve Starém Městě pod Sněžníkem 
(8.12.) a v Zábřehu (9.12.). Tradič-
ní Vánoční koncert ŠDS chystá sbor 
na sobotu 11. prosince od 16 hodin 
v místním Domě kultury a v pondělí 
13. prosince proběhne od 17 hodin 
v rámci adventního koncertování 
tradiční zpívání koled s dětmi Šum-
perského dětského sboru na náměstí 
Míru u radnice. V úterý 14. prosince 
pak odjíždějí Motýli na koncertní zá-
jezd do Belgie. -red-

Adventní koncerty pomohou potřebným

Vánoce jsou svátky, jež vyzařují 
neopakovatelnou atmosféru spoje-
nou s adventním časem. Ten si Šum-
perané připomenou již podvanácté 
cyklem koncertů, které pořádají 
místní Dům kultury, muzeum, Cen-
trum pro rodinu, Římskokatolická 
farnost a Sbor Českobratrské církve 
evangelické. Adventní koncertování 
přitom nabídne posluchačům nejen 
chvíle zklidnění, ale také příležitost 
k pomoci a charitě.

První koncert je naplánován 
na neděli 28. listopadu, kdy budou 
v kostele sv. Jana Křtitele od 16 hodin 
zpívat skupina mládeže místní Řím-
skokatolické farnosti Spolczo a smí-
šený pěvecký sbor Carmen. Výtěžek 
z koncertování půjde na projekt Ar-
cidiecézní Charity Olomouc Adopce 
na dálku - Haiti. „Tento projekt se 
realizuje v mnoha zemích světa a po 
loňském zemětřesení je velmi aktu-
ální. Na Haiti je mnoho dětí, které 
přišly o celou rodinu a nemají vůbec 
nikoho, kdo by se o ně staral. Garan-
tem adopce a „školného“ pak musí 
být některá humanitární organizace, 
jež se stává opatrovníkem dítěte,“ 
říká organizátorka adventních kon-
certů Hana Havlíčková.

O týden později, v sobotu 4. pro-
since, vystoupí v 16 hodin v evange-
lickém kostele varhaník Jan Horníček 
a pěvecké sdružení Avonotaj a jeho 
hosté. Peníze, které vyzpívají, po-
mohou místní organizaci Ligy proti 
rakovině. 

Tradiční zpívání koled s dětmi 
Šumperského dětského sboru na      
náměstí Míru u radnice tentokráte 
výjimečně adventní koncertování ne-
uzavírá  -  proběhne totiž už v pondě-
lí 13. prosince. Začíná v tradičních 
17 hodin. Výtěžek tohoto koncertu 
sbor každoročně věnuje místnímu 
Kojeneckému ústavu.

Poslední koncert, který je naplá-
nován na neděli 19. prosince, nese 
ve svém názvu slovo benefiční a jeho 
výtěžek pomůže Základní speciální 
škole Pomněnka o.p.s. Do Šumper-
ka přitom po letech zavítá vynika-
jící Schola Gregoriana Pragensis. 
„V rámci našich adventních koncertů 
jde o naprostou novinku. Pokud se 
Schola Gregoriana Pragensis, která 
dostává mnoho žádostí o uspořádání 
charitativních koncertů, rozhodne 
nějakou akci podpořit, vystupuje za 
běžných podmínek, ovšem ze svého 
honoráře poskytnou členové sou-
boru dar podporované organizaci. 
Proto má koncert stopadesátikoru-
nové vstupné - beneficium a na konto 
Pomněnky členové souboru darují 
částku deset tisíc korun,“ vysvětluje 
Havlíčková a dodává, že benefiční 
koncert nazvaný Adventu Domini za-
číná v 16 hodin v klášterním kostele.

Součástí adventního koncertování 
je i letos prodej speciálních pohlednic 
od šumperských umělců. Autorem té 
letošní je fotograf Kamil Coufal. Pro-
dávat se bude v knihkupectví Duha 
v ulici Čsl. armády, v Regionálním 
a městském informačním centru při 
místním muzeu a k dostání bude sa-
mozřejmě na adventních koncertech 
a prosincových akcích Domu kultury.
 -zk-

Letošní adventní pohlednice je dílem 
Kamila Coufala.

Město opět 
navštíví Mikuláš 

Andělské zvonění, zpívání a rozdává-
ní pamlsků čeká zejména ty nejmenší 
v neděli 5. prosince. V tento den zavítá 
již pojedenácté do Šumperka Svatý Mi-
kuláš, kterého bude na cestě centrem 
města doprovázet nejen andělská dru-
žina, ale také praví pekelníci. Právě oni 
potáhnou bryčku, jež vyjede úderem 
páté hodiny podvečerní od Obchodní 
akademie na náměstí Svobody a vydá 
se po Hlavní třídě a ulicí Starobranskou 
na náměstí u radnice.

Zde budou moci děti i jejich rodiče 
přivítat Svatého Mikuláše v 17 hodin 
a 17 minut. Ti „hodní“ se tak mohou tě-
šit na sladkou odměnu, „zlobiví“ pak na 
pokárání. Bohatý program, jehož sou-
částí budou mimo jiné i čertovský rej či 
andělské melodie, připravila již tradič-
ně místní Římskokatolická farnost. -zk-

Ulice se oblékají 
do vánočního 

Do vánočního hávu se v těchto 
dnech oblékají ulice v centru Šumper-
ka. Radnice ovšem letos žádné novinky 
nechystá, velkou obměnou totiž prošla 
výzdoba před dvěma lety. Vánoční svě-
télka by se měla, stejně jako oba vánoč-
ní stromy, rozsvítit nejpozději v pátek 
3. prosince.

„Letos jsme nic nového nepořizo-
vali, výzdoba pouze prošla technickou 
kontrolou a drobné závady se opravily,“ 
říká ředitel Podniků města Šumper-
ka Luděk Šperlich. V současné době 
tak již pracovníci fi rmy Elektroslužby 
Šumperk vánoční výzdobu instalují. 
Centrum města od Obchodní akade-
mie k Obchodnímu domu Jednota zdo-
bí girlandami s hvězdami a vločkami, 
směrem k tzv. Točáku pak řetězy s vět-
vičkami. Cestu směrem k poště a ulice 
Starobranskou a Lužickosrbskou zkrášlí 
převěsy s hvězdami a vločkami a sloupy 
veřejného osvětlení oživí zelené chvo-
jí a zářící ozdoby s motivy sněhových 
vloček, komet, vánočních stromků 
a zvonků. Bohatě budou nazdobeny 
také stromy u radnice. 

Slavnostní atmosféru v Šumperku 
umocní opět dva stromy, jež vyrostly 
přímo ve městě. Ten větší, smrk ztepi-
lý z jedné ze zahrad v Balbínově ulici, 
který svým vychylováním již začíná 
ohrožovat okolí, ozdobí náměstí Míru 
u radnice. Menší stříbrný smrk pich-
lavý, jenž roste spolu s dalšími před 
jedním z bytových domů v Uničovské 
ulici, ozdobí prostranství na tzv. „To-
čáku“. Vánoční světélka by se na obou 
stromech měla poprvé rozsvítit začát-
kem prosince. „Celkový provoz, včetně 
montáže, údržby a odstrojení přijde asi 
na dvě stě tisíc korun. S větší obnovou 
počítáme až příští rok, kdy bychom 
chtěli pořídit další energeticky úsporné 
novinky,“ prozrazuje Šperlich. -zk-
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Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 9. prosince

Ke svému druhému a současně poslednímu zase-
dání v letošním roce se sejde ve čtvrtek 9. prosince 
nové sedmadvacetičlenné Zastupitelstvo města Šum-
perka. Schválit by mělo rozpočtové provizorium a ta-
ké řadu majetkoprávních a fi nančních záležitostí. Na 
programu je mimo jiné i schválení podmínek pro po-
skytování grantů a dotací, jež v příštím roce podpoří 
pořádání neziskových akcí a činnost organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží a organizací zaměřených na 
sociální oblast. Poslední zasedání Zastupitelstva měs-
ta Šumperka v roce 2010 začíná v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

DDM Vila Doris uvádí 
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Na Vánoce, dlouhé noce…
ve středu 8. prosince v 18 hodin v klášterním kostele 

Host večera  -  ALFRED STREJČEK  

Pořad sestavený z textů klasiků vánoční poezie, 
prózy a lidových říkadel.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně 
rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 

konupcik@doris.cz.

O nový „řidičák“ lze žádat pět dnů v týdnu
Kampaň Ministerstva dopravy nazvaná „Nevymě-

níš  -  nepojedeš“, jež upozorňuje na  povinnost vymě-
nit si do konce letošního roku řidičský průkaz vydaný 
v letech 1994-2000 za nový, u řidičů bohužel příliš 
„nezabírá“. Jen na Šumpersku si ještě musí nový prů-
kaz vyřídit na dva a půl tisíce lidí. Pokud nechtějí prv-
ní den příštího roku riskovat pokutu, mají na výměnu 
necelý měsíc. Další tři týdny si totiž na nový „řidičák“ 
počkají. A šumperská radnice se již dnes připravuje 
na „nával“. Od pondělí 22. listopadu do pátku 17. pro-
since proto bude odbor dopravy přijímat žádost niko-
liv dosavadní čtyři, ale všech pět dnů v týdnu.

Ti, kteří v nadcházejících dnech zamíří na šum-
perský odbor dopravy se žádostí o vydání nového ři-
dičského průkazu, se budou muset obrnit trpělivostí. 
S velkou pravděpodobností je čekají fronty, podob-
ně jako na konci roku 2007, kdy vrcholila výměna 
nejstarších „řidičáků“. Dokládají to i dosavadní sta-
tistiky. Od čtyřicátého prvního do čtyřiačtyřicátého 
týdne zde podalo žádost tři sta padesát řidičů, prů-
měrně tedy osmaosmdesát osob týdně.

„Do konce roku by si u nás mělo vyměnit řidič-
ský průkaz na dva a půl tisíce lidí. Pokud chtějí mít 
1. ledna příštího roku nový průkaz, musejí přijít nej-
později začátkem prosince. Výroba ve Státní tiskárně 
cenin totiž nyní trvá až tři týdny,“ zdůrazňuje vedoucí 

odboru dopravy šumperské radnice Radek Novotný. 
Týdně by tak podle něj mělo k přepážce dorazit kolem 
čtyř set žadatelů. „Zatím se na přijetí žádosti o výmě-
nu čeká na přepážce maximálně půl hodiny. Denně 
jsme schopni vyřídit kolem stovky žádostí a předpo-
kládáme, že se tato situace do konce listopadu příliš 
nezmění. Proto doporučujeme řidičům termín vý-
měny příliš neodkládat, neboť na konci roku se může 
celý systém zahltit,“ podotýká Novotný. 
 Pokračování na str. 6

V roce 2014 již musejí mít nejnovější průkazy, které 
opravňují k řízení motorových vozidel ve všech člen-
ských zemích Evropské unie, všichni řidiči. 

Pokračování ze str. 1
Chce rovněž pokračovat v zateplo-

vání škol, rekonstrukci sportovišť či 
revitalizaci sídlišť. „Vzhledem k po-
kračující ekonomické krizi si nemys-
lím, že bychom do roku 2013 rozjeli 
nějaký grandiózní projekt. Poté se 
ovšem dluhová zatíženost města vý-
razně sníží, takže se otevře prostor 
pro realizaci nových investic. Mohli 
bychom tak řešit například rekon-
strukci zimního stadionu nebo pla-

veckého areálu na Benátkách,“ podo-
tkl nově zvolený starosta.

Na svém historicky prvním zasedá-
ní v pondělí 8. listopadu schválili noví 
zastupitelé rovněž jednací řád Zastu-
pitelstva města a také zastupování 
starosty v době jeho nepřítomnosti 
prvním místostarostou. Současně 
uložili předsedům výborů Finanč-
ního a Kontrolního, aby do příštího 
jednání navrhli ve spolupráci se vše-
mi volebními uskupeními složení 

obou výborů a odsouhlasili časový 
a obsahový plán svých letošních jed-
nání. 

Na zasedání Zastupitelstva naváza-
la bezprostředně krátká schůzka Rady 
města, jež jmenovala třináct oddávají-
cích. Této role se kromě vedení města 
zhostí Petr Král, Renata Slavotínková, 
Jiří Gonda, Oldřich Svozil, Ivo Vyky-
dal, Lenka Ottová, Petr Krill, Jaroslav 
Ondráček, Alena Hlavešová a Olga 
Zimmermannová. Z. Kvapilová

Na novém vedení radnice se zastupitelé shodli rychle Rada města Šumperka 

· Zdeněk Brož 
(Nezávislá volba a nezávislí kandidáti)

· Milan Polášek 
(Nezávislá volba a nezávislí kandidáti)

· Jan Havlíček 
(Nezávislá volba a nezávislí kandidáti)

· Jiří Gonda (ČSSD)
· Jan Přichystal (ČSSD)
· Marek Zapletal (ODS)
· Petr Suchomel 

(KDU-ČSL a KD pro Šumperk)
· Ivo Vykydal (Top 09)
· Alena Šmotková 

(Suverenita  -  blok J. Bobošíkové)

Složení Zastupitelstva města Šumperka

· Nezávislá volba a nezávislí kandidáti
Zdeněk Brož, Květoslav Vykydal, 
Milan Polášek, Jan Havlíček, 
Vladimír Štěpán, Luboš Cekr, 
Jaroslav Ondráček, Miroslav Martinák 

· Česká strana sociálně demokratická
Jiří Gonda, Petr Král, Zdeněk Muroň, 
Jan Přichystal, Renata Slavotínková, 
Oldřich Svozil 

· Komunistická strana Čech a Moravy
František Merta, Stanislav Grygar, 
Eva Tejklová, Alena Hlavešová 

· Občanská demokratická strana
Marek Zapletal, Petr Krill, Tomáš Potěšil 

· KDU-ČSL a Křesťanští demokraté
 pro Šumperk
Petr Suchomel, Vít Rozehnal 

· TOP 09 a Mladá krev Šumperka
Ivo Vykydal, Lenka Ottová 

· Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu 
Olga Zimmermannová, Alena Šmotková 

Zdeněk Brož, starosta města, 53 let, 
absolvent Gymnázia Šumperk, poté Pe-
dagogická fakulta UP Olomouc, do roku 
1990 učitel, 1990-1993 zást. ředitele 
a 1993-1998 ředitel na III. ZŠ Šumperk, 
1998-2002 místostarosta Šumperka, 
2002-2010 starosta Šumperka, ženatý, 
dvě děti

Marek Zapletal, první místostarosta, 
46 let, absolvent Gymnázia Šumperk, 
poté Stavební fakulta Vysokého učení 
technického Brno, do roku 1992 zaměst-
nán u Českých drah, v letech 1992-2002 
zaměstnanec odboru výstavby Městského 
úřadu Šumperk, v letech 2002-2010 první 
místostarosta Šumperka, ženatý, dvě děti

Petr Suchomel, druhý místostarosta, 
47 let, absolvent SPŠ Bruntál, obor eko-
nomika automob. dopravy, 1982-1987 
Fakulta strojní ČVUT Praha, 1987-1992 
ČSAO Zábřeh, 1992-2002 obl. odbor 
Min. kontroly ČR Šumperk (od r. 1993 
obl. odbor NKÚ), 2002-2010 druhý mís-
tostarosta Šumperka, ženatý, čtyři děti
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Policisté zadrželi výrobce 
pervitinu

Další ránu zasadili výrobcům a dis-
tributorům drog šumperští policisté. 
Po tříměsíčním sledování zatkli v ne-
děli 31. října osmatřicetiletého muže, 
jenž zásoboval pervitinem desítky 
lidí ze Šumperska a Jesenicka. Muž, 
který žije v Šumperku a jenž patřil 
k významným výrobcům této drogy, 
je obviněn z trestného činu nedo-
volené výroby a šíření omamných 
a psychotropních látek a v současné 
době je ve vazbě. Hrozí mu trest od-
nětí svobody v rozmezí od dvou do 
deseti let.

„Obviněný muž vyráběl pervitin 
v bytě panelového domu v Temenici. 
Snažil se o maximální utajení, takže 
jsme dlouho nebyli schopni zjistit 
okamžik, kdy právě vaří. Navíc dru-
hou část varu dodělával v jiných by-
tech, které si půjčoval od známých, 
z nichž někteří drogu distribuovali,“ 
uvedl šumperský kriminalista Petr 
Kolář. Právě tím, že doma většinou 
připravoval pouze suroviny a finální 
výrobu drogy realizoval na dalších 
místech, byl podle Koláře pachatel 
výjimečný, stejně jako tím, že jako 
jeden z mála šumperských výrobců 
prodával pervitin vážený. 

K výrobě drogy používal muž lék 
Sudafed, pro který jezdil do Polska, 
kde je tento medikament obsahu-
jící pseudoefedrin volně prodejný. 
„Pachatel uvedl, že ze třiceti bale-
ní Sudafedu za zhruba tři tisíce dvě 
stě korun měl po jeho zpracování 
a prodeji zisk kolem patnácti tisíc,“ 
podotkl kriminalista. Muž, který ne-
měl žádný oficiální příjem, nepobíral 
sociální dávky a ani nebyl v evidenci 
úřadu práce, si tak výrobou pervitinu 
slušně vydělával. Policistům tvrdil, 
že si měsíčně „přišel“ asi na padesát 
tisíc korun. Kriminalisté se ovšem 
domnívají, že to bylo mnohem víc. 
„O slušném příjmu svědčí i to, že do 
Polska jezdil Superbem z půjčovny. 
Někdy si ho půjčil na celý měsíc, za 

což zaplatil kolem dvaceti tisíc,“ do-
dal Kolář.

Policisté si na pachatele „posvítili“ 
poslední říjnovou neděli vpodvečer. 
Muž, jenž byl již v minulosti soudně 
trestán za útok na veřejného činitele, 
zatčení vůbec nečekal a zpočátku kla-
dl odpor. „Byl velmi překvapený, že 
jsme ho zadrželi, když vycházel z jed-
noho z bytů, které si půjčil. Řekl jen, 
že mu je jasné, že spadla klec,“ popsal 
kriminalista a prozradil, že obviněný 
je sám pravidelným konzumentem 
pervitinu, který bral nitrožilně ně-
kolikrát denně. „Máme samozřejmě 
podezření, že do Polska jezdil pod 
vlivem drog,“ podotkl Kolář.

Odhalování výrobců pervitinu je 
podle policistů poměrně složité, není 
totiž třeba žádné speciální vybavení 
a většina varen je mobilních. Jak ale 
uvedl šéf šumperských policistů Mi-
lan Pospíšek, říjnovou akcí dostala 
šumperská drogová síť citelný zásah. 
„Podle našich informací vzrostla po 
zatčení muže cena za gram pervitinu 
o padesát procent, konkrétně z tisíce 
na patnáct set korun. Alespoň chvíli 
tak potrvá, než se mezera na trhu za-
celí,“ uvedl Pospíšek. -zk-

Manželé Graumannovi 
besedovali s „průmyslováky“

Ve středu 13. října proběhla v infor-
mačním centru šumperské „průmys-
lovky“ beseda žáků prvních, druhých 
a třetích ročníků s Th omasem Grau-
mannem. Tento milý a nesmírně vitální 
pán žákům a přítomným pedagogům 
vyprávěl důležité události svého život-
ního příběhu. V roce 1939 coby osmi-
letý odjel posledním vlakem do Velké 
Británie, kterým burzovní makléř 
Nicolas Winton odvážel děti českých 
židovských rodin z bývalého Českoslo-
venska, čímž jim zachránil život. 

Jeho příběh byl nejenom o pohnu-
tém dětství, ale i o celé životní pouti, 
která jej zavedla jako křesťanského 
misionáře na Filipíny a poté do Spo-
jených států amerických, kde s ženou 
Caroline vychovali čtyři děti. Od roku 

1993 společně žijí v České republice.
Jeho životní postoj vycházející 

z prožitého utrpení, odpuštění a prá-
ci pro potřebné prostoupil jako nosná 
myšlenka celé jeho vystoupení nazva-
né Dvakrát zachráněné dítě. Besedu 
doprovodil dokumentární snímek 
České televize „Síla lidskosti“, popisu-
jící setkání zachráněných dětí s jejich 
už stoletým zachráncem Nicolasem 
Wintonem v roce 2009. P. Mareš

Ivanu Večeřovou zpovídal 
basketbalový potěr

Doslova pod palbou otázek se ocitla 
první listopadový čtvrtek basketbalistka 
Ivana Večeřová. Nezpovídali ji ovšem 
zkušení reportéři, ale především začí-
nající šumperský basketbalový „potěr“. 

Neobyčejně skromná absolventka 
ekonomicko-správní fakulty brněn-
ské Masarykovy univerzity, jež má na 
svém kontě řadu úspěchů a mnoho let 
patří mezi stálice v české reprezenta-
ci, musela odpovídat na řadu občas 
„dotěrných“ dotazů typu „Kolik jste 
nejvíce prohrála?“, „Kolik uděláte 
kliků?“, „Kolik jste dala vlastních 
košů?“, „Přerostla jste tatínka?“, „Baví 
vás běhání?“, „Kolik jste měřila v pat-
nácti?“, „Umíte vařit?“ či „Co je pro 
sportovní úspěch to nejdůležitější?“. 
Právě na tuto otázku, jež zazněla ten-
tokrát z úst známého sportovce Petra 
Konupčíka, který setkání moderoval, 
odpověděla jednatřicetiletá sto pěta-
devadesát centimetrů vysoká basket-
balistka, že nejdůležitější je bojov-
nost, srdce, cílevědomost a schopnost 
odříkání.

 „Je potřeba samozřejmě poslouchat 
i trenéra, spoluhráčky a nepropadnout 
slávě,“ zdůraznila Ivana Večeřová, kte-
rá v Šumperku začínala s basketbalem 
v roce 1989 pod vedením Libora Dvo-
řáčka. Později jedenáct let hrála za 
Gambrinus Sika Brno, s nímž vybojo-
vala jedenáct titulů mistra republiky 
a jedenáct Českých pohárů, doma má 
zlato z evropského šampionátu před 

pěti lety a nyní i stříbro a titul Miss 
z letošního Mistrovství světa. Již před 
světovým šampionátem ohlásila ko-
nec reprezentační kariéry. Současně 
se po dvouleté přestávce, kdy hrála 
ve Španělsku a Turecku, vrátila zpět 
do Česka a v letošní sezoně hraje za 
Valosun Brno. -red-

O měření hladiny cukru v krvi 
byl velký zájem

Se značným zájmem veřejnosti se 
setkala akce nazvaná „Bojíte se cuk-
rovky? Nechejte si změřit hladinu 
cukru v krvi.“, kterou první listopa-
dovou středu uspořádala v místním 
Domě kultury územní organizace 
Svazu diabetiků při Šumperské ne-
mocnici. Na čtyři sta padesát zájemců 
si zde nechalo zdarma změřit hladinu 
cukru v krvi a krevní tlak a vyslech-
lo odborné rady o zdravém způsobu 
stravování.

„Cílem akce je informovat veřej-
nost o problematice diabetu a záro-
veň pomoci včas zachytit osoby, které 
tímto onemocnění trpí, aniž by o tom 
dosud věděly,“ uvedla předsedkyně 
územní organizace Alena Sucháč-
ková a dodala, že akce proběhla ve 
spolupráci s firmou Roche a šumper-
skou nemocnicí. Na dotazy týkající 
se problematiky diabetu odpovídala 
primářka Blanka Plesníková a rovněž 
nutriční terapeutky. 

Zvýšenou hodnotu hladiny cukru 
v krvi přitom zaznamenali zdravotní-
ci šumperské nemocnice u čtyř desí-
tek lidí. „Deseti z nich jsme doporu-
čili absolvovat další vyšetření u prak-
tického lékaře,“ podotkla Sucháčková. 
Cukrovka je podle ní zákeřným one-
mocněním, které mohou doprovázet 
velmi závažné komplikace, mimo jiné 
dokonce i slepota. V České republice 
přitom zdravotní pojišťovny regis-
trují téměř osm set tisíc diabetiků. 
„Předpokládá se ale, že dalšího čtvrt 
milionu nemocných nemá vůbec tu-
šení o tom, že touto chorobou trpí,“ 
dodala předsedkyně územní organi-
zace Svazu diabetiků. -red-

Policisté zajistili varnu, suroviny i téměř 
hotový pervitin, který již pachatel nestačil 
vyčistit.  Foto: -zk-

Za každou „vtipnou“ otázku odměnila 
Ivana Večeřová tazatele svojí fotografi í. 
 Foto: -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Th omas Graumann vyprávěl „průmyslo-
vákům“ svůj životní příběh.  Foto: -pm-

Hladinu cukru v krvi si nechalo změřit 
na čtyři sta padesát zájemců.  Foto: -zk-
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

NA OBSAZENÍ MÍSTA REFERENTA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO 
ROZHODOVÁNÍ  ODBORU VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním 

úkonům * ovládání jednacího jazyka * vysokoškolské  vzdělání 
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace ve stavebním řízení 

* řídící a organizační schopnosti * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů * znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

* zvláštní odborná způsobilost ve stavebním řízení vítána 
* občanská a morální bezúhonnost 

* komunikační schopnosti, samostatnost, fl exibilita * výborná znalost práce na PC 
* dobrý zdravotní strav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * praxe ve veřejné správě 

výhodou
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození 
* státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu

 * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

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

* ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 
č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., 
v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2011 nebo dle 

dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 22.11. 2010. 

Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby,  Jesenická 31, 
Šumperk, tel. 583 388 332, 724 189 280.

Svá přání pověsí 
děti na speciální strom

Již pátý ročník vánoční charitativní 
akce nazvané „Milý Ježíšku“ připravu-
je šumperské hnutí Mladá krev. Pomoci 
chce Dětskému centru Pavučinka v Dol-
nomlýnské ulici, v němž našlo útočiště na 
dvacet dětí ve věku do tří let. Právě jim 
mohou lidé udělat radost dárečkem pod 
Strom splněných přání. Ten začátkem 
prosince opět vyroste na Hlavní třídě 
před knihkupectvím Tón.

Na stromě najdou „Ježíšci“ konkrétní 
přání, která nakreslili prvňáčci ze školy 
ve Vrchlického ulici. Lidé si mohou až 
do středy 22. prosince z přáníček vybrat, 
koupit dárek a odevzdat ho v knihkupec-
tví Tón. Slavnostní předání dárků proběh-
ne ve čtvrtek 23. prosince. „Kavárna Svět 
bude navíc celý prosinec nabízet speciální 
menu, jehož výnos půjde na konto Pavu-
činky a bude určen na zimní dovolenou 
dětí. Pokud tedy někdo nechce být vylo-
ženě „Ježíškem“, může přispět na dobrou 
věc tím, že si pochutná na kávě a dezertu,“ 
uvedla organizátorka akce Tereza Schrei-
berová a dodala, že do projektu se letos 
zapojí opět i Staré Město pod Sněžníkem. 
Současně připomněla, že bližší informace 
mohou zájemci získat na adrese milyje-
zisku@centrum.cz. -zk-

Recept na dlouhý vztah diamantoví manželé nemají
Novomanželské ano si řekli 14. října 1950 na šumperské rad-

nici. Od té doby uplynulo rovných šedesát let. Žádný zvláštní 
recept na spokojené manželské soužití Zdenka a Alois Šíblovi 
nemají. Při setkání s nimi však i dnes cítíte vzájemnou lásku a re-
spektování toho druhého. 

Počátek společného příběhu se před jednašedesáti lety začal 
psát na tehdejším koupališti na tzv. Šenkesu. Právě zde třiadva-
cetiletý pan Alois, který se do Šumperka přestěhoval v roce 1948 
spolu s rodiči z Chválkovic u Ivanovic, poprvé potkal o čtyři roky 
mladší slečnu Zdenku Homolovou, pocházející z nedalekých 
Hostic. O rok později stvrdil mladý pár svoji lásku manželským 
slibem. „Rok 1950 pro nás nebyl právě lehký. Manželovi zemřela 
maminka a mně otec, který byl válečným invalidou,“ vzpomíná 
na začátky společného soužití paní Zdenka. Ta spolu s manže-
lem Aloisem vychovala dnes osmapadesátiletého syna Zdeňka, 
o rok mladší dceru Ludmilu a nejmladšího syna Radka. „Děti 
jsme měli hned po sobě a dodnes se snažíme, přestože se rozu-
tekly, aby byly pospolité,“ podotýká s úsměvem Zdenka Šíblová, 
jejíž početná rodina se během let rozrostla o sedm vnoučat a osm 
pravnoučat, která do Šumperka pravidelně přijíždějí.

„Musím říci, že dnes jsme opravdu spokojení,“ prozrazuje 
paní Zdenka, která celý život pracovala v místním Výzkumném 
ústavu lýkových vláken, v němž se po absolvování ústecké tex-
tilní průmyslovky stala vedoucí laboratoře. Věrný šumperským 
podnikům byl i pan Alois, jenž vystudoval místní průmyslovku. 
Po krátkém působení v „estéesce“ odešel do tehdejší „ŽOSky“, 
v níž pracoval třiatřicet let, naposledy jako vedoucí zásobování 
a odbytu. Po odchodu do důchodu se pak naplno věnoval své 
velké lásce  -  uměleckému zámečnictví. Třináct let strávil v šum-
perském muzeu a z jeho „dílny“ pocházejí například dveře do 

zákristie klášterního kostela, zámecká brána v Javorníku či socha 
dívky na zeleném prostranství před šumperským Gymnáziem. 
A umění mistra zámečníka je vidět i v rodinném domku v Janáč-
kově ulici, který si „diamantoví“ manželé postavili. 

Přesto, že spolu manželé Šíblovi žijí šest desítek let, netroufají 
si dávat recept na dlouhý vztah. „Já ráda luštím křížovky, manže-
la zase baví rukodělná práce. To je jeho velký „kůň“, který ho drží 
dodnes,“ říká paní Zdenka, podle níž je důležité, aby manželé 
respektovali koníčky toho druhého. „Společné chvíle jsou samo-
zřejmě také důležité. Proto jsme od počátku jezdili na dovolené 
a činíme tak dodnes. Naposledy jsme byli v Jeseníku, kam nás za 
šedesátiletou „výdrž“ poslaly děti,“ uzavírá paní Zdenka. -zk-

Neobyčejně vitální manželé Zdenka a Alois Šíblovi oslavili letos 
v říjnu diamantovou svatbu.  Foto: -zk-

Město nabízí k pronájmu tři obecní byty

Hned tři byty v domě v ulici Čsl. 
armády č.o. 22, č.p. 445 nabízí k pro-
nájmu město Šumperk. První z nich, 
obecní byt č. 39, se nachází ve 9. nad-
zemním podlaží a sestává ze tří pokojů 
(20,28 m2, 12,04 m2, 8,06  m2), kuchyně 
(10,12 m2), předsíně (8,72 m2), kou-
pelny (2,51 m2), WC (0,97 m2), skle-
pa (1,94 m2) a tří balkonů (12,43 m2). 
Zp. vytápění - ústřední, dálkové, 
zp. ohřevu vody - ústřední, centrální. 
Podlahová plocha bytu je 62,70 m2. 
Měs. nájemné je 3324 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 200 Kč a měs. 
zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 2440 Kč (kaž-
dá další osoba asi 650 Kč). 

V pořadí druhý obecní byt č. 24 se 
nachází v 6. nadzemním podlaží a se-
stává ze tří pokojů (20,28 m2, 12,04 m2, 
8,06 m2), kuchyně (10,12 m2), předsí-
ně (8,72 m2), koupelny (2,51 m2), WC 
(0,97 m2), sklepa (3,63 m2) a tří balko-
nů (12,43 m2). Zp. vytápění - ústřední, 
dálkové, zp. ohřevu vody - ústřední, 
centrální. Podlahová plocha bytu je 
62,70 m2. Měs. nájemné je 3324 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 
200 Kč a měs. zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu na jednu osobu 
činí 2440 Kč (každá další osoba asi 
650 Kč). 

Poslední obecní byt č. 65 se nachá-
zí ve 14. nadzemním podlaží a sestá-
vá ze tří pokojů (20,28 m2, 11,90 m2, 
8,06 m2), kuchyně (10,12 m2), předsí-

ně (6,06 m2), koupelny (2,51 m2), WC 
(0,97 m2), sklepa (1,39 m2)a tří balko-
nů (12,40 m2). Zp. vytápění ústřední, 
dálkové, zp. ohřevu vody - ústřední, 
centrální. Podlahová plocha bytu je 
59,90 m2. Měs. nájemné je 3139 Kč 
+ nájemné za zařizovací předměty asi 
200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 
2500 Kč (každá další osoba asi 650 Kč). 

Všechny tři zmíněné byty si mohou 
zájemci prohlédnout ve čtvrtek 9. pro-
since v 15 hodin na daném místě.

Žádosti o přidělení bytů je možno 
podat na majetkoprávní odbor, MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy 
majetku, dveře č. 410 v přízemí, a to pí-
semně dle návodu nejpozději do středy 
15. prosince do 17 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumperka k při-
dělování obecních bytů“. Informace ke 
„Směrnici..“ lze získat na úřední des-
ce MěÚ Šumperk, na www.sumperk.
cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 na 
informacích nebo na majetkoprávním 
odboru v přízemí (oddělení správy ma-
jetku). 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na od-
boru MJP po schválení v Radě města 
31. ledna 2011. Žadatel s nejvyšším 
počtem bodů bude písemně vyzván 
k uzavření nájemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk
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Klášterní kostel rozezní 
pianista Ivo Kahánek

Třetí koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, 
který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Jan-
ků, naplánovali organizátoři na úterý 23. listopadu. 
V tento den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel 
mladému českému pianistovi Ivo Kahánkovi. Tento 
laureát soutěže Pražské jaro uvede skladby R. Schu-
manna a F. Chopina. Koncert je věnovaný výročí na-
rození těchto světoznámých skladatelů. Vstupenky za 
osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regionálním 
a městském informačním centru.  -red-

Divadlo nabízí 
netradiční vánoční dárek

Stejně jako v uplynulých letech také letos přichází 
divadlo s nabídkou vánočního dárku ve formě vstu-
penky na vybraná divadelní představení. Pokud se 
rozhodnete obdarovat své blízké tímto způsobem, 
vstupenky si již nyní můžete koupit v pokladně diva-
dla, a to každý všední den od 15 do 17 hodin. Prodej 
skončí těsně před Štědrým dnem - ve čtvrtek 23. pro-
since.

Vánoční dárek v podobě vstupenky přitom mo-
hou zájemci zakoupit na následující inscenace: 
5., 13. a 15. ledna v 19.30 hodin - Hrdina západu, 
8. ledna v 19.30 hodin- Revizor,  19. února v 19.30 ho-
din - Calandriáda. Bližší informace a podrobnosti 
o představeních naleznete na webových stránkách 
divadla www.divadlosumperk.cz. -red-

Hudební cyklus představí 
Bachův Mariánský chvalozpěv

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok pokračuje v prosinci čtvrtou částí. Tento-
krát nabídne Magnifi cat J.S. Bacha. 

„Magnifi cat je chvalozpěv zpívaný Pannou Ma-
rií při návštěvě u sv. Alžběty před narozením Ježíše 
Krista. Text je obsažen v Novém zákoně v Evange-
liu sv. Lukáše. Jde o veršovanou pasáž, vloženou do 
prózou psaného textu. Formálně navazuje na tradici 
žalmů a je užíván v římskokatolické liturgii jako sou-
část nešpor. Podobně je tomu v liturgii anglikánské,“ 
říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. Současně připo-
míná, že třetí setkání proběhne ve středu 1. prosince 
od 19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve 
Farním středisku na Kostelním náměstí 4. „Pro tento 
večer se pokusíme připravit DVD nahrávku  rakous-
kého dirigenta Nicolase Harnoncourta s orchestrem 
starých nástrojů Concentus Musicus Wien,“ dodává 
Rozehnal. -red-

Pianista Ivo Kahánek.  Foto: archiv

O nový „řidičák“ 
lze žádat pět dnů v týdnu

Pokračování ze str. 3
Na problém neplatných řidičských průkazů upozor-

ňují i policisté. Lidé, kteří vyjedou první den roku 2010 
se starým „řidičákem“, se dopustí dopravního přestupku 
a riskují pokutu. Ta se pohybuje od patnácti set do dvou 
a půl tisíce korun.

Šumperský odbor dopravy chce nápor řidičů řešit roz-
šířením úředních hodin. „Na omezenou dobu přijmeme 
brigádnici, která bude mít na starosti pouze vyřizování 
žádostí. Ty se budou od příštího týdne přijímat výjimeč-
ně i v pátek,“ říká tajemník místní radnice Petr Holub. 
Žádosti se přitom vyřizují na registru řidičů odboru 
dopravy v kanceláři č. 122 v přízemí přístavby městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. V pondělí a středu je ote-
vřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin, v úterý 
a čtvrtek od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin a od 
příštího týdne až do 17. prosince také každý pátek vždy 
od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 14 hodin. Formuláře jsou 
k dispozici na zmíněném registru řidičů a vzor tiskopisu 
je rovněž zveřejněn spolu s dalšími vzory formulářů na 
webových stránkách města www.sumperk.cz v oddílu 
Městský úřad Šumperk - Formuláře a tiskopisy.

Výměna řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000 je do konce letošního roku ve většině 
případů bezplatná, ovšem po Novém roce již přijde na pa-
desát korun. Žadatelé musejí předložit občanský průkaz, 
starý „řidičák“, jednu barevnou nebo černobílou fotografi i 
ze současnosti o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a samozřejmě vy-
plněnou žádost o vydání řidičského průkazu. -zk-

Bojíte se HIV či žloutenky? 
Nechte se zdarma otestovat!

Ve středu 1. prosince budou moci Šumpera-
né v rámci Světového dne boje proti AIDS využít 
možnosti nechat se anonymně a bezplatně testovat 
na protilátky viru HIV, případně HCV, tedy hepa-
titidy C. Máte obavy nebo si nejste jistí? Měli jste 
nechráněný pohlavní styk? Poranili jste se o před-
mět neznámé povahy, který mohl sloužit například 
k aplikaci drog? Pokud jste si alespoň na jednu 
z otázek odpověděli kladně, využijte této nabídky 
odborných terénních pracovníků společnosti RES-
SEF, kteří se na prevenci krví přenosných chorob 
specializují.

Občanské sdružení RES-SEF, agentura sociálních 
služeb, se v Šumperku věnuje programům na snižo-
vání rizik v souvislosti s užíváním drog a životem 
na ulici a provozuje program INTEGRA, který po-
máhá osobám do šestadvaceti let s uplatněním se na 
trhu práce. Možnosti testování lze využít v centrále 
sdružení, jež se nachází v Zábřežské ulici 20, mimo 
její obvyklou provozní dobu, tedy od 18:30 do 
20 hodin. Této příležitosti může využít každý, kdo 
má obavu, že se mohl nakazit. K provedení samot-
ného testu je třeba odebrat kapilární krev, jež se od-
středí v malé centrifuze, aby se oddělily krvinky od 
plazmy. Následně se nanese na speciální vrstvu dia-
gnostického setu a čeká se na výsledek. To vše trvá 
jen pár minut. Případné dotazy zodpoví terénní 
pracovníci na tel.č. 777 977 182 nebo 777 720 227.
 Hana Obrová, RES-SEF, o.s.

Vánoční atmosféru umocní stylové trhy i výstava
Vánoce na Točáku odstartují 4. prosince 

Tzv. Točák v centru města ožije nefalšovanou vá-
noční náladou v sobotu 4. prosince. Místní radnice 
zde až do čtvrtku 23. prosince pořádá trhy nazvané 
„Vánoce na Točáku“. Ve zmíněných dnech budou pro-
dejci v dřevěných stáncích a domcích nabízet od 9 do 
20 hodin stylové vánoční zboží, počínaje jmelím přes 
svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, bižuterii, perníčky, 
vizovické pečivo a drobné skleněné výrobky až po cuk-
roví, grilované uzeniny, svařené víno, punč a další po-
chutiny. Atmosféru by měl umocnit i umělecký kovář, 
který obsadí místo u vánočního stromu.

„Z Bad Hersfeldu již tradičně dorazí do Šumperka 
„náklaďák“ plný vánočních štol, koblížků a vína. Lidé si 
tyto laskominy budou moci koupit v pátek 10. a v sobo-
tu 11. prosince právě v jednom ze stánků na Točáku. 
Výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely,“ prozra-
zuje tisková mluvčí šumperské radnice Andrea Jahnová 
a dodává, že pro období konání trhů schválili šumperští 
radní výjimku z vyhlášky, jež zakazuje požívání alko-
holických nápojů na veřejném prostranství. Dřevěné 
domky zřejmě zůstanou na tzv. Točáku i v době mezi 
vánočními svátky a Silvestrem a prodejci by v nich moh-
li nabízet „něco malého“ k snědku a „něco“ pro zahřátí. 

V muzeu ožívá Vánoční příběh 

Vánoční atmosféra již nyní dýchá na návštěvníky 
místního muzea. V Galerii Šumperska je k vidění vý-
stava nazvaná Vánoční příběh, která je koncipovaná 
jako drama o pěti dějstvích, jež přibližuje příběhy tří 
manželských párů spojených tajemným početím dětí 
„z Boží vůle“. „Všechny tyto „vymodlené“ děti, Marie, 
Jan a Ježíš, jsou hlavními hrdiny našeho příběhu. Pří-
běhu, který si dodnes o Vánocích připomínáme,“ říká 
ředitelka muzea Marie Gronychová a podotýká, že 

v Galerii jsou vystaveny nádherné exponáty zapůjčené 
například z Muzea umění v Olomouci, Muzea hlav-
ního města Prahy nebo Arcibiskupství olomouckého. 
„Výstava je vhodná i pro žáky základních a středních 
škol, jejichž učitelé si mohou objednat komentované 
prohlídky. Pro děti pak máme nachystané omalován-
ky a vystřihovánky a mohou si vyrobit různé vánoční 
předměty či poskládat betlém,“ láká na Vánoční příběh 
Gronychová. Současně dodává, že muzeum letos opět 
chystá tradiční Vánoční jarmark, zaměřený na prodej 
řemeslného a rukodělného zboží. Odehraje se v sobotu 
18. prosince na nádvoří Pavlínina dvora v době od 9 do 
16 hodin.

Zabijačka provoní náměstí u radnice i Hlavní třídu

Stejně jako v uplynulých letech také letos provoní 
náměstí Míru u radnice pravá domácí zabijačka. Bě-
hem Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají od 
pondělí 13. do středy 15. prosince, budou moci ná-
vštěvníci v době od 9 do 18 hodin opět ochutnat prde-
lačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. Chybět 
nebude ani svařené víno, punč a medovina a trhovci 
zde budou nabízet tradiční řemeslné výrobky. Sváteční 
atmosféru umocní doprovodná vystoupení  -  místní 
mateřské školy nachystají ozdobené vánoční stromy, 
u nichž děti zazpívají, v pondělí 13. prosince budou na 
náměstí koncertovat v 17 hodin Motýli Šumperského 
dětského sboru a o den později se v 16 hodin představí 
Dětský dechový orchestr ZUŠ Šumperk.

A na zabijačkových dobrotách si budou moci lidé 
pochutnat i v následujících dnech. Vánoční zabijačkové 
trhy se letos nově přesunou na Hlavní třídu, do prostoru 
u městských úřadních desek v sousedství Sadů 1. máje. 
Zabijačkový sortiment a další pochutiny se tu budou 
prodávat od čtvrtku 16. do pondělí 20. prosince denně 
vždy od deváté dopolední do šesté podvečerní. -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku 
 Výstava trvá do 31.1. 2011. 
Hollarova  galerie Nechte na hlavě Výstava trvá do 28.11.
Rytířský sál Kreslící hudebník Výstava obrázků J. Šlitra trvá do 12.12. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Vánoční příběh Výstava trvá do 16.1. 
Galerie mladých Dobrou chuť Vernisáž výstavy fotografi í P. Kobylky, 
 která potrvá do 19.12., proběhne 19.11. v 17 hodin. 
Akce v klášterním kostele: 19.11. v 16 hodin - Blues Alive, 20.11. v 18 hodin - koncert 
Scholy od sv. J. Křtitele, 23.11. v 19 hodin - Klasika Viva
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17  hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v listopadu a pros-
inci uzavřen. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 
so 9- 13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
17.11. jen v 16 hodin  Sammyho dobrodružství 3D, Belgie, rodinný fi lm v ČZ 
 Hrajeme pro děti 3D
17.11. jen v 17.45 hodin  Občanský průkaz, ČR, hořká komedie, DP
17.11. jen ve 20.15 hodin  Kajínek, ČR, krimithriller, DP
18.-19.11. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a relikvie smrti, USA, fantasy, ČZ, DP 
20.11. jen v 11 hodin  Blues Brothers, USA, hudební  Blues Alive 2010
20.-24.11. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a relikvie smrti, USA, fantasy, ČZ, DP 
25.-28.11. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a relikvie smrti, USA, fantasy, ČZ, DP 
25.-28.11. jen ve 20.15 hodin  SAW 7 3D, USA, Kanada, horor  3D
29.11.-1.12. jen v 17.45 hodin  Román pro muže, ČR, hořká komedie, DP
29.11.-1.12. jen ve 20 hodin  Jíst, meditovat, milovat, USA, romantický, dobrodružný, DP
2.12. jen v 17 hodin  Megamysl 3D, USA, komedie, ČZ Hrajeme pro děti 3D
2.12. jen v 19 hodin  Přežít svůj život, ČR, Slovensko, komedie, drama, DP 
 Artvečer - FK 
3.-5.12. jen v 16.30 hodin  Megamysl 3D, USA, komedie, ČZ Hrajeme pro děti 3D
3.-5.12. jen v 18.15 hodin  Tacho, ČR, černá komedie, DP
3.-5.12. jen ve 20.15 hodin  Machete, USA, thriller, drama, akční
6.-8.12. jen v 18.30 hodin  Piko, ČR, dokument, DP 
6.-8.12. jen ve 20 hodin  Tacho, ČR, černá komedie, DP
9.-12.12. jen v 17 hodin  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D, VB, 
 dobrodružný, fantasy,ČZ  3D
9.-12.12. jen v 19.30 hodin  Rodinka, ČR, komedie DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D  projekce, DP = digi-
tální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin  Úterní zumba
ve velkém sále DK  Lektorka Š. Elsnerová

Čtvrtek 18. - sobota 20. listopadu  BLUES ALIVE XV. 
▶ 18.11.v 19 hodin ve velkém sále DK  Visegrádský večer: ZVA 12-28 band (SK), 
Ondřej Konrád  & Gumbo (CZ), Boogie Boys (PL), Karen Carrol and Mississippi Grave 
Diggers (HU, USA), Ladě (CZ)
▶ 19.11. v 16 hodin v klášterním kostele  Gary Lucas (USA) 
▶ 19.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  1. hlavní koncert - Retro XV.: Louisiana 
Alley (USA, CZ), St. Johnny & Th e Sinners (CZ), Pat Fulgoni & Lukáš Martinek Band  
(GB, CZ), Johnny Mars and Michael Roach (USA), Corey Harris (USA), No Blues (ISR, 
NL, USA). Jam sessions (24.00 hodin): foyer DK, Pivnice Holba.
▶ 20.11. od 11 hodin v kině Oko  Blues Brothers, USA, 1980
▶ 20.11. od 13 hodin ve velkém sále DK  Tématické odpoledne - Písničkářky: 
Jana Štefl íčková, Žofi e Kabelková, Terezie Palková, Martina Trchová Trio
▶ 20.11. od 18 hodin ve velkém sále DK  2. hlavní koncert: Kŕdeľ divých Adamov 
(SK), Th e Roosevelt Houserockers (AT), Juwana Jenkins & Th e Mojo Band (USA, CZ), 
Th e California Honeydrops (USA), Justin Lavash (GB), Johnny Winter (USA). Jam se-
ssions (24.00 hodin): foyer DK, Pivnice Holba. 

23.11. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Ivo Kahánek (klavír)
24.11. a 25.11. od 9 do 17 hodin  Prezentační výstava Škola
v prostorách DK  
27.11. od 16 hodin ve velkém sále DK  HOROVÁNÍ 2010
28.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  O Pračlovíčkovi Divadlo Tramtárie Olomouc
28.11. od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  I. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Spolczo, Carmen
3.12. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Mikulášská punková besídka: 
 Punk Floid - křest CD, Houba, Volant, 
 Hentai Corporation
4.12. od 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Gymnázia
4.12. od 16 hodin v evangelickém kostele  II. ADVENTNÍ KONCERT: 
 Jan Horníček - varhany, Avonotaj a jeho hosté
10.12. od 18 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples SOŠ
11.12. od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS
12.12. od 10 hodin ve velkém sále DK  Rozpustilý kabaret
Liduščino divadlo Praha, pásmo pohádkových příběhů na motivy Ezopových bajek

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek 
tel. č. 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

DIVADLO ŠUMPERK
18.11. v 17 hodin  Revizor  S, X, VK 
20.11. v 15 hodin  Tučňáci na arše  Hrádek R+D, VK 
24.11. v 19.30 hodin  Revizor  A, X, VK 
27.11. v 19.30 hodin  Vánoční koncert 2010: Václav Hybš s orchestrem  F, VK 
4.12. v 19.30 hodin  Koncert Teens Jazzband  Hrádek VK
9.12. v 17 hodin  Revizor  S2, X, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek/„Ohlédnutí za 
 Blues Alive“ Výstava fotografi í u příležitosti XV. ročníku 
 festivalu Blues Alive trvá do 28.11.
 Jana Bébarová/„Keramika a porcelán“ 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.1., 
 proběhne 1.12. v 18 hodin.
Městská knihovna „Apták - Snaž se, ať nás najdou!“ Výstava Ireny Slavíkové 
 - obrazy a obrázky v textilním pojetí, malý experiment
 s technikami, trvá do 5.1.
Divadlo Šumperk „...a to je blues“ Výstava dětských prací ze soutěže k festivalu 
 Město čte knihu.
Vila Doris - „Komín“ „Afghánistán a Gruzie“ Výstava probíhá do 30.11. od
 pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin na „K“. 
Kavárnička pro seniory Miroslav Axmann - Obrazy Výstava trvá do 31.12.

ZUŠ ŠUMPERK
21.11. v 16 hodin v Kostele sv. Jana Křtitele  Koncert pro Charitu
26.11. v 18 hodin v divadle  Koncert souborů ZUŠ
5.12. od 17 hodin  Účinkování Dechového orchestru ZUŠ 
 Šumperk v Mikulášském průvodu 
7.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert Komorního smyčcového 
 orchestru školy a Šumperského 
 dětského sboru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.
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DDM U RADNICE
24.11. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
24.11. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Adventní věnce S sebou podložku 
 na věnec, podložky pod svíčky, sušené 
 plody na dozdobení
25.11. od 14.15 hodin v zasedací místnosti v 1. patře Stolní hry pro děti - Klub
27.11. od 9 hodin v DK Zábřeh  Jumping pro všechny - setkání 
 s Monikou Žídkovou 
 Informace D. Ziková, tel.č. 583 415 400. 
30.11. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
1.12. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
1.12. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Vánoční ozdoby Výroba drobných 
 dekorací z drátů a korálků
2.12. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství 
 pro kluky i tatínky
4.12. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
4.12. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování Výroba šperků z korálků
4.12. od 9 hodin  Tribal Dance s Lucillou  Seminář 
 tancování
4.12. od 10 hodin v tělocvičně ve Vikýřovicích  Fit sobota pro ženy 
 Inf: V. Skývová, tel. 604 323 400
6.12. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Od 8 let
7.12. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
8.12. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Filcování Výroba drobného šperku 
 nebo taštičky
9.12. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
11.12. od 9 a od 10.30 hodin v DK Zábřeh  Jumping pro všechny 
 Trampolíny s hudbou, 
 inf. V. Formánková, tel. 604 614 104
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
19.11. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi 
20.11. od 14 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost
26.11. od 15 hodin v sále Vily Doris  Adventní dílna Výroba adventních
 věnců, svícnů a jiných vánočních 
 dekorací
28.11. od 10 hodin na krytém bazénu Aquatoll  Odyssea - plavání 
 Prezence v 9.30 hod. ve vestibulu
28.11. od 16 hodin v tělocvičně na „K“ Čertoviny Odpoledne plné her
 a soutěží s čerty, anděly a Mikulášem, 
 čertovská muzika, andělská tombola, 
 Mikulášovo občerstvení
8.12. od 18 hodin v klášterním kostele VIA LUCIS: Na Vánoce, dlouhé
 noce... Host večera Alfréd Strejček
11.12. od 9.30 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. na „K“  Vánoce na Komíně Rukodělné dílny
 s vánoční tematikou, otevřená herna
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 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), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
18.11. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
23.11. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
2.12. od 14 hodin  Mikulášská zábava  Hraje Mirox
7.12. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
9.12. od 14 hodin  Setkání Městského svazu DIA  Hrají Vašek a Petr
9. prosince  Výlet na výstavu betlému řeznáře J. Beneše
 v Lošticích Přihlášky M. Schmoranzerová, 
 tel. 583 211 766 do 6.12.
10.12. od 14 hodin v „K“ Taneční odpoledne Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD” Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 15 hodin „K” Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
Každé pondělí od 9 hodin v „K” Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD” Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 16.11. - keramika
Každou středu od 10 hodin v „KD” Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „K” Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý druhý čtvrtek (18.11., 2.12.)  Aktivity pro seniory: Aranžování rostlin
od 15 hodin v „K”  
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození 
do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, 
„K“= Kavárnička pro seniory, „KD” = Klub důchodců .

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
19.11. od 19 hodin ve FS  Cyklus Žena v sedmi pádech: 2. setkání 
 - Krása (koho čeho) ženy pochází zevnitř 
26.11. od 19 hodin v 1. patře FS  Tradiční tvoření adventních věnců
29.11. od 16 hodin ve FS  Mikuláš pro nejmenší
8.12. od 16 hodin v prostorách poblíž obchůdku  Klub osamělých (nejen) rodičů:
Rozmanitosti (průchod k tržnici Botax)  M. Rozsívalová: Jak předcházet
 smutkům, depresím a dalším obtížným 
 psychickým a psychosomatickým
 stavům  Přednáška
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
18.11. od 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví  Přednáška D. Nováčkové
28.11. od 17 hodin  Nový Zéland  Promítání a přednáška
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
18.11. v 19.30 hodin  V Band Velké Losiny
25.11. v 19.30 hodin  Swing Q Šumperk
26.11. v 19.30 hodin  REHAB Tour 2010
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

Církev československá husitská v Šumperku pořádá

ADVENTNÍ KONCERT HOUSLOVÉHO DUETA A TRIA

ve čtvrtek 2. prosince od 16 hodin v modlitebně sborového domu 
v ulici Gen. Krátkého 14

Účinkují: houslový virtuos J. Trdla I. housle, I. Brázdová III. housle, 
P. Babničová II. housle. Program: J.Kř. Vaňhal, Ch. Dancla, F. Mazas, J.B. Foerster, 

A. Dvořák, A. Vivaldi a další. Úvodní slovo J. Sladovník, průvodní slovo P. Babničová
Vstupné dobrovolné

Schola od sv. Jana Křtitele srdečně zve na koncert

SCHOLA SANCTI JOANNIS BAPTISTAE - AD DEI GLORIAM

v sobotu 20. listopadu v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Koncert sboru k poděkování za 25 let rozdávaných i přijatých radostí. 

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve
K SETKÁNÍ S HANOU MIKALOVOU NA TÉMA DUCH, DUŠE, TĚLO

v sobotu 27. listopadu v 15:30 hodin v modlitebně BJB, M.R. Štefánika 10, Šumperk

Kulturní servis
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