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Ulice se oblékají 
do vánočního, atmosféru 
navodí stylové trhy

„Hollarku“ rozsvítily 
vánoční ozdoby 
Jitky Mrkosové2, 4 3 5

Motýli skvěle 
reprezentovali 
na festivalu na Maltě 6

Informace 
ze společnosti 
VHZ Šumperk

Držitel Grammy Jonny Lang byl na seznamu kandidátů na hlavní hvězdu Blues 
Alive řadu let. Letos tento šestatřicetiletý americký kytarista zazářil v závěru čtvr-
tečního večera.  Foto: P. Kvapil

Páteční večerní hlavní koncert od-
startoval kytarista a  skladatel s  mis- 
sissippskými kořeny Zac Harmon. 
 Foto: -pk-

Publikum nadchl v  sobotu večer 
bluesový písničkách Eric Bibb (vle-
vo), čerstvý držitel Blues Award. 
 Foto: -pk-

Newyorská dívčí kapela Jane Lee 
Hooker v sobotu večer doslova „roz-
pumpovala“ celý sál.  Foto: -pk-

O  skvělý závěr festivalu se postaral 
výborný instrumentalista, zpěvák  
a showman Mr. Sipp.  Foto: -pk-

Letošní Blues Alive: skvělá dramaturgie, bluesové hvězdy, úžasné publikum

Vůbec poprvé spolu vystoupili Vladimír Mišík se ženou Evou a s dětmi Martinem, 
Bárou a  Adamem. Během sobotního tematického odpoledne velký sál praskal 
ve švech.  Foto: -pk-
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Informace/Adventní akce

Do slavnostního hávu se již oblékají ulice v centru 
Šumperka. Vánoční světélka by se měla, stejně jako 
vánoční strom na Točáku, rozsvítit v pátek 1. prosince 
v 17 hodin. 

„Letos jsme pořídili nová tzv. „padající“ světla 
ve tvaru rampouchů, která ozdobí tzv. Točák, a také 
doplníme ozdoby na  vánočním stromu u  radnice. 
Další výzdoba prošla technickou kontrolou a  drob-
né závady se opravily,“ říká Eva Rutarová z oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. Do in-
stalování výzdoby se již pracovníci firmy Elektrosluž-
by Šumperk pustili. Centrum města zdobí girlandy 
s hvězdami a vločkami, řetězy s větvičkami, 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, která pochází ze soukromé zahrady 
z Chromče, ozdobila v pondělí náměstí Míru u rad-
nice. Menší smrk stříbrný z  Rapotína pak „vyrostl“ 
na tzv. „Točáku“. 

Během adventu nabídne město řadu akcí. Lidé se 
mohou těšit na tradiční „Vánoce na Točáku“, Vánoční 
trhy nejen s farmářským sortimentem, ale například 
i na Adventní dny splněných přání u  radnice či vá-
noční podvečery s divadlem. 

Vánoce v Šumperku oficiálně „odstartuje“ slavnost-
ní rozsvícení stromu na „Točáku“ v pátek 1. prosince 
po páté podvečerní. „Příchozí v tento čas vánočně na-
ladí koledy v podání dětí z mateřské školky Borůvka, 
poté vystoupí mladá šumperská kapela Trocha klidu,“ 
prozrazuje Rutarová. 

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u rad-
nice a  na  tzv. „Točáku“, ale také stylové trhy umoc-
ní v Šumperku nadcházející předvánoční atmosféru. 
Na  tzv. „Točáku“ v  centru města pořádá od  pátku  
1. prosince až do  neděle 24. prosince do  14 hodin 
místní radnice trhy nazvané „Vánoce na  Točáku“. 
Ve  zmíněných dnech budou prodejci v  dřevěných 
stáncích nabízet od  deváté ranní do  deváté večerní 
tradiční vánoční zboží, cukroví, grilované uzeniny, 

medovinu, punč, svařené víno a další pochutiny. „Ob-
vyklá provozní doba bude opět v pátky a na Mikuláše 
prodloužena do 23 hodin,“ zdůrazňuje referentka od-
dělení kultury.

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 8. prosince 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 potr-
vají od  pondělí 18. do  středy 20. prosince, mohou 
návštěvníci v  době od  9 (v  pondělí od  10 hod.) do   
18 hodin ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar 
a  další speciality. Chybět nebude ani svařené víno, 
punč a medovina. 

Charitativní akce nazvaná Strom splněných přání 
letos opět pokračuje. Její uspořádání má „na  triku“ 
Lucie Hošková ve  spolupráci se šumperským infor-
mačním centrem. Účelem je pomoci Dětskému cen-
tru Ostrůvek, detašovanému pracovišti Šumperk, 
v  ulici Dr.  E. Beneše, v  němž pobývají děti ve  věku 
do  tří let, a  také dětem z  azylového domu Dáreček 
pro osamělé rodiče s dětmi, který provozuje společ-
nost Pontis. Na akci budou v pondělí 4. prosince zvát 
na Hlavní třídě svaté Barbory, jež budou zpívat, hrát 
a obdarovávat malé děti.

„Milý Ježíšku... Tak asi budou za malou chvíli psát 
svá přání naše děti a budou doufat, že jim Ježíšek na-
dělí vysněné dárky. Ne ale všechny děti mají to štěstí, 
že mohou být na Vánoce doma s rodiči a že dostanou 
nějaké dárky. A právě z tohoto důvodu vznikla akce 
Strom splněných přání,“ říká Lucie Hošková, která se 
pořádání charitativní akce ve spolupráci s městem již 
druhým rokem ujala. 

Lidé, kterým není lhostejný osud dětí z centra Ost-
růvek a z azylového domu Dáreček, jim mohou udělat 
radost dárkem pod Strom splněných přání. Ten letos 
vyroste v  Informačním centru Šumperk na  Hlavní 

třídě a  slavnostně se rozsvítí v  pondělí 4. prosince 
v 17 hodin.

Na  stromku najdou „Ježíšci“ konkrétní přání, 
z  nichž si až do  středy 20. prosince mohou vybrat, 
koupit dárek a předat jej v informačním centru. To je 
otevřeno i v sobotu a v neděli. 

O den později, ve čtvrtek 21. prosince, předají dár-
ky Miroslava Kouřilová a  Lucie Hošková dětem ze 
zmíněných organizací.

Dětské říkanky, písničky, radostné úsměvy a občas 
slzičky - atmosférou mikulášské nadílky ožije v úterý 
5. prosince šumperské náměstí Míru. Do města zavítá 
Svatý Mikuláš doprovázený andílky a  anděly a  také 
zlobivými čertíky a čerty. Neobvyklý průvod s bryč-
kou taženou čerty vyrazí úderem sedmnácté hodiny 
od Obchodní akademie na náměstí Svobody a vydá se 
pěší zónou na náměstí u radnice. Zde čeká ty „hod-
né“ sladká odměna a „zlobivé“ pak pokárání, chybět 
nebudou ani čertovský rej, andělské melodie a další 
překvapení, jež připravila šumperská Charita ve spo-
lupráci s místní Římskokatolickou farností.

 Pokr. na str. 4

Ulice se oblékají do vánočního, atmosféru navodí stylové trhy

Město převezme od PMŠ komunální služby
Od  července příštího roku si bude 

komunální služby zajišťovat město 
Šumperk ve své režii. Ty doposud místní 
radnici „dodávaly“ na základě mandát-
ní smlouvy Podniky města Šumperka. 
V rámci majetkoprávního odboru rad-
nice tak vznikne nové oddělení komu-
nálních služeb.

„Městem se již šíří fámy, že rušíme 
PMŠ. To je absolutní nesmysl. Pod 
radnici přejde jen část komunálních 
služeb, Podniky města budou nadále 
prostřednictvím Šumperských sportov-
ních areálů spravovat všechna sportovi-
ště, vlastní kmenový majetek, mezi ním 
například kotelny, a také městské lesy,“ 
říká šumperský místostarosta a předse-
da představenstva PMŠ Tomáš Spurný.

Nové oddělení komunálních služeb 
bude mít od  1. července roku 2018 
na  starosti místní komunikace, chod-

níky, zeleň, veřejné osvětlení, hřbitovy, 
vodní toky a  informační systém. Dále 
pak bude zajišťovat veřejnou službu, 
veřejně prospěšné práce a obecně pro-
spěšné práce. Vedoucí oddělení by měl 
nastoupit 1. února. Podílet se bude 
na výběru zaměstnanců, konkrétně čtyř 
techniků a  jedné administrativní síly, 
a  jeho úkolem bude do  června 2018 
převzít od  PMŠ veškerou spravovanou 
agendu. 

Důvodem jsou proběhlé legislativní 
změny spojené se zákonem o  finanční 
kontrole a se zákonem o dani z přida-
né hodnoty, související především se 
zavedením režimu přenesené daňové 
povinnosti. Změnu doporučili také au-
ditoři, kteří upozornili na nutnost zapo-
jení některého vedoucího zaměstnance 
městského úřadu při oběhu účetních 
dokladů za komunální služby. -zk-

U  příležitosti rozsvícení Stromu splněných přání 
budou opět svaté Barbory zpívat, hrát a obdarovávat 
malé děti.  Foto: -zk-

Šumperská firma SHM obdržela letos v říjnu Cenu veřejnosti v oblasti speciálních 
kategorií TOP Odpovědná firma 2017. Mezi dalšími nominovanými přitom byly 
takové společnosti jako ASEKOL, GRUND, IBM Česká republika, KPMG Česká 
republika či Plzeňský Prazdroj. Rozhovor se spolumajitelem firmy Pavlem Holu-
bářem přineseme v příštím čísle.  Foto: archiv

Předvánoční atmosféru 
umocní stylové trhy

Svá přání pověsí děti na stromek 
v informačním centru

5. prosince přijede 
do města Svatý Mikuláš
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Zpravodajství/Informace

Rekonstrukce radnice 
končí, stěhují 
se poslední úředníci

Rekonstrukce historické budovy 
radnice, jež zahrnovala postupnou 
výměnu oken, instalaci nových dato-
vých rozvodů a rekonstrukci rozvodů 
topení, končí. Trvala od června a roz-
dělena byla do  tří etap, během nichž 
se v budově různě přesouvaly některé 
odbory úřadu a  část z  nich dočasně 
sídlila v Geschaderově domě a v dal-
ších dvou městských úřadovnách. 
V těchto dnech se do svých kanceláří 
vrátili nebo ještě přestěhují poslední 
zaměstnanci.

Od minulé středy je ve „svém“ ma-
trika (2. patro, kanc. č. 614, 615), ode 
dneška pak pokladna, Czech Point 
a  podatelna (přízemí, kanc. č. 401, 
417, 418). Zítra bude uzavřeno od-
dělení správy majetku, které se stě-
huje z Geschaderova domu. Fungovat 
ve svých původních kancelářích (č. 409, 
410, 411) v  přízemí radnice bude 
od pátku 24. listopadu. V tento den se 
bude přesouvat do původních prostor 
(1. patro, kanc. č. 510-518) oddělení 
majetkové a  právní, takže úřadovat 
nebude. Běžný provoz zahájí v pondě-
lí 27. listopadu. V  tentýž den budou 
na  svých místech i  všichni zaměst-
nanci finančního odboru, kteří sídlí 
v přízemí historické budovy. A z „azy-
lu“ v úřadovně v Jesenické ulici se již 
vrátila i vedoucí odboru školství, kul-
tury a vnějších vztahů (2. patro, kanc.  
č. 606). -zk-

Vypadá to jako naprostá samozřej-
most. Motýli cestují, účastní se soutě-
že, přivezou zlato, vítězství v  kategorii, 
Grand Prix… Ale je to vlastně tak sa-
mozřejmé a jednoduché?

„Mezinárodní soutěže MALTA In-
ternational Choral Festival se v prvním 
listopadovém týdnu zúčastnilo čtyři-
cet zpěváků a  zpěvaček našeho sboru 
ve věku od 12 do 18 let. Ta osmnáctiletá 
je vlastně jen jedna a  sedmnáctiletých 
máme asi pět. Každopádně i to je důvod 
k  tomu, aby sbor neměl možnost sou-
těžit v  kategorii dětských sborů, kde je 
věkový limit šestnáct let,“ říká sbormist-
ryně ŠDS Helena Stojaníková, podle níž 
se dalo předpokládat, že Motýli budou 
mezi soutěžícími patřit k  nejmladším. 
Aby využili příležitost zazpívat si, přihlá-
sili se proto rovnou do dvou kategorií.

„Loni jsme tak také soutěžili, řekli 
jsme si tedy,  proč nezkusit opět kategorii 
„duchovní hudba“ s povinnou skladbou 
programu. Šlo o dva soutěžní programy 
po čtyřech skladbách, každý na patnáct 
minut, a k tomu dva extra kousky, kdyby 
to náhodou vyšlo a mohli jsme soutěžit 
i  o  Grand Prix,“ popisuje Stojaníková. 
Vzápětí dodává, že samozřejmě není 
možné strávit skoro tři měsíce od začát-
ku sezony pouze přípravou na  soutěž. 
Sbor potřebuje vystupovat, vedle desít-
ky soutěžních skladeb tak děti odzpívaly 
na koncertech od září více než čtyřicítku 
rozmanitých koncertních titulů. 

Po dvou náročných soutěžních dnech 
v  maltské Vallettě se Motýli dozvídají, 
že byli úspěšní. „Potěšila nás možnost 

osobní konzultace, při níž porota zmí-
nila výborné provedení náročného Ha-
nušova Magnificat. Ocenění jsme přijali 
s velkou radostí a pokorou, neboť jsme 
na jevišti zažili náročné chvíle,“ podotý-
ká sbormistryně. 

Na  slavnostním vyhlašovacím cere-
moniálu 23. ročníku Malta Internatio-
nal Choral Festival šumperští zpěváčci 
převzali „Honorary diploma of excelen-
ce“ v kategorii duchovní hudba s povin-
ným programem a „Honorary diploma 
of excelence“ s  vítězstvím v  kategorii 
mládežnických sborů do  25 let. Poté 
přišlo poslední soutěžní vystoupení, 
které se odehrávalo mezi vítězi jednot-
livých kategorií. Před osmi stovkami 

posluchačů podali Motýli skvělý výkon 
a získali tak i ocenění Grand Prix v ka-
tegorii dětských a mládežnických sborů. 

K tomu si navíc z Malty odvezli pod-
statnou porci nových a důležitých zku-
šeností a poznání. „Není to samozřejmé 
a  nemusí se to vždy podařit. Děkuji 
všem, kteří jsou ochotní vnímat víc než 
jen hodnotu našich ocenění, rozumě-
jí a  chápou,“ zdůrazňuje Stojaníková 
a dodává, že projekt se uskutečnil za fi-
nanční podpory ministerstva kultury, 
Olomouckého kraje a města Šumperka. 
 -red-

Závěrečná poznámka: Podrobný 
článek o úspěchu na festivalu na Maltě 
naleznete na www.motyli-sumperk.cz.

Na mezinárodním festivalu v maltské Vallettě předvedli šumperští Motýli skvělý 
výkon a získali hned několik ocenění.  Foto: archiv

Motýli skvěle reprezentovali na festivalu na Maltě

Ve středu 8. listopadu se šumperští Draci vrátili na domácí led. Hodonínský SHK 
porazili 4:2, v sobotu pak doma vyhráli nad Opavou 3:1 a minulou středu bodovali 
s Valašským Meziříčím, zápas skončil pro domácí vítězstvím 4:0. Premiérová utká-
ní na domácí ploše proběhla pod novou střechou a novým osvětlením. Náročná 
rekonstrukce se vzhledem k nutnému dorovnání střešní konstrukce a také kvůli 
počasí prodloužila. Nyní zbývá ještě „doladit“ ozvučení a elektronickou požární 
signalizaci, odstranit případné vady a nedodělky a dokončit zázemí pro novináře 
v patře na ochozu přiléhajícím k ubytovně Sport.  Foto: P. Kvapil

Letošní třináctý ročník festivalu Město čte knihu, jenž  byl věnován tvorbě Daniely 
Fischerové (na snímku vpravo), významné české spisovatelky, dramatičky, scéná-
ristky, publicistky, autorky knih pro děti a mládež a také autorky několika školních 
učebnic a pedagožky. Ta se osobně zúčastnila všech akcí festivalu, pro který připra-
vila knihu Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení. Ilustrovala ji Alena Crhon-
ková. Samotná autorka se do knihy začetla spolu s Ivanou Plíhalovou (na snímku 
vlevo) předminulý čtvrtek v klášterním kostele.  Foto: P. Kvapil
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     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 14. prosince

Naposledy v  letošním roce budou šumperští 
zastupitelé rokovat ve čtvrtek 14. prosince. Schvá-
lit by měli základní rozpočet města na  rok 2018, 
střednědobý rozpočtový výhled na léta 2019-2021 
a  akční plán na  léta 2018-2020. Vyslechnou si 
zprávu o situaci ve společnosti VHZ Šumperk, a.s. 
a  projednají Změnu č. 2 Územního plánu města 
Šumperka  a  rovněž transformaci domu kultury. 
Chybět nebude ani řada majetkoprávních a finanč-
ních materiálů. Jednání začíná v 15 hodin v zaseda-
cí místnosti v Rooseveltově ulici.  -zk-

      Nominujte na Ceny  
města Šumperka  
za rok 2017

Město Šumperk vyhlašuje Ceny města Šumperka 
za rok 2017. Od 1. října máte jedinečnou možnost ak-
tivně se zapojit a nominovat občany města Šumperka, 
šumperské organizace, firmy a další na toto význam-
né ocenění. Zasláním nominace se automaticky zapo-
jíte do slosování o vstupenky na tuto prestižní akci.

Nominovat lze do 31. 12. prostřednictvím elek-
tronického formuláře na  webu www.sumperk.cz 
i tištěného formuláře, který je k dispozici v Infor-
mačním centru Šumperk na Hlavní třídě.  -red-

      Město prodává dům 
na náměstí Míru 20

Město Šumperk nabízí k prodeji dům na náměstí 
Míru 20. Kupní cena je v minimální výši 7,5 milio-
nu korun, jež vychází ze znaleckého posudku.

Zveřejnění záměru prodeje domu na  náměstí 
Míru 20, včetně pozemku a příslušenství, schválila 
rada města 5. října. Pro tento objekt byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy, budova pa-
tří do  energetické třídy E, měrná roční spotřeba 
energie je 190,4 MWh/rok. 

Podmínkou prodeje je, že kupující vezme na vě-
domí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou 
kulturní památkou. „Z tohoto důvodu bude v kup-
ní smlouvě sjednáno předkupní právo města pro 
případ prodeje i jiného zcizení nemovitých věcí. To 
by mohlo město využít v případě, že by nový vlast-
ník nenakládal s domem s péčí řádného hospodáře. 
Se zájemcem o koupi domu chceme rovněž jednat 
o dalším využití nemovitosti. Pokud by zde napří-
klad chtěl vybudovat ubytovnu, město Šumperk by 
od smlouvy odstoupilo,“ říká vedoucí majetkopráv-
ního odboru šumperské radnice Hana Répalová.

Cenu za  dům musí kupující uhradit do  třiceti 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před podá-
ním návrhu na  vklad práva do  katastru nemovi-
tostí a  rovněž zaplatit správní poplatek za  zápis 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
tisíc korun. „V  případě, že obdržíme více žádostí 
o koupi, bude kupující vybrán v uzavřeném výbě-
rovém řízení. Kritériem bude nejvyšší nabídnutá 
cena. Vyvolávací cena je stanovena na sedm a půl 
milionu,“ zdůrazňuje Répalová. Ta podá bližší in-
formace zájemcům na  tel.č. 602  744  869, e-mail: 
hana.repalova@sumperk.cz. -zk-

Ulice se oblékají do vánočního, atmosféru navodí stylové trhy

Po  loňském úspěšném prvním ročníku pořádá 
SVČ Doris Šumperk ve vnitřních prostorách Komína 
opět Vánoční jarmark na Komíně. Uskuteční se v so-
botu 9. prosince od 9 do 16 hodin a ti, kteří přijdou, 
si budou moci koupit řemeslné, rukodělné a výtvarné 
výrobky, jež by mohly být vánoční dárkem pod stro-
mečkem. Ve výtvarném ateliéru budou navíc po celou 
dobu jarmarku probíhat Vánoční dílny pro děti a chy-
bět nebude dětský koutek s hlídáním pro malé děti. 
Vstup je zdarma.

Šumperský a jesenický deník již posedmé připravu-
je akci Česko zpívá koledy. Zve všechny, aby si přišli 
zazpívat ve stejný čas šest stejných vánoční písní. Le-
tos to bude ve středu 13. prosince v 18 hodin.

„Jak si akci zorganizujete, co si ke  koledám při-
dáte a kde je budete zpívat, to vše záleží jen na vás. 
V  Šumperku budeme tradičně zpívat na  dvou mís-
tech - u divadla s hereckým souborem a se skupinou 
O5 a Radeček u Sluneční školy,“ uvedla šéfredaktorka 
Šumperského a jesenického deníku Soňa Singerová.

Vzápětí prozradila, že zpívat se budou koledy Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spo-
lu do  Betléma, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce 
Valaši, Rolničky, rolničky (dobrovolné) a  Vánoce, 
Vánoce přicházejí (dobrovolné). Zpěvník s koledami 
vyjde v den akce, tedy ve středu 13. prosince, a bude 
vložený v Šumperském a jesenickém deníku. Již nyní 
si lze koledy stáhnout na stránce www.cesko-zpivako-
ledy.cz.

Zájemcům, kteří se chtějí k akci přidat, vše vysvětlí 
redakce Šumperského a  jesenického deníku na  tel.: 
602 384 657, informace lze získat na adrese redakce 
sumpersky@denik.cz. „A pokud se u akce vyfotogra-
fujete, snímky rádi zveřejníme v novinách i na webu,“ 
doplnila šéfredaktorka.

K akci se opět přihlásila Základní škola ve Sluneč-
ní ulici. Nebude se v ní ovšem pouze zpívat. Od šesté 
ranní do sedmé podvečerní zde bude probíhat Vánoč-
ní den otevřených dveří, v jehož rámci škola nabídne 
ukázky všech možných aktivit, které provádí v rámci 
výuky či v mimoškolních činnostech. 

Sváteční atmosféru ve městě umocní u radnice tři 
prosincová odpoledne. Akce nazvaná Adventní dny 
splněných přání proběhne od  neděle 17. do  úterý 
19. prosince.

V neděli bude od druhé odpolední pro návštěv-
níky připraveno stylové dioráma, ve kterém se lidé 
mohou pozastavit a zažít příjemnou vánoční atmo-
sféru při předvádění tradičních vánočních zvyků. 
Na pódiu bude připraven program pro malé i velké 
návštěvníky v  podobě písní, pohádek a  koncertů 
a chybět nebudou kovář, mincovna, pečené kaštany, 
ovečky s  oslíky a  betlém. V  17 hodin se představí 
místní kapela Zutroy a poté písničkářka Anna Lu-
kášová.

Pondělí 18. prosince nabídne na pódiu od 14.30 ho- 
din pásmo besídek a  vystoupení mateřských škol. 
V 17 hodin pak již tradičně zazpívá Šumperský dětský 
sbor u morového sloupu v rámci čtvrtého adventního 
koncertování. 

V úterý 19. prosince nabídnou od 15 hodin svá vy-
stoupení šumperské základní školy a chybět nebudou 
od 14 do 18 hodin dílničky SVČ Doris. Závěrečnou 
vánoční tečkou za  programem u  radnice bude od   
17 hodin vystoupení kapely Haleluja band. Změny 
programu jsou vyhrazeny, přesné časy budou k dis-
pozici na  stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz.

Vánoční trhy s  regionálními potravinami a  vá-
nočními produkty se i v  letošním roce budou konat 
v místě obvyklých farmářských trhů, tedy na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem Jednota a  hotelem 
Grand. Návštěvníci si budou moci vybrat z potravin 
přímo od  výrobců regionálních produktů, řemesl-
ných výrobků a dalšího zboží.

Trhy, které organizuje město Šumperk ve  spolu-
práci s Lucií Hoškovou, proběhnou v pátek 15. pro-
since od deváté ranní do čtvrté odpolední. V sobotu  
16. prosince pak od 9 do 14 hodin. Zájemci se mohou 
hlásit na tel. čísle 724 734 693 nebo e-mailem na tr-
hysumperk@seznam.cz. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

„Doriska“ opět pořádá 
Vánoční jarmark

S Deníkem si můžete zazpívat 
u divadla a u Sluneční školy koledy 

Chybět nebudou vánoční trhy
 s regionálními potravinami

Adventní dny splněných přání zpestří 
stylové dioráma a vystoupení

Informace/Adventní akce

Také letos se bude zpívat s Deníkem u divadla. 
 Foto: Deník

Změny v poskytování slevy pro občany 
starší 70 let v autobusové dopravě v Šumperku

* Nový postup platí od 1. 1. 2018 v rámci zóny číslo 1 
 Šumperk, pro všechny autobusové spoje.
* Stávající průkazy na slevu zůstávají v platnosti, 
noví žadatelé si musejí vyřídit průkaz IDSOK, 
např. na autobusovém nádraží.
* Žadatel o slevu si v autobuse zakoupí roční jíz-
denku za 100 Kč, která platí 12 měsíců od data vy-
dání a nebude proplácena.
* Poslední proplacené jízdenky za  115 Kč budou 
ty, jež budou  vydány v měsíci prosinci 2017.
* Lhůta na podání jízdenky k proplacení je 40 dnů 
od data vydání.
 R. Novotný, odbor dopravy MěÚ Šumperk
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Zpravodajství/Informace

Prosincové koncerty Šumperského dětského sboru

„Hollarku“ rozsvítily vánoční ozdoby Jitky Mrkosové

Přijďte si zazpívat „Rybovku“

Letošní adventní zpívání zahájí Mo-
týli již první adventní neděli v  16 ho-
din v  šumperském klášterním kostele. 
V rámci cyklu adventních koncertů v ne-
děli 3. prosince zazpívají děti program, 
který zpravidla slyší posluchači během 
předvánočních koncertních zájezdů. 

S velkou radostí se ujmeme příležitos-
ti zazpívat pro domácí šumperské pub-
likum to nejlepší z  našeho adventního 
a  vánočního repertoáru. Současně rádi 
přispějeme dobré věci - výtěžek z  kon-
certu bude věnován ve prospěch Základ-
ní a střední školy Pomněnka o.p.s. Rádi 
si také s dětmi z Pomněnky zazpíváme. 

Ve  středu 6. prosince v  19 hodin se 
komorní sestava sboru představí v rámci 
cyklu Večery u Kapucínů v kapucínském 
klášteře v  Praze na  Hradčanech. Bene-
fiční akce bude věnována Salesiánské  
asociaci Dona Bosca. 

Každoroční adventní koncert v  rodi-
šti zakladatele sboru Aloise Motýla se 
uskuteční ve středu 13. prosince v koste-
le sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad 
Dřevnicí. Společné vystoupení všech 
sborových dětí se pak uskuteční v sobotu  
16. prosince v 16 hodin v Domě kultury 
Šumperk. Vystoupí Růžové děti, Barevné 
děti, Plameňáci i Motýli, každý s pestrým 
programem, který letos bude opět boha-
tě doprovázen instrumentalisty z řad dětí 
i spoluprací profesionálních muzikantů. 

Šumperské náměstí Míru rozezní 
hlásky našich dětí v pondělí 18. prosince 
v 17 hodin. Jako každý rok i letos bude-
me zpívat a koledovat pro děti z Dětské-
ho centra Ostrůvek v Šumperku. 

Těšíme se na posluchače, kteří s námi 
přijdou strávit příjemnou chvilku v  ra-
dosti z hudby i očekávání Vánoc.  

 H. Stojaníková, sbormistryně ŠDS

Nejprve začala z  perliček a  korálků 
vyrábět vlastní vánoční ozdoby, pak 
ji ale napadlo, že by je mohla získat ji-
nak. „Brouzdala“ na internetu a pustila 
se do nakupování starých ozdob. Řeč je 
o  Jitce Mrkosové, která má dnes jednu 
z  největších sbírek vánočních ozdob 
v  republice. Své „poklady“ vystavuje 
v Hollarově galerii šumperského muzea.

„Chtěla jsem mít na stromečku něco 
jiného, takže jsem se pustila do hledání 
na  internetu. Vůbec jsem si nemyslela, 
že této vášni propadnu,“ říká s úsměvem 
Jitka Mrkosová, která začala vánoční 
ozdoby sbírat asi před osmi lety a jejich 
pořízení obětovala i  stavební spoření. 
„Zpočátku jsem brala vše, ale když jsem 
pátrala po historii a měla přehled o tom, 
co je vzácnější, začaly mě zajímat pou-
ze atypické kusy,“ prozrazuje paní Jitka. 
Dnes má vánočních ozdob na tři tisíce 
a schraňuje je podle jednotlivých druhů 
v krabicích, které vyrobil manžel.

Pravdou podle ní je, že vánoční ozdo-
by se v českých domácnostech nevyha-
zují, spíše se předávají. „Nejstarší ozdobu 
mám z roku kolem 1870, jde o tzv. oz-

dobu tragantovou, což bylo speciální 
těsto s  pryskyřicí. První foukané a  va-
tové ozdoby pak mám z období kolem 
roku 1900,“ upřesňuje sběratelka, podle 
níž jsou nejvzácnější tzv. vatové ozdoby, 
které byly doplněny například paličko-
vanou krajkou a  jejichž hlavičky byly 
tvořené z biskvitu, což je matný porce-
lán. „Moc se jich nezachovalo, protože 
šlo o ozdoby, které se dávaly na strome-
ček na spodní větve, aby si s nimi mohly 
hrát děti,“ podotýká Jitka Mrkosová.

Vánoční ozdoby se vyráběly v  urči-
tém časovém úseku, tragantové napří-
klad v  letech 1850-1870, výjimečně až 
do počátku 20. století. Poté je nahradi-
ly ozdoby vatové. „Zjistila jsem, že se 
v  té době vyráběly ozdoby i v papírně 
ve Vlčicích u Loštic. Ve sbírkách Havel-
kova muzea v Lošticích se totiž zacho-
valy fotografie výrobního sortimentu. 
Etnografka šumperského muzea mě 
oslovila, abychom uspořádali i v Lošti-
cích v budoucnosti podobnou výstavu,“ 
říká sběratelka a dodává, že informací 
o  vánočních ozdobách je velmi málo. 
 Pokr. na str. 6

Na  první svátek vánoční chystá 
Šumperský vánoční sbor a  orchestr 
opět Českou mši vánoční Jana Jaku-
ba Ryby. Zazní v  pondělí 25. prosin-
ce v 16.30 hodin v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie v Šumperku.

Kdo by se rád zpěvem zapojil do tě-
lesa stvořeného právě pro tuto událost 
a  potěšil tak sebe i  ostatní, nechť se 

přihlásí na  adrese jan.babak@cent-
rum.cz a  uvede své celé jméno, hlas, 
telefon a zda se zúčastní zkoušek. Pro 
ty, kteří budou zpívat poprvé, proběh-
ne v  úterý 12. prosince od  19 hodin 
v evangelické faře v Revoluční ulici 8. 
Hlavní zkouška pak v neděli 17. pro-
since od 19 hodin v klášterním koste-
le.  -red-

Takzvaná bluesová lavička, kterou v ulici Na hradbách letos v červnu instaloval 
Šumperský Okrašlovací Spolek a jež poté musela být vzhledem ke kolizi se sítěmi 
odstraněna, se dočkala nového osazení. Místní radnice se ve spolupráci s Podniky 
města Šumperka a zmíněným spolkem, který ji městu daroval, domluvila na ko-
nečném řešení, jež schválili rovněž památkáři.
Lavičku ve zmíněné ulici spolek osadil v sobotu 11. listopadu, symbolicky před 
zahájením letošního ročníku Blues Alive. Autorem drátěné konstrukce s postavou 
sedícího kytaristy je místní umělec David Bachroň. Lavička přitom není určena 
k sezení, na což upozorní dodatková tabulka.  Foto: P. Kvapil

Sběratelka Jitka Mrkosová má dnes jednu z  největších sbírek vánočních ozdob 
v republice.  Foto: P. Kvapil

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice 

strážníka Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství ČR * věk min. 21 let * způsobilost k právním 
úkonům, bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * ukončené 

středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán  

  Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz)jméno, příjmení, titul * datum a místo narození 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis

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

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jde o pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. Po přijetí 
do  pracovního poměru 5. platová třída a  po  získání „Osvědčení o  splnění stanovených odborných 
předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění,  
7. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, dále nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, 
v platném znění. Nástup od 1. 3. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii 
Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do  31. 12. 2017. 
Informace k  pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583  388  108 nebo Martin Urbánek, zástupce 
ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.
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Zpravodajství/Informace z VHZ

„Hollarku“ rozsvítily vánoční ozdoby Jitky Mrkosové

Informace ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

   Pokr. ze str. 5
V šumperském muzeu jsou k vidění 

nejen ozdoby tragantové, z drážďanské 
lepenky či lamelové, ale také vzácné 
fosforeskující ozdoby, jež byly velkým 
hitem během druhé světové války. Ne-
chybějí ani ozdoby s leonským drátkem, 
které pocházejí původně z francouzské-
ho města Leon, ozdoby voskové, vatové, 
perličkové a  klasické foukané. To vše 
doplňují svíčky, stará vánoční světýl-
ka, úchytky a  svítící vánoční hvězdy 
z  českého skla Bohemia. „Na  výstavě 

jsou i dva stromečky, které se vyráběly 
z obarveného husího peří a posílaly se 
vojákům bojujícím v první světové vál-
ce, aby jim připomínaly domov a Váno-
ce,“ doplňuje Jitka Mrkosová.

„Sbírka vánočních ozdob v  našem 
muzeu je malá, proto jsme rádi, že 
spolupracujeme se sběratelkou Jitkou 
Mrkosovou, která má bohatou sbírku 
historických ozdob. Vánoční ozdoby 
tak jsou v  muzeu prezentovány popr-
vé,“ říká Mária Kudelová ze šumper-
ského muzea. Na  výstavě jsou podle 

ní k vidění různé druhy ozdob členěné 
podle materiálu a původu. Jde převážně 
o vánoční ozdoby pocházející z českých 
zemí, ale i z Německa, kde mají některé 
typy ozdob původ. 

Ke  slavení vánočních svátků neod-
myslitelně patří i nazdobený stromeček. 
„Tradice zdobení vánočního stromku je 
německého původu a u nás se rozšíři-
la až v 19. století, zejména však na po-
čátku 20. století,“ připomíná Kudelová 
a  dodává, že s  příchodem tradice vá-
nočního stromku začíná sice krátká, 

avšak bohatá historie vánočních ozdob. 
„Jejich výroba se na počátku ubírala 

dvěma směry. V  šlechtických sídlech, 
palácích a  měšťanských domech byla 
vánoční výzdoba pompézní s přemírou 
lesku. Tyto vánoční ozdoby byly vyrá-
běny na zakázku v uměleckých dílnách, 
sklářských hutích a  manufakturách. 
Druhý směr zahrnoval ozdoby vychá-
zející z  lidových tradic. Lidé si je vy-
ráběli sami, a  to převážně z přírodnin,  
papíru nebo pečiva,“ uzavírá etnograf-
ka. -zk-

Společnost VHZ aktuálně připravuje 
podklady pro rozhodnutí svých akci-
onářů o  způsobu provozování své in-
frastruktury po  roce 2020. Na  základě 
usnesení valné hromady VHZ z  červ-
na roku 2016 zajistilo představenstvo 
k tomuto účelu odbornou studii variant 
budoucího provozování své infrastruk-
tury po  roce 2020 a  předložilo ji další 
valné hromadě VHZ, která se konala 
v  červnu letošního roku. Ta rozhodla 
o  vyloučení variant, které jsou nepro-
veditelné buď z  důvodu jejich kolize 
s  platnou legislativou nebo z  důvodu 
jejich neslučitelnosti s  podmínkami 
poskytnutí dotací z  fondů EU, které 
musí společnost VHZ dodržovat a plnit 
do roku 2026.

V  současné době zajišťuje před-
stavenstvo VHZ rozpracování všech  
proveditelných variant budoucího pro-
vozování.

Jedná se o tyto varianty:
1. Zachování dosavadního oddílného 

modelu provozování své infrastruktury, 
a to buď:

A) Vypsáním výběrového řízení 
na  provozovatele své infrastruktury 
po  roce 2020 (tzv. koncesního řízení), 
nebo 

B) odkoupením všech akcií součas-
ného provozovatele ŠPVS, a.s., od jejich 
současných vlastníků, zejména od spo-
lečnosti SUEZ Water CZ, s.r.o., a ovlád-
nutí této společnosti, nebo

C) založením, vybudováním a zpro-
vozněním zcela nové provozní obchod-
ní společnosti, tzv. „na zelené louce“.

2. Změna dosavadního modelu pro-
vozování a přechod na tzv. smíšený mo-
del, a to buď:

A) Odkoupením všech akcií součas-
ného provozovatele ŠPVS, a.s., od jejich 
současných vlastníků, zejména od spo-
lečnosti SUEZ Water CZ, s.r.o., a  ná-
sledná fůze akciových společností ŠPVS 
a  VHZ do  jediné, tzv. smíšené společ-
nosti, nebo

B) vybudováním zcela nové provozní 
části, např. provozní divize, tzv. „na ze-
lené louce“, a to uvnitř stávající společ-
nosti VHZ.

Vypsání soutěže - veřejného výběro-

vého řízení na provozovatele a nájemce 
vodohospodářské infrastruktury spo-
lečnosti VHZ (tzv. koncesní řízení podle 
zákona o  zadávání veřejných zakázek) 
je moderním, transparentním a tržním 
způsobem zajištění provozovatele a ná-
jemce na budoucí období podle předem 
stanovených a  pro všechny uchazeče 
rovných podmínek zajištěných zada-
vatelem. Délku soutěženého kontraktu 
rámcově stanoví zákon na  dobu 5 let 
a  všechny podmínky soutěže, zejména 
požadované standardy poskytovaných 
služeb, určuje v  zadávací dokumentaci 
zadavatel - vlastnická společnost. 

Po  celou dobu trvání tzv. „období 
udržitelnosti“ projektů realizovaných 
s finanční podporou fondů EU (u VHZ 
nejméně do  roku 2026) podléhá ná-
vrh koncesní dokumentace posouzení 
a  schválení Státního fondu životního 
prostředí, neboť provozovatelé jsou 
po dobu udržitelnosti projektů vlastní-
ků vázáni přísnou regulací provozních 
nákladů podle podmínek EU a Operač-
ního programu životní prostředí. Fond 
prověřuje, zda zadávací dokumenta-
ce a  závazný návrh provozní smlouvy 
s  těmito podmínkami korespondují. 
Soutěžní nabídky uchazečů se posuzují 
a  hodnotí podle předem zveřejněných 
hodnotících kritérií, z  nichž má nej-
větší váhu nabídnutá výše provozních 
nákladů za  kubík dodané pitné vody 
a  za  vyčištění a  likvidaci jednoho ku-
bíku odpadní vody. Soutěžní prostředí 
zpravidla přináší vyšší efektivitu služeb 
a významnou úsporu oproti dosavadní 
úrovni provozních nákladů.  Tím oteví-
rá prostor buď pro snížení cen vodné-
ho a stočného při zachování dosavadní 
výše nájemného, nebo naopak otevírá 
prostor pro navýšení nájemného, resp. 
finančních zdrojů vlastníka na investice 
a obnovu infrastruktury, a to při zacho-
vání cen vodného a stočného na stáva-
jící úrovni.

Odkoupení všech akcií současného 
provozovatele ŠPVS, a.s., společností 
VHZ od  jejich současných vlastníků, 
zejména od  společnosti SUEZ Water 
CZ, s.r.o., a  ovládnutí této společnos-
ti by znamenalo zachování oddílného 

modelu provozování, zaměstnaneckých 
vztahů, dodavatelských a  odběratel-
ských smluv, došlo by „jen“ ke  změně 
majitele provozní společnosti, kterým 
by se stala společnost VHZ, resp. její 
akcionáři - města a  obce. Provozní 
společnost by nadále podléhala přís-
né regulaci provozních nákladů podle 
podmínek EU a  musela by nejméně 
po dobu udržitelnosti projektů, tj. nej-
méně do  roku 2026, platit společnosti 
VHZ narůstající nájemné k  navyšová-
ní zdrojů na  obnovu jejího majetku. 
Možnost odkoupení celého majoritní-
ho podílu akcií od zahraničního vlast-
níka, případně cena této transakce, 
je aktuálně předmětem probíhajících 
jednání mezi VHZ a společností SUEZ 
Water CZ.  Při hodnocení této varianty 
budoucího provozování bude klíčová 
nejen ochota zahraničního vlastníka 
společnost ŠPVS odprodat a  cena této 
transakce, ale i  posouzení míry efek-
tivity fungování provozní společnosti 
ŠPVS pod kontrolou společnosti VHZ, 
resp. měst a  obcí. V  případě financo-
vání odkupu akcií z úvěru bude nutno 
mimo jiné spočítat, zda předpokládaná 
dividenda ze zisku provozní společnos-
ti pokryje roční splátku úvěru, včetně 
úroků, či nikoli. V  případě, že roční 
splátka úvěru s  úroky bude vyšší než 
dividenda ze zisku, promítne se tento 
rozdíl do navýšení cen vodného a stoč-
ného. To samozřejmě za  předpokladu, 
že by se akcionáři - města a obce - shod-
li na použití celé dividendy na splácení 
úvěru, včetně úroků, a nechtěli dividen-
du použít k jakémukoli jinému účelu.

Nabízí se samozřejmě i varianta odku-
pu určité části akcií provozní společnosti 
ŚPVS a s tím spojené získání vyšší míry 
kontroly nad touto společností a podílu 
na  jejích ziscích. Bohužel tato varianta 
není reálná, protože podle pravidel udr-
žitelnosti projektů financovaných s pod-
porou fondů EU by po takovéto transakci 
musela následovat veřejná soutěž na pro-
vozovatele, výše popsané koncesní říze-
ní. Provozní společnost s  majetkovým 
podílem vlastnické společnosti, resp. 
zadavatele soutěže, by se sice koncesního 
řízení mohla zúčastnit, ale s velkou prav-

děpodobností by konkurence úspěšně 
uplatnila námitku podjatosti takového 
účastníka soutěže a investice do odkou-
pení části akcií provozní společnosti by 
tak mohla být znehodnocena. 

Založení, vybudování a  zprovoz-
nění zcela nové provozní obchodní 
společnosti tzv. „na  zelené louce“ by 
znamenalo založit zcela novou provoz-
ní společnost a  zcela nově vybudovat 
a pořídit komplexně celý provozní maje-
tek, včetně budov, skladů, techniky, dis-
pečinku, dálkového přenosu informací, 
unikátních technických prostředků, 
specializovaného softwaru, grafického 
informačního systému, zajistit kvalifiko-
vané zaměstnance, uzavřít několik tisíc 
nových odběratelských smluv k  zajiš-
tění výběru vodného a  stočného, zřídit 
certifikovanou laboratoř pro kontrolu 
dodržování předepsaných hygienických  
limitů odebíraných vzorků vody, uzavře-
ní mnoha dodavatelských smluv, zajištění 
zásob, atd. To vše paralelně vedle stáva-
jící funkční provozní společnosti ŠPVS 
s  celým provozním majetkem a  vyba-
vením, které bylo průběžně pořizováno 
zejména z inkasovaného vodného a stoč-
ného od obyvatelstva a firem z regionu. 
Představenstvo VHZ zajišťuje v současné 
době rozpracování této varianty, včetně 
odhadu nákladů, možností jejího fi-
nancování a  předpokládaného dopadu 
do nárůstu cen vodného a stočného.

Varianty smíšeného modelu jsou 
věcně prakticky identické s  výše po-
psanými variantami oddílného modelu 
s tím, že u první varianty by po odkupu 
všech akcií ŠPVS následovala fůze obou 
společností do  jediné, u druhé varian-
ty by nedošlo k založení nové provozní 
společnosti, ale budovala by se prak-
ticky identickým způsobem „na zelené 
louce“ nová provozní divize uvnitř spo-
lečnosti VHZ.

Podrobnější odborný popis výhod 
a  nevýhod uvedených variant je nad 
rámec tohoto článku. Je však součástí 
odborné studie, kterou mají k dispozici 
od dubna letošního roku všichni akcio-
náři společnosti VHZ.

 P. Suchomel, předseda 
 představenstva VHZ Šumperk, a.s.
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Kulturní kaleidoskop/Kulturní servis

Kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Hororová fantasy pro děti Qinrai vy-
šla poslední říjnový den. Jejím autorem 
je Šumperan Robert Poch. Její „uvítání“ 
proběhne ve čtvrtek 7. prosince v 17 ho- 
din v  šumperské knihovně. Vstup je 
zdarma.

Závěrečnou výstavou roku 2017 je 
v  Jílkově galerii rozšířená verze sou-
boru jemně barevných fotografií Leny 
Jakubčákové z  Košic, snad nejlepší 
a jistě nejmilejší žačky Jindřicha Štreita,  
absolventky na Institutu tvůrčí fotogra-
fie univerzity v Opavě. 

Dlouholetý projekt s  názvem Baba 
z lesa (1989-2017) byl v užším rozsahu 
už i  její závěrečnou prací a  v  soutěži 
Slovak Press Photo 2014 za něj získala 
1. místo v kategorii Každodenní život. 

Jeho nová verze je připravena na vydá-
ní tiskem a výběr snímků z ní je obsa-
hem prosincové výstavy galerie. Zahájí 
ji ve středu 6. prosince v 18 hodin Jind-
řich Štreit a potrvá do konce roku.

Další z cyklu komorních pořadů Via 
Lucis uvádí ve středu 12. prosince Stře-
disko volného času Doris. Nese název 
Moc, bezmoc a nemoc současné výcho-
vy a jeho hostem bude známý psycho-
patolog, spisovatel a  výtvarník Andrej 
Drbohlav. Odehraje se od 18.30 hodin 
v sále Vily Doris. Vstupenky si lze za-
koupit, případně rezervovat ve  Vile 
Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz. 

V  zimním období budou prostory 

Muzejíčka patřit loutkovému divadlu. 
Interaktivní výstava s  názvem Lout-
ky 100× jinak jednak představí česká 
rodinná divadla, ale zejména přiblíží 
fenomén vietnamského loutkového 
divadla, který nemá obdobu nikde 
ve světě. Tím fenoménem je tzv. vodní 
divadlo.

Návštěvníkům bude kromě autentic-
kých vodních loutek představen také 
zmenšený model vodního divadla, 
v  němž si mohou vyzkoušet manipu-
laci s loutkami. Výstava bude doplněna 
loutkami a  loutkovými divadly ze sbí-
rek muzea a tematickými interaktivní-
mi prvky. 

V  Eagle Gallery v  Nemocniční 
ulici 8a bude od 7. prosince k vidění 
výstava grafika a malíře Jiřího Brázdy. 
Nese název Příběhy a  potrvá do  
15. února, kdy bude zakončena der-
nisáží.

Další premiérou letošní sezony je ko-
medie kanadského dramatika Norma 
Fostra Sex na  vlnách v  režii Roberta 
Bellana. Odehraje se na prknech šum-
perského divadla v sobotu 16. prosince 
od 19 hodin. Po premiéře je připraveno 
posezení s  hudbou v  Zrcadlovém sále 
a ve foyer. Zpracovala -zk-

J. Brázda: Ptáček v hrsti

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

Do 30. 11. ve Vile Doris   Výkup kaštanů a žaludů  Vždy v Út, St 
  a Čt od 15 do 17 hod. v recepci 
23. 11. v 18.30 hod. v sále Vily Doris VIA LUCIS: Šumperk - odříkaného chleba  
  největší krajíc, povídání nejen o plastické 
  chirurgii  Host primář olomoucké 
  kliniky plastické chirurgie B. Zálešák. 
23. 11.  a 30.11.   Otevřená hrnčířská dílna 
od 13.30 hod. v „AD“ na „K“   Mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu
1. 12. od 14 do 19 hod. v „AT“ na „K“  Adventní dílna  Výroba originálního 
  adventního kalendáře pro děti i rodiče. 
1. 12. od 15 do 19 hod. v „AD“ na „K“  Adventní věnec  Tradiční výroba 
  adventních věnců s J. Talandovou. 
2. 12. od 9 do 14 hod. v „AD“ na „K“  Keramika pro každého 
  Volná tvorba z keramické hlíny.
3. 12. od 16 hod. klášterním kostele  Adventní koncert 
  Zpívají Motýli Šumperk.
5. 12. v 18.30 hod. v klášterním kostele  VIA LUCIS: Vánoční koncert 
  Host R. Skleničková, talentovaná 
  nevidomá klavíristka. 
9. 12. od 9 do 16 hod. na „K“   II. Vánoční jarmark na Komíně

Prodej řemeslných, rukodělných a  vý-
tvarných výrobků, Vánoční dílny pro děti. 

12. 12. v 18.30 hod. v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Moc, bezmoc a nemoc 
  současné výchovy  Host A. Drbohlav, 
  psychopatolog, spisovatel, výtvarník. 
16. 12. od 10 do 18 hod. v „AD“,   Vánočník  Předvánoční tvořivá dílna. 
„AT“, knihovně na „K“
16. 12. v 16 hod. ve velkém sále DK  Vánoční koncert  Zpívají Růžové děti, 
  Barevné děti, Plameňáci a Motýli.
18. 12. od 17 hod.   IV. adventní koncert: Koledy u radnice 
na nám. Míru u radnice  Zpívání koled s dětmi ŠDS. 
19. 12. od 13 do 18 hod.   Vánoční dílničky u radnice  4 výrobní 
na nám. Míru u radnice   stanoviště s vánoční tematikou pro děti.
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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

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

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

25. 11. od 17 hod. v Kavárničce Lalala  Vernisáž výstavy obrazů Jarmily 
  Krňávkové  Když láska přichází… 
  Výstava potrvá do 30. ledna.
27. 11. od 14 hod. v sále „S“   OKO SENIOR: Život začíná po stovce 
  Promítání filmu ve spolupráci s kinem Oko. 
5. 12. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů 
8. 12. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi.
14. 12. od 14 hod. v „S“   Zábavné a taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina V + H Retro.
19. 12. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, simonova.pavla@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Kavárnička Lalala

Hororovou fantasy pro děti 
Qinrai přivítají v knihovně

Jílkovu galerii obsadí 
Baba z lesa

Via Lucis přivítá 
Andreje Drbohlava

Muzejíčko láká 
na loutky 100× jinak

V Eagle Gallery představí 
příběhy Jiřího Brázdy

Sex na vlnách je další 
premiérou letošní sezony
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Kulturní servis

Městská knihovna

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.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

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

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

23. 11. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
30. 11. od 13.50 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“ 
  Sraz před Majákem.
1. 12. od 14 hod. v G-klubu DK   Oslava Dne nevidomých
7. 12. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - vánoční přání
12. 12. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
14. 12. od 9.30 hod. v „K“   Prezentace pomůcek pro zrakově 
  postižené osoby od firmy Adaptech 
21. 12. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti
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

SONS Šumperk

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro
   děti bez organizovaného programu 
Každou St od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
1. 12. od 19 hod. v Č“   Vyrábění adventních věnců 

K  dispozici budou korpusy, ozdoby, vět-
vičky i  svíčky ke koupení, ale lze přinést 
vlastní.

2. 12. od 14.30 hod. ve FS“   Zdobení perníčků 
  na akci „Mikuláš u radnice“
6. 12. v 15.30 hod. ve „FS“   Mikuláš pro nejmenší 
  Na akci je nutné se předem přihlásit.
8. 12. od 15.30 hod. ve „FS“   Adventní duchovní obnova pro maminky 

na  RD Téma - „Žena v  Bibli jako zdroj  
a inspirace pro dnešní ženy“, nutné se pře-
dem nahlásit.

24. 12. od 14.30 hod. ve „FS“   Vánoční divadlo: Pasáček Asaf
Hrají děti římskokatolické farnosti, násle-
duje vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi

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. 

ZUŠ Šumperk
7. 12. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert klavírního oddělení
11. 12. od 18 hod.   Koncert dechového oddělení
v kapli klášterního kostela
11. 12. od 18 hod.   Hudební podvečer 
v koncertním sále ZUŠ
14. 12. od 18 hod. v klášterním kostele  „Adeste fideles“
20. 12. od 18 hod.   Koncert kytarového orchestru
v kapli klášterního kostela
21. 12. od 18 hod. v klášterním kostele  Vánoční koncert Komorního smyčcového  
  orchestru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.
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Společnost EC služby, s.r.o. Smluvní partner ČEZ
hledá nové kolegy na pozici

ELEKTROMONTÉR
Náplň práce: Montáž a údržba elektrického zařízení nízkého a vysokého 
napětí. Pracoviště Zábřeh.
Požadujeme: vzdělání SO/ÚSO v oboru elektro, vyhláška 50/78 Sb.  § 5 / 6, 
praxe výhodou, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu, dobrý zdravotní stav, 
manuální zručnost, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti, odpovídající ohodnocení, zvyšování 
a prohlubování odborné kvalifikace, benefity.

Kontakty: ecsluzby@seznam.cz, tel. 720 520 193, www.ecsluzby.cz

ENCO group, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme pro pracoviště Zábřeh do pracovního poměru pracovníka na pozici

PROJEKTANT ELEKTRO
Požadujeme: VŠ nebo SŠ v oboru elektro, znalost práce a kreslení v SW CAD, vyhl. 
50/78 Sb., řidičský průkaz sk.B, organizační a komunikační schopnosti, praxe v 
oblasti projektování rozvodů energie NN/VN výhodou.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zvyšování  
a prohlubování odborné kvalifikace, moderní pracovní prostředí  
a technické zabezpečení, práci ve stabilní a prosperující společnosti.

Bližší informace: 
E-mail: info@enco-group.cz l Telefon: 583 413 246 l Mobil: 720 520 193

www. enco-group.cz

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 24. 11. 2017 do 21. 12. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

24. 11 - 7. 12. 2017
Pekárna Hanušovice
Makovka 86 g ......................................................................................................... 6,50 Kč
Pekárna Opava
Kornbageta 100 g ................................................................................................. 6,50 Kč
8. 12. - 21. 12. 2017
Pekárna Hanušovice
Koláč sváteční 200 g ............................................................................................. 22,- Kč
Pekárna Opava
Bageta 100 g  ......................................................................................................... 5,50 Kč

!!!!!!
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Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/polo

Pro nové začátky.

Již od 

292 900 Kč
nebo 4 500 Kč měsíčně*

POřádně zazářit a být vidět?
V tomhle autě by to šLO.
Nové Polo s full LED světlomety.

* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis po celou dobu 
pronájmu vozidla včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato individuální nabídka není 
nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový 
vztah. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší (více informací získáte u autorizovaného prodejce 
Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v opticeVánoční DárkoVé poukazy V proDeji

Gen. Krátkého 30 a Bulharská 8, Šumperk

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Den otevřených dveří 
a Den zaměstnavatelů

   Čtvrtek 7. 12. 2017  9:00 - 18:00
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STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz

HUDEBNÍ SLUŽBY - M. MachalaHUDEBNÍ SLUŽBY - M. Machala
plesy, � remní večírky, svatby, narozeniny.....
prodej hudebního vybavení
výuka na hudební nástroje
opravy hudebních nástrojů + ladění klavírů
zajištění ozvučení na vaše akce
............ a dále 

Sídlo - fa. Agritec  - Zemědělská 2520 /16, tel.č. 725 686 325, www.m-machala.cz.

Hledáme ŠIKOVNÉ LEKTORY/KY pro výuku dětí a dospělích.
Vzdělání a věk nerozhoduje. Hudební obor - HOUSLE nebo KLAVÍR.
Podmínkou příjemné vystupování a schopnost předávat hru na hudební 
nástroj. Znalost hudební nauky a řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Ve čtvrtek 14.12.2017 
pořádá firma Volansky 
fashion oUTlET – móda  

s českou tradicí, v domě kultury 
výprodej zimních bund,  
kabátů, obleků a mnoho 

dalšího za zvýhodněné ceny. 
akCE: šála ZDaRMa! Bližší 

informace na www.volansky.cz

AKCE 1+1 PRO KAŽDÉHO
Co Vám nabízí AKCE 1+1  v OPTI-

CE OPTOMEDIC DD? V této AKCI si 
můžete dopřát dvoje různé brýle. Tak 
jako se nelze spoléhat jen na  JEDNY 
BOTY, tak bychom se neměli spolé-
hat pouze na JEDNY BRÝLE !!! Každý  
z nás má různé potřeby, co se týká ná-
ročnosti ať už v pracovním, tak i v sou-
kromém životě.  Bohužel doba, ve které 
žijeme, je velice náročná a její moder-
nizace nás, ať chceme či ne, ovlivňuje.  
Z těchto důvodů jsou již na trhu celých 
50 let brýlové čočky, které Vám mohou 
Vaše požadavky a potřeby vyřešit. 

JEDNY BRÝLE NA  VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI = MULTIFOKÁLNÍ 
BRÝLE VARILUX!! Dopřejte si jedi-
né brýle a úsměv na tváři po celý den! 
Multifokální brýle zaručující vidění 
na  všechny 3 pohledové vzdálenosti 
s plynulou změnou dioptrií, takže není 
problém vidět při řízení auta na palub-
ní desku a mapu zároveň nebo v kan-
celáři na  klienta, monitor počítače 
a práci nablízko.

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je však 
důležité provést kvalitní měření zraku 
a  provést správnou centraci. Nabíd-

ka Očního centra OPTOMEDIC DD 
je široká a  snažíme se vyhovět potře-
bám a  požadavkům našich klientů. 
Spolupráce lékaře a  optometristy za-
jišťuje okamžité řešení složitějších 
refrakčních vad a zrakových problémů. 
Takto zhotovené brýle pak mají 100% 
garanci jak po  stránce dioptrické ko-
rekce, tak po stránce zhotovení přímo 
dle vašich potřeb a požadavků.

V AKCI 1+1 máte nyní jedinečnou 
šanci pořídit si 2 PÁRY Brýlových 
skel, a  to v  různých variantách. Mul-
tifokální brýle (celodenní a  do  páru, 
např. kancelářské). 

Brýle na dálku či čtení opět v provede-
ních a variantách dle Vašich potřeb, ať už 
čiré, samozabarvovací či plně sluneční. 

V každém případe mít dvoje a více 
brýlí se vyplatí i jako REZERVA v pří-
padech ztráty či poškození, anebo jen 
tak pro radost a novou image Vaší oso-
by v moderním provedení.

Z  našich nových kolekcí můžeme 
nabídnout brýle různých barev a tvarů 
a  samozřejmě známých značek jako: 
RayBan, Oakley, Dolce a Gabana, Pra-
da, Emporio Armani, Giorgio Armani, 
Versage, Quicksilver,Roxy, Adidas atd.

Výsledkem naší práce jsou pak klid-
ní pacienti u lékaře a spokojení klienti. 
Děkujeme za  Vámi svěřenou důvěru, 
kterou nám prokazujete Vaší návštěvou 
Očního centra OPTOMEDIC DD.

Na viděnou
team lékařů a optiky

Oční OPTIKA OPTOMEDIC
Oční AMBLANCE

MUDr. Jana Dvořáková 
Gen. Svobody 19a, Šumperk, 
Tel: 583 280 185 / 774 959 531

Hlavní Třída 10, Šumperk, 
Tel: 724 479 800

www.optomedic.cz/www.varilux.cz

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VÁNOČNÍ KONCERT - host Ráchel Skleničková, talentovaná nevidomá klavíristka

v úterý 5. prosince v 18.30 hodin v klášterním kostele
Zazní skladby J. S. Bacha, J. Haydna, F. Schuberta, L. van Beethovena, F. Chopina.



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

SILVESTR V DIVADLE
31. PROSINCE 2017

V ceně vstupenky je divadelní představení a silvestrovská oslava včetně místenek, 
bohatý raut, lahev sektu na osobu a jako překvapení pro každého návštěvníka dárek.

SEX NA VLNÁCH 
KOMEDIE NORMA FOSTERA

HRAJÍ SKUPINA CANTUS & DJ PETR KAMLAR

• 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

Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč


