
Číslo 21 21. listopadu 2018 

Příští číslo vychází 19. prosince 2018 Distribuce od 20. 12. do 21. 12. 2018

Ročník XXVI.

Sídliště severně 
od centra čeká 
rozsáhlá obnova 

Historická budova radnice 
dostala nový šat, 
rekonstrukce finišuje 2, 3 4 5

Ulice se oblékly do vánočního, 
atmosféru navodí nejen 
stylové trhy 6

Koncert věnují 
Motýli památce 
Viktora Dostala 

Blues Alive 2018 nabídl skvělou dramaturgii, 
bluesové hvězdy a neopakovatelnou atmosféru

Americká písničkářka Joan Osborne-
ová přijela s  programem písní Boba 
Dylana, s  publikem se pak rozloučila 
svým hitem One of Us.  Foto: -pk-

Zpěvačka mladé memphiské soul-
-bluesové kapely Southern Avenue ve 
čtvrtek večer přítomné v sále doslova 
rozpumpovala.  Foto: -pk-

O skvělý závěr festivalu se postaral drži- 
tel loňské Grammy Fantastic Negrito. 
Představil i  songy ze svého posledního 
alba Please Don’t Be Dead.       Foto: -pk-

Bluesrockový kytarista Rick Derrin-
ger, autor slavné písně Rock´n´Roll 
Hoochie Koo, „ovládl“ velký sál domu 
kultury v sobotu večer.  Foto: -pk-

RL Boyce, Kenny Brown a Robert Kimbrough, pocházející z poslední americké ob-
lasti, kde ještě blues žije v původním folklorním stylu, se v pátek večer představili 
v projektu North Mississippi Blues Project feat. Ten vznikl speciálně pro Šumperk. 
 Foto: P. Kvapil

„Pouštní blues“ - saharskou hudbu národa Tuaregů ze západoafrického Mali při-
vezla poprvé v  dějinách festivalu Blues Alive známá kapela Tamikrest původem 
z Alžírska.                                                                                                                   Foto: -pk-
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Město Šumperk připravuje celkovou 
obnovu sídliště severně od centra pod 
názvem Regenerace panelového sídli-
ště Šumperk SEVER, jejímž zpracova-
telem je brněnský ateliér knesl kynčl 
architekti s.r.o. Řešené území necelých 
dvaceti hektarů je vymezeno ulicemi 
Langrovou, Temenickou a Šumavskou. 
Na východě území ohraničuje Bratru-
šovský potok. Území zahrnuje ulice 
Erbenovu, Fibichovu, Čajkovského, 
Kmochovu, Březinovu a rovněž lokali-
tu s obytnými domy mezi ulicí Šumav-
skou a letním koupalištěm „Bratrušák“.

Projekt se zaměřuje především 
na úpravu veřejných prostranství, včet-
ně rekonstrukce chodníků, výsadby 
zeleně, realizace dětských hřišť a spor-
tovních ploch a  obnovy městského 
mobiliáře. Součástí regenerace sídliště 
je rovněž výstavba nových odstavných 
a parkovacích stání, kterých je v území 
nedostatek.

Současná podoba sídliště je neuspo-

kojivá nejen co do možností parkování, 
ale také nevyhovujícím stavem veřej-
ných prostranství, jenž se projevuje 
mimo jiné nesourodým mobiliářem 
(lavičky a  odpadkové koše) a  zane-
dbanými či poškozenými chodníky. 
Prostor mezi panelovými domy sice  
zaujímají převážně plochy zeleně, ale 
jsou řešeny nekoncepčně a s výjimkou 
tří dětských hřišť nenabízejí obyvate-
lům žádné atraktivní možnosti využití.

Město Šumperk má v  plánu zapo-
jit se do  programu Regenerace sídlišť, 
který je hrazen ze Státního fondu roz-
voje bydlení. V návaznosti na možnosti 
financování se předpokládá rozdělení 
realizace obnovy do  několika dílčích 
etap.

Projekt navazuje na územní studii Er-
benova - Fibichova (KNESL+KYNČL 
s.r.o.; 2013), jež je k  nahlédnutí 
na webových stránkách města (https://
www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-
-plan-sumperk.html), a  zohledňuje  

i  další projekty, jako je např. aktuálně 
projednávaná dokumentace „Revita-
lizace ulice Šumavská“ (Ateliér DPK, 
s.r.o.).

Návrh řešení akcentuje hlavní 
pěší osu v  území, která začíná u  by-
tového domu „Hokejka“ a  pokraču-
je severovýchodním směrem kolem 
objektu bowlingu, samoobsluhy a  re-

staurace směrem k  prostranství před 
školou. Hlavní osa je navržena zdvojená  
a doplněná středovým zeleným pásem. 
Předprostor školy bude nově upraven 
a přizpůsoben pro konání venkovních 
společenských akcí. Nového řešení se 
dočkají i nábřeží a místo soutoku Bra-
trušovského potoka a Temence. 

 J. Kynčl, knesl kynčl architekti s.r.o.

Regenerace sídliště Sever

Sídliště severně od centra čeká rozsáhlá obnova

Hlavní pěší osa - pohled k restauraci Luna, současný stav (nahoře) a navrhovaný stav 
(dole).  Foto: knesl kynčl architekti s.r.o.

Zpracovatelé studie uvítají náměty a  připomínky ze strany místních obča-
nů, které budou využity jako podklad pro dokončení projektu. Vaše nápady 
můžete posílat do 7. 12. 2018 buď elektronicky na e-mailovou adresu sidlis-
te@sumperk.cz nebo je můžete podat písemně v podatelně Městského úřadu 
Šumperk (Jesenická 31), označené heslem REGENERACE. 
V lednu 2019 bude návrh zohledňující vaše připomínky veřejně představen 
a projednán. O termínu budete informováni opět na stránkách zpravodaje.

Regenerace sídliště Sever
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Trhy/Adventní akce

Do slavnostního hávu se již oblékly ulice v centru 
Šumperka. Vánoční světélka by se měla, stejně jako 
vánoční strom na tzv. Točáku, rozsvítit v pátek 30. lis-
topadu po páté podvečerní. 

„V  předchozích letech jsme vánoční výzdobu do-
plnili, takže letos pouze prošla technickou kontro-
lou a  drobnými opravami. Doufáme, že příjemným 
překvapením bude nová výzdoba jednoho objektu 
v  sadech 1. máje. Více ale prozrazovat nechci,“ říká 
s úsměvem Eva Rutarová z oddělení kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice. Vzápětí podotýká, 
že slavnostní atmosféru ve  městě umocní opět dva 
stromy. Jedle, která pochází ze soukromého pozemku 
z Písařova, ozdobí příští týden prostranství na tzv. To-
čáku. Mohutný smrk stříbrný z Nemile pak „vyroste“ 
na  náměstí Míru, vzhledem k  rekonstrukci radnice, 
začátkem prosince.

Vánoce v  Šumperku oficiálně „odstartuje“ slav-
nostní rozsvícení stromu na „Točáku“ v pátek 30. lis-
topadu krátce po páté podvečerní. „Příchozí v tento 
čas vánočně naladí písně v  podání dětí z  mateřské 
školky Borůvka, souboru Flash Brass a oblíbené ka-
pely Fleksible,“ prozrazuje Rutarová. 

V tento den se rovněž otevřou stylové trhy nazvané 
„Vánoce na Točáku“, jež pořádá až do pondělí 24. pro-
since místní radnice. Od pátku 30. listopadu do Štěd-
rého dne budou prodejci v dřevěných stáncích na tzv. 
Točáku nabízet od  deváté ranní do  deváté večerní 
tradiční vánoční zboží, medovinu, punč, svařené víno 
a další pochutiny. „Obvyklá provozní doba bude opět 
v  pátky a  na  Mikulášský den ve  středu 5. prosince 
prodloužena do 23 hodin. Trhy skončí na Štědrý den 
ve 14 hodin,“ zdůrazňuje referentka oddělení 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 7. prosince právě 
v  jednom ze stánků na  „Točáku“. Výtěžek z  prodeje 
půjde na dobročinné účely. 

Chybět letos nebudou trhy s  regionálními potra-
vinami a  vánočními produkty. Šumperské vánoční 
farmářské trhy, které organizuje město ve spolupráci 
s  místní okresní agrární komorou, se budou konat 
v  místě obvyklých farmářských trhů, tedy na  Hlav-
ní třídě mezi obchodním domem Jednota a hotelem 
Grand. Probíhat budou v pátek 14. prosince od deváté 
ranní do čtvrté odpolední, v sobotu 15. prosince pak 
od 9 do 14 hodin. Návštěvníci si na nich budou moci 
vybrat z potravin přímo od výrobců regionálních pro-
duktů, řemeslných výrobků a dalšího zboží.

Stejně jako v  uplynulých letech také letos provo-
ní náměstí Míru u  radnice pravá domácí zabijačka. 
Během vánočních zabijačkových trhů, jež potrvají 
od  pondělí 17. do  středy 19. prosince, mohou ná-
vštěvníci v době od 9 (v pondělí od 10 hod.) do 18 ho-
din ochutnat prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a další 
speciality. Chybět nebude ani svařené víno a punč.

Charitativní akce nazvaná Strom splněných přání 
letos pokračuje. Její „režie“ se ujalo šumperské infor-
mační centrum na Hlavní třídě a účel zůstává stejný 
- pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostře-
dí. Slavností zahájení spojené s rozsvícením stromu je 
naplánováno na pondělí 3. prosince od 17.30 hodin.

„Atmosféru zpříjemní děti z  pěveckého odděle-
ní Základní umělecké školy Šumperk ze třídy Šárky 
Čížkové,“ říká pracovnice informačního centra Mi-
roslava Kouřilová. Vzápětí připomíná, že na  strom-
ku najdou „Ježíšci“ konkrétní přání dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, z nichž si mohou vybrat, 
koupit dárek a předat jej v informačním centru. „Za-
balené dárky je potřeba odevzdat nejpozději do úte-
rý 18. prosince. O dva dny později pak vedení města 
předá všechny dárky dětem,“ upřesňuje Kouřilová.

Pod názvem „Vánoce v knihovně“ se již několik let 
skrývá tradiční prodej drobných dárků, které vyro-
bili zdravotně postižení klienti různých organizací. 
Návštěvníci knihovny si je mohou koupit od pondělí  
3. do čtvrtku 20. prosince a přispět tak na jejich čin-
nost.

V knihovně TGM v ulici 28. října budou k dostá-
ní výrobky klientů místní pobočky Vincentina, jež se 
stará o osoby s mentálním a kombinovaným postiže-
ním a s chronickým duševním onemocněním. Další 
vystavené dárky budou dílem dětí z neziskové organi-
zace Dětský klíč, která poskytuje sociální služby smě-
řující ke zlepšení péče o handicapované děti a mládež 
s  poruchami autistického spektra. V  pobočce Sever 
v Temenické ulici si pak budou moci zájemci koupit 
výrobky klientů Sjednocené organizace nevidomých 
a  slabozrakých, jež sdružuje nevidomé a  jinak těžce 
zrakově postižené občany a hájí jejich zájmy a součas-

ně poskytuje konkrétní služby vedoucí k  jejich inte-
graci do společnosti. 

Po  dvou úspěšných ročnících pořádá SVČ Doris 
Šumperk ve  vnitřních prostorách Komína opět Vá-
noční jarmark na  Komíně. Uskuteční se v  sobotu  
1. prosince od  9 do  16 hodin a  ti, kteří přijdou, si 
budou moci koupit nejrůznější řemeslné, rukodělné 
a výtvarné výrobky. Ve výtvarném ateliéru budou na-
víc po  celou dobu jarmarku probíhat vánoční dílny 
pro děti, chybět nebude dětský koutek s hlídáním pro 
malé děti a rovněž občerstvení. Vstup na jarmark je 
zdarma, na vánoční dílny pro děti pak třicet korun. 

Ve  stejný den budou ve  výtvarném ateliéru pro-
bíhat od 12 do 16 hodin vánoční dílničky, v nichž si 
mohou zájemci vyrobit originální vánoční dekora-
ce, ozdoby na stromeček, vánoční dárek nebo přání. 
O den později, v neděli 2. prosince, se bude od 10 ho-
din ve stejných prostorách šít z mohéru pětikloubový 
medvídek. Na dílnu je potřeba se přihlásit předem.

…právě začínáme aneb tvořivá párty na  Komíně 
je název dvou předvánočních tvoření, jež se pod hla-
vičkou „Dorisky“ odehrají. První z nich má podtitul 
Pečení s Nel: Pavlova a příchozí si ve čtvrtek 6. pro-
since v  kuchyňce ve  vile Doris upečou od  14.30 do   
18 hodin legendární nadýchaný dort s Nel Foberovou. 
Druhé tvoření s podtitulem Vánoční přání je určeno 
dětem a  odehraje se v  pátek 14. prosince od  16 do   
18 hodin v kreslírně na Komíně. O týden dřív, v pátek 
7. prosince, si mohou děti v  rámci řemeslné dílnič-
ky vytvořit starou technikou vánoční ozdoby z drátu 
a korálků. Stačí jen přijít od 14 do 18 hodin do vý-
tvarného ateliéru. Další dílny nazvané Vánočník, 
v nichž si zájemci mohou vyrobit vánoční dekorace 
nebo originální vánoční dárek, proběhnou v artedílně 
a ve výtvarném ateliéru na Komíně v pátek 14. prosin-
ce od 14 do 19 hodin.

Sváteční atmosféru ve  městě umocní tři prosin-
cová odpoledne u  radnice. Akce nazvaná Adventní 
dny splněných přání proběhne od neděle 16. do úterý  
18. prosince. 

V neděli bude po druhé odpolední pro návštěvníky 
připraveno stylové dioráma, ve kterém se lidé mohou 
pozastavit a  zažít příjemnou vánoční atmosféru při 
předvádění tradičních vánočních zvyků. Na  pódiu 
bude probíhat pro malé i velké návštěvníky program 
s písněmi a pohádkami. V 17 hodin zazpívá adventní 
písně smíšený pěvecký sbor Oculos meos a  poté se 
představí místní kapela Trocha klidu. 

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

V úterý 18. prosince nabídnou od půl třetí odpole-
dne svá vystoupení šumperské základní školy a chy-
bět nebudou od 14 do 17 hodin dílničky SVČ Doris. 
Závěrečnou vánoční tečkou za  úterním programem 
u radnice bude od páté podvečerní vystoupení kapely 
Haleluja band. Celý program bude zveřejněn na www.
infosumperk.cz. Zpracovala -zk-

Ulice se oblékly do vánočního, atmosféru navodí nejen stylové trhy

Na stromu splněných přání najdou „Ježíšci“ konkrétní 
přání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
 Foto: -pk-

Hersfeldské vánoční dobroty si budou moci lidé koupit 
v pátek 7. prosince v jednom ze stánků na „Točáku“. 
 Foto: -zk-

Předvánoční atmosféru 
umocní stylové trhy 

V knihovně se budou prodávat 
výrobky klientů Vincentina, 

Dětského klíče a SONS

Adventní dny splněných přání zpestří 
stylové dioráma a vystoupení

Svá přání pověsí děti na stromek 
v informačním centru

„Doriska“ pořádá vánoční jarmark, 
chystá řadu vánočních dílen
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Informace/Zpravodajství

Jako vůbec první český držitel získal mezinárodní 
hudební festival Blues Alive, jehož třiadvacátý ročník 
proběhl o uplynulém víkendu, nejprestižnější světo-
vé žánrové ocenění nazvané Keeping The Blues Alive 
Award pro rok 2019. Cenu uděluje americká nadace 
Blues Foundation, přední světová organizace, která se 
snaží o oceňování, uchovávání a propagaci blues.

„Vnímám to jako obrovské ocenění naší dlouholeté 
práce, kdy již dvacet tři let přivážíme do  Šumperka 
velké hvězdy tohoto žánru. Zároveň je to odměna pro 
naše fanoušky, díky nimž je festival již několikátý rok 
beznadějně vyprodaný a  kteří zde pak vytvářejí ne-
opakovatelnou atmosféru,“ uvedl ředitel Blues Alive 
Vladimír Rybička. „Keeping The Blues Alive Award 

představuje vrchol toho, co může v žánru blues zís-
kat ´nemuzikant´. Jde o obdobu Blues Music Award 
pro hudebníky a mezi její minulé držitele patří přední 
světové bluesové festivaly, vydavatelství, producenti či 
média a novináři,“ doplnil Rybičku dramaturg festi-
valu Ondřej Bezr.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v  Mem-
phisu 25. ledna v rámci 35. ročníku festivalu Interna-
tional Blues Challenge. Cenu Keeping The Blues Alive 
Award obdržely v minulosti například přehlídky New 
Orleans Jazz and Heritage Festival a Beale Street Mu-
sic Festival, časopisy Living Blues Magazine a Rolling 
Stone, producenti Tom Hambridge a Jim Gaines nebo 
vydavatelství Stony Plain a Alligator Records. -red-

Blues Alive získal nejprestižnější světové bluesové ocenění

Historická budova radnice dostala nový šat, rekonstrukce finišuje

Nadace Blues Foundation udělila šumperskému festivalu prestižní ocenění nazvané Keeping The Blues Alive 
Award pro rok 2019.  Foto: BA

Poslední fáze rozsáhlé rekonstrukce historické bu-
dovy radnice finišuje. Po sundání lešení se již vlast-
ní objekt „vyloupl“ do nové krásy, drobné zednické 
a především natěračské a malířské práce uvnitř bu-
dovy by měly být hotovy nejpozději do konce ledna. 
Celá investice přijde na třiačtyřicet milionů korun.

Během letošní etapy rekonstrukce, do  níž se 
vsetínská firma H & B delta pustila začátkem roku, 
se kompletně vyměnila střecha a klempířské prvky, 
budova dostala novou fasádu a v podkroví proběh-
ly rozsáhlé úpravy, zahrnující například konzervaci 
dřevěných trámů, montáž sádrokartonových příček, 
položení nových podlah či výměnu oken. Minulý tý-
den skončily práce na fasádě, firma dnes demontova-
la lešení na poslední - čelní stěně budovy a do konce 
listopadu by měla odstranit i venkovní zařízení stave-
niště u morového sloupu a u čelní stěny. 

„Počítáme s tím, že v pondělí 3. prosince se bude 
u morového sloupu instalovat vánoční strom, který 
o den později zkrášlí ozdoby. Ve  středu 5. prosince 
zde tak již bude moci proběhnout tradiční setkání 
se svatým Mikulášem,“ uvedl tajemník šumperské 
radnice Petr Holub. Vzápětí podotkl, že stavební 
činnost uvnitř budovy bude ještě pokračovat. Jde 
především o  zednické, natěračské a  malířské práce. 

V této souvislosti probíhá mimo vlastní rekonstrukci 
i úprava čekárny u obřadní síně, která dostane kromě 
nové výmalby rovněž moderní vybavení nábytkem,  
kobercem a  dekoracemi. Vymalovány budou také 
místnosti, do  nichž při střešních pracích zateklo, 
a prostor u výtahu. „Rada města schválila na žádost 
firmy prodloužení termínu dokončení prací o  dva 
měsíce. Vše by mělo být kompletně hotovo do konce 
ledna,“ upřesnil tajemník.

Příští rok se na budovu radnice vrátí i trio monu-
mentálních soch, představujících Rudolfa I. Habs-
burského, císaře Ferdinanda I. a Rolanda. Jejich nové 
výdusky v  současnosti tvoří ve  své pražské dílně 
akademický sochař a  restaurátor René Tikal. Podle 
smlouvy by je měl dodat do konce září. „Pan Tikal 
nám přislíbil, že se pokusí výdusky dokončit dříve, 
aby mohly být osazeny na svá místa ještě před zahá-
jením letní turistické sezony, tedy koncem června,“ 
sdělil Holub. Sochy budou spolu balkony a  velkým 
oknem v obřadní síni překryty moderními transpa-
rentními sítěmi, jež by měly zabránit usedání ptactva 
a  znečištění. „Sítě, které jsou prakticky neviditelné, 
se dnes běžně používají. Umístěny jsou například 
na nově zrekonstruovaném Národním muzeu v Pra-
ze,“ dodal tajemník. -zk-

  

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 13. prosince
Naposledy v  letošním roce budou „novopečení“ 
šumperští zastupitelé rokovat ve  čtvrtek 13. pro-
since. Schválit by měli základní rozpočet města na  
rok 2019. Vyslechnou si zprávu o  situaci ve  spo-
lečnosti VHZ Šumperk, a.s. a projednají smlouvy 
s Domem kultury Šumperk a Divadlem Šumperk. 
Schválit by měli obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za  svoz odpadu a  personální zále-
žitosti. Chybět nebude ani řada majetkoprávních 
a finančních materiálů. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti v Rooseveltově ulici.  -zk-

     Na webu je mapová 
aplikace zimní údržby
Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, v  níž 
lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednotli-
vých komunikací ve městě, ale také dobu, za kte-
rou by měly být uklizené, najdou zájemci na adrese 
www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Ko-
munální služby a  Komunikace. Přímo z  aplikace 
lze poslat e-mail s dotazem či připomínkou, jež se 
vztahují ke konkrétnímu místu. -zk-

     Ze společnosti Epcos 
je TDK Electronics s.r.o.
Propojení firmy EPCOS s.r.o. s  japonským kon-
cernem TDK je dokončeno. Ze společnosti EPCOS 
s.r.o. se tak od  letošního 1. listopadu stala TDK 
Electronics s.r.o. Přejmenování nemá žádný dopad 
na  organizační ani obchodní strukturu, zaměst-
nance či portfolio produktů a  služeb. Společnost 
zůstává nadále výrobcem pasivních komponentů 
a systémů, kterým byla doposud. -red-

Historická budova radnice se po letech dočkala nové 
střechy a fasády.  Foto: -pk-
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Koncert věnují Motýli památce Viktora Dostala

Přijďte si zazpívat Rybovu Českou mši vánoční

Opět vydařený týden v Bad Hersfeldu

O letošních Vánocích to budou již dva roky, kdy nás 
opustil Viktor Dostal. Šumperský rodák, lékař a  vě-
dec světového věhlasu, čestný občan města Šumperka 
a  především dobrý člověk. Kdybychom měli vypsat 
všechny jeho tituly a zásluhy, nevešel by se už do člán-
ku žádný další text. Proto dále jen Viktor Dostal, jeho 
jméno říká vše.

Viktor prožil úžasný život, dožil se úctyhodného 
věku 92 let, jehož většinu prožil ve Vídni, ale na svůj 
rodný Šumperk nikdy nezapomněl. Pokud má výraz 
šumperský patriot nějaký obsah, pak synonymum pro 
něj je Viktor Dostal. Okamžitě po  roce 1989 navázal 
kontakty se svým rodným městem. A pomáhal všude, 
kde to bylo možné. Nezištně, jen se ptal, kde je třeba 
pomoci. Zdravotnictví, školám, farnosti, charitě, Spo-
lečnosti česko-německého porozumění, neziskovým 
organizacím pečujícím o  hendikepované děti. Také 
těm, kdo rozvíjejí v  dětech kulturní cítění. Vytvořil 
stipendia pro mladé lékaře, aby mohli vyjet na  stáže 
do  zahraničí, stál u  zrodu Šumperského dne alergo-
logie a  imunologie, který je dnes nejstarší regionální 
akcí tohoto druhu v  republice. Podpořil restaurování 
památek a  mnoho dalších aktivit. Na  mnohých mís-
tech v Šumperku najdete diplom a emblém s jeho jmé-
nem… 

V  dobročinnosti Viktora Dostala pokračuje jeho 
úžasná žena, rovněž lékařka, Elisabeth Dostal, jež 
i v letošním roce věnovala Šumperku finance na pod-

poru dalších aktivit. Jednou z  nich, vedle podpory 
charitativních aktivit a hudebního vzdělávání, je uni-
kátní kulturní projekt. Tím je speciální vánoční kon-
cert šumperského dětského pěveckého sboru Motýli 
společně s  jedním z  nejlepších světových houslistů 
současné doby Pavlem Šporclem, který si užijeme  
7. prosince v  klášterním kostele v  Šumperku. Právě 
tento koncert chceme věnovat památce Viktora Dosta-
la a vzpomenout při koncertě jeho jméno a také jeho 
životní krédo, kterým bychom se měli všichni řídit 
a jež zní - JEN LÁSKA PLATÍ.    
   Z. Brož, P. Brož, H. Stojaníková

S blížícími se vánočními svátky začíná ožívat i ak-
tivita Šumperského vánočního sboru a  orchestru. 
Všichni aktéři oprašují noty, muzikanti začínají cvičit 
a pěvci si začínají chránit krky před různými nástra-
hami nemocí. Na mne, jako každoročně, spadla tíha 
strachu, aby se všichni sešli, a když už se sejdou, aby 
měli správné noty, nástroje a pulty, a když i to se po-
daří, aby všichni zapomněli na různé těžkosti a sváry 
a nechali se nést krásami adventního času a těch nej-
líbeznějších svátečních vánočních dní. 

Jako každoročně nás čekají dva koncerty s Českou 
mší vánoční Jana Jakuba Ryby. Ten první v  šum-
perském klášterním kostele v  úterý 25. prosince 

od  16.30 hodin, druhý pak v  sobotu 29. prosince 
v polském městečku Bolesławów, které leží pár kilo-
metrů od Kladského sedla.

Generální zkouška proběhne ve čtvrtek 20. prosince 
od 19 hodin v klášterním kostele. Zveme na ni všech-
ny členy našeho tradičního hudebního uskupení, ale 
i současné a bývalé členy různých hudebních uskupení 
či sborů, jakož i každého, kdo si rád zazpívá a zahraje 
tu překrásnou hudbu, která „padá libě v uši, proniká 
mou duši“. Kdo by tedy chtěl rozšířit řady účinkujícího 
sboru, nechť se přihlásí na e-mail: vit.rozehnal@email.
cz nebo zatelefonuje nebo napíše na číslo 602 705 986. 
Budeme se těšit. V. Rozehnal, sbormistr

Studentská výměna šumperských gymnazistů 
a  žáků z  Geistalschule v  předposledním říjnovém 
týdnu byla jednou z nejpovedenějších za celých devět 
let. Sešla se výborná parta, bohatý program a dobrá 
atmosféra přispěly k celkové spokojenosti. Dejme slo-
vo přímým účastnicím - M. Drásalové, L. Hanákové 
a E. Juránkové.

Den 1.: Jedenáctihodinová cesta autobusem rychle 
uběhla a my se setkáváme se svými novými německý-
mi kamarády. Večer si ještě mnozí užíváme adrenalin 
na spoustě skvělých atrakcí festivalu Lullusfest.

Den 2.: Dopoledne strávíme ve  škole a  po  obědě 
ve  školní jídelně se vydáváme na  prohlídku města. 
Vystoupáme i na věž kostela, a tak můžeme obdivo-
vat krásu Bad Hersfeldu z výšky. Pak si užíváme volno 
s našimi německými přáteli.

Den 3.: Dnes jedeme na  výlet do  Frankfurtu. 
První zastávkou je sídlo největší fotbalové asocia-
ce, kde se můžeme podívat na nejvýznamnější tro-
feje a poháry. Poté jedeme do centra. Prohlédneme 
si náměstí, známou radnici Römer, slavnou frank-
furtskou katedrálu a také mrakodrapy. Po rozchodu 
někteří míří za nákupy, jiní obdivují zdejší kostely 

a chrámy, - zkrátka, každý si přijde na své.
Den 4.: Vydáváme se do  bývalých solných dolů 

v Merkers. Bereme si helmy a hornické bundy a vý-
tahem sjíždíme do hloubky 500 metrů. Dovídáme se 
spoustu zajímavostí o  těžbě soli a  její historii. Poté 
nasedáme do náklaďáků a už si to frčíme dlouhými 
chodbami do nejhlubšího místa dolu, které se nachá-
zí 800 metrů pod zemí. Zde si prohlížíme barevně 
osvětlenou jeskyni s  až metr velkými krystaly soli 
a zastavujeme se v důlním muzeu. 

Pak opět nasedáme do autobusu a jedeme do Ful-
dy. Provází nás sám bývalý primátor. Navštěvujeme 
dominanty města - barokní dóm, zámek a zámeckou 
zahradu.

Cesta zpátky do  Bad Hersfeldu, výborná večeře 
a poslední společné chvíle. 

Den 5.: Ráno se se slzami v očích loučíme s našimi 
hostiteli. Už se moc těšíme, až je budeme na jaře moci 
přivítat u nás v Šumperku.

Krásný týden je za námi, těšíme se na další pokra-
čování. Děkujeme tímto také městu Šumperku a Spo-
lečnosti česko-německého porozumění za  finanční 
podporu. H. Záchová

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

Informace o sloužícím lékaři
 a ordinaci: tel. č. 585 544 444, 

www.dent.cz v sekci pro veřejnost

Profesor Viktor Dostal nezištně pomáhal jednotli- 
vcům, organizacím a podpořil řadu projektů. Foto: -pk-

V knihovně pokřtí kalendář 
Pavla Alexandera Taťouna

Nový kalendář rýmařovského rodáka, malíře Pav-
la Alexandera Taťouna, jenž žije ve Vlčicích u Loštic, 
se bude křtít v úterý 27. listopadu v knihovně TGM 
v ulici 28. října. Akci pořádá knihovna ve spolupráci 
se Společností přátel hradu Bouzova. Křest spojený 
s besedou s autorem o jeho tvorbě se odehraje v ma-
lém sále od 17 hodin. -red-

Workshop bude pojednávat 
o českém činnostním učení

Kulturně vzdělávací workshop pro pedagogy a ro-
dičovskou veřejnost pořádá s  finanční podporou 
Olomouckého kraje v pátek 23. listopadu Spolek pro 
zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti. Ode-
hraje se od  12.30 do  16 hodin ve  vile Doris v  ulici  
17. listopadu.

Na  programu jsou praktické ukázky českého čin-
nostního učení, filmy s činnostní výukou na školách 
a  ukázky interaktivních programů. K  vidění bude 
i výstava žákovských pomůcek, učebnic z doby před 
padesáti až sto lety a  nových učebnic pro činnostní 
výuku. -zhs-

V listopadu se cyklus celostní 
muzikoterapie zaměří na děti

Od letošního září „rozjela“ knihovna ve spoluprá-
ci s Ivou Smýkalovou cyklus celostní muzikoterapie. 
Ten sestává z přednášek, praktických ukázek, sezná-
mení s lidovými nástroji a jejich výrobou, z relaxace 
a bubnování a je určený pro širokou veřejnost. 

Nejbližší setkání zaměřené na  muzikoterapii pro 
děti se uskuteční ve  čtvrtek 29. září v  knihovně. 
V  jeho rámci nabídne od  15 hodin Iva Smýkalová 
povídání a  workshop pro děti, od  16.30 hodin pak  
Veronika Faltusová „muzikopohádku“ pro rodiče 
a děti. Workshop s povídáním o nástrojích s možnos-
tí jejich zakoupení poté povede Rosťa Žďárský a akci 
uzavře v 18 hodin muzikoterapeutický koncert s har-
monikou Kateřiny Paclíkové. -red-

Literární seminář nabídne 
předvánoční japonské oddechnutí

Oblíbený literární seminář, který pořádá šumper-
ská knihovna TGM a  jenž vede Marie Brožová ze  
zábřežského gymnázia, pokračuje v  prosinci dal-
ší přednáškou. Uskuteční se v  úterý 4. prosince od   
18 hodin v malém sále knihovny a nabídne předvá-
noční japonské oddechnutí. Tématem je totiž Japon-
sko nejen očima Amélie Nothombové. Vstupné je 
třicet korun. -red-

Kulturní okénko
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Vychází závěrečný díl trilogie 
Severomoraváci za Velké války

Beseda/Personální inzerce

„Severomoraváci za Velké války. Vojá-
ci skomírající monarchie, 1916-1918“ je 
titul a podtitul závěrečného dílu trilogie 
seznamující s  osudy vojáků v  rakous-
ko-uherských uniformách na  frontách 
první světové války. Publikaci vydává 
Vlastivědné muzeum v Šumperku a její 
autor Zdeněk Doubravský tentokrát za-
vede čtenáře do Ruska v letech 1916 až 
1918.

Budou svědky poslední úspěšné 
ofenzivy ruských vojsk pod velením 
generála Brusilova, opětného dlouho-
dobého uvíznutí v zákopech a ukončení 
války na východní frontě. Pozornost je 
opět věnována bojové cestě 13. země-
braneckého pluku a  93. pěšího pluku 
šumperského. S 1. praporem 93. pěšího 
pluku čtenáři zavítají na italskou frontu 
a budou moci poznat nelidské podmín-
ky bojů u řeky Soči i působení praporu 
v horských podmínkách nedaleko řeky 
Piavy v  letech 1916 až 1918. Vyprávění 
o  letech válečných strádání uzavírá ka-
pitola o málo známém podivném ukon-
čení bojů na italské frontě.

Autor představí knihu a  povyprá-

ví o  jejím obsahu v úterý 27. listopadu 
v 17 hodin v šumperském muzeu. Před-
náška se rovněž uskuteční 11. prosince 
v mohelnickém muzeu a o den později 
v muzeu zábřežském. -red-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

dvou referentů (na projednávání přestupků) přestupkového oddělení 
odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (obor právo 
nebo veřejná správa)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky 
a řízení o nich, v platném znění * znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * aktivní znalost práce na  PC 
(MS Office, Outlook) * zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku přestupků proti 
občanskému soužití výhodou * vysoká úroveň komunikačních schopností, vč. písemného projevu 
* schopnost komunikovat s  nepříjemnými klienty * psychická odolnost - schopnost zvládat zátěžové 
situace spojené s  výkonem činnosti * samostatnost, odpovědnost a  pečlivost * občanská a  morální 
bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 

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

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

Hlavní zaměření činnosti: agenda projednávání přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích (zejména přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému pořádku, pořádku 
ve  státní správě a  v  územní samosprávě) a  dále dle zvláštních zákonů * vedení správních řízení 
v uvedené agendě a provádění úkonů ve správních řízeních jako oprávněná úřední osoba * vydávání 
rozhodnutí o přestupcích * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 
a platným spisovým řádem

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1. 1. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 11. 2018. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

referenta - zapisovatele přestupků oddělení přestupků odboru 
správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk

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

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky 
a řízení o nich, v platném znění * znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro 
výkon státní správy na úseku přestupků proti občanskému soužití výhodou * aktivní znalost práce na PC 
(MS Office, Outlook) * vysoká úroveň komunikačních schopností, vč. písemného projevu * schopnost 
komunikovat s  nepříjemnými klienty * samostatnost, odpovědnost a  pečlivost * občanská a  morální 
bezúhonnost * dobrý zdravotní stav 

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

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

Hlavní zaměření činnosti: zajišťování administrativní agendy související s projednáváním přestupků 
proti občanskému soužití * výkon funkce zapisovatele při ústním jednání ve správním řízení *  
kompletace podkladů pro vydání rozhodnutí ve  správním řízení * vyhotovování zpráv o  pověsti dle 
žádostí oprávněných orgánů a organizací * zpracování vyjádření významných k posouzení spolehlivosti 
žadatele o zbrojní průkaz * archivace přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 
a platným spisovým řádem

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1. 1. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 11. 2018. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603, 721 444 991.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

referenta oddělení územního rozhodování 
a vyvlastňovacího úřadu

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 * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná 
způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce 
na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení staveb ve správním území 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 3. 12. 2018. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, 
Jesenická 31, tel. 583 388 332.

Publikaci vydává Vlastivědné muzeum 
v Šumperku a jejím autorem je Zdeněk 
Doubravský
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení 
 pracovního místa a  zkušeností v  Šum-
perku - PRACUJTE JINAK A  SVO-
BODNĚJI! Prostor je otevřen každý den 
podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní 
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kva-
lifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - 
možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ * 
Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání 
v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu.
Bližší informace: L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.
cz, M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, 
www.cpkp.cz.

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

23. 11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
23. 11. od 14 hod. v G klubu DK   Oslava Dne nevidomých 
24. 11. od 9 hod. v „K“    Turnaj v showdownu O šumperský pohár 
  Pro přihlášené hráče
27. 11. od 14 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
24. 11. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku
30. 11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
30. 11. od 12 hod. v „K“   Technika a my 
  Téma youtube - ukládání videí
4. 12. od 12.30 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
11. 12. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
13. 12. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - vánoční přání 
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
Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny 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. 

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich 
děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory  Předčítání z knih, 
v prodejně knih ve „FS“   vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý třetí čtvrtek v měsíci od 19 hod.  Adorace pro maminky
v kapli ve „FS“ 
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Centrum pro rodinu

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-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, tel. č. 583  216  747 nebo na  www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o  Modlitby 
za umírající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na 
www.utulekosoblazsko.cz/.
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Další informace: Ing. Jitka Bednářová – výchovná poradkyně
Tel.: 583 213 349, 588 110 341   I   e-mail: sekretariat@oa-sumperk.cz 

www.oa-sumperk.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky,
Šumperk, Hlavní třída 31

nabízí ve školním roce 2019/2020 vzdělávání v oborech

· 63-41-M/02 Obchodní akademie 
denní forma vzdělávání

· 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
denní forma vzdělávání

Studium v obou oborech je určeno žákům 9. tříd základních škol.

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18. prosince 2018 

od 10.00 do 16.00 hodin

Gen. Krátkého 30, Šumperk

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Den otevřených dveří 
a Den zaměstnavatelů

 Čtvrtek 6. 12 2018 od 9:00 - 18:00

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

TÝDEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3.12. -7. 12. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin 

(pátek 9.00 – 12.00 hod.)
Srdečně zveme všechny žáky a rodiče na Týden 
otevřených dveří, který je určen pro zájemce 
o studium těchto oborů:

• 18-20-M/01    Informační technologie
• 26-41-M/01    Elektrotechnika
• 23-41-M/01    Strojírenství
• 78-42-M/01    Technické lyceum

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon 583 326 219, 

e-mail: opatovska@vsps-su.cz 
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348
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• patrový dům, okrasná zahrada
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Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2
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NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

Velké Losiny     1.990.000 Kč
• rodinný dům 5+1, samost.stojící
• patrový RD, CP 1.123 m2, původní, velice  
   dobrý stav s průběžnými úpravami
• vytápění plyn.kotel, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

Hrabenov            850.000 Kč
• rodinný dům 2+1, samost. stojící, 
   CP 735 m2, ihned volný, nová kuch. linka
• možnost rozšíření do podkroví
• vytápění krb s průduchy, el. přímot.
 Volejte: 733 734 435

Nový Malín       500 Kč/m2

• stavební pozemek 
• klidná část obce, CP 1.905 m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• slunné místo s krásným výhledem
 Volejte: 733 734 435

Loučná nad Desnou      1.750.000 Kč
• byt 3+1, cihlový byt po kompletní 
   rekonstrukci, OV, 1. NP, 71 m2

• podíl na přilehlé zahradě, vytápění krb.
   kamna s výměníkem a elektrokotel
 Volejte: 733 734 435

Zborov        2.690.000 Kč 
• rodinný dům 3+kk, samostatně stojící
• patrový, kompl. zařízený, garáž 
• CP 319 m2, celk. rekon., možnost rozšíř.
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel
 Volejte: 733 734 435

Fibichova, Šumperk      1.540.000 Kč  
• byt 3+1 
• 3. patro, lodžie, 63m2, DB
• neprůchozí pokoje, část.rekonstrukce
• nízké náklady, ihned volný
 Volejte: 733 734 435

Naší předností je schopnost 
naslouchat individuálním 

potřebám každého klienta. 
Garantujeme Vám, že čas, 
který investujete do první 

schůzky s námi, se Vám 
mnohonásobně vrátí! 

Jsme tu pro Vás 7 dní v týdnu 
na tel. 733 734 435.

Šumperk             info v RK 
• novostavba 5+kk, patrový celopod-
   sklepený RD, CP 803m2, 2x koup. s WC
• vytápění plyn+krb.kamna 
• dvojgaráž, slunná terasa, slepá ulice 
 Volejte: 733 734 435

  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.fortexreality.czFORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

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

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

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
Přijmeme:

STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA

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

ELEKTROMONTÉRA
AUTOMECHANIKA

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

Brýle   pro každou příležitost  
AKCE 1+1 ZDARMA

Chcete mít přehled o VŠEM 
Multifokální brýlové čočky 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

• 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
PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz
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V centru najdete kompletní sortiment čistící a úklidové techniky KÄRCHER  pro domácí i profesionální účely.

Otevírací doba: 
Po - Čt  7.30 - 17.00, Pá 7.30 – 16.00

KÄRCHER CENTER REA | Zábřežská 596/40 | 787 01 Šumperk
       583 215 479 |       731 107 811 |         sumperk@rea-cz.cz | www.rea-karcher.cz
KÄRCHER CENTER REA | Zábřežská 596/40 | 787 01 Šumperk
       583 215 479 |       731 107 811 |         sumperk@rea-cz.cz | www.rea-karcher.cz
KÄRCHER CENTER REA | Zábřežská 596/40 | 787 01 Šumperk
       583 215 479 |       731 107 811 |         sumperk@rea-cz.cz | www.rea-karcher.cz
KÄRCHER CENTER REA | Zábřežská 596/40 | 787 01 Šumperk
       583 215 479 |       731 107 811 |         sumperk@rea-cz.cz | www.rea-karcher.cz

NOVĚ OTEVŘENÉNOVĚ OTEVŘENÉNOVĚ OTEVŘENÉ
VÁNOČNÍ ÚKLID zvládnete hravě 
s profesionálními pomocníky � rmy 
KÄRCHER. Nenechte si ujít 
SLEVU 20 % NA CELÝ NÁKUP.
Sleva se vztahuje pouze na výrobky z kategorie Home and Garden. 
Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi, nevztahuje se 
na akční či jinak zlevněné zboží.Nabídka platí od 12.11.2018 - 9.12.2018DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - dne 8. 2. 2019  od 13 do 17 hod.

,
s

v

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

MULTIFOKÁLNÍ   BRÝLE  VARILUX 
= OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

Multifokální brýle zaručující vidění 
na  všechny 3 pohledové vzdálenosti 
s  plynulou změnou dioptrií, 
takže není problém 
vidět při řízení 
auta na  palubní 
desku a mapu zá-
roveň, nebo v kan-
celáři na  klienta, moni-
tor počítače a práci nablízko.

Co Vám nabízí AKCE 1+1  v OPTICE 
OPTOMEDIC DD? V  této AKCI 
si můžete dopřát dvoje různé brýle. 
Každý z  nás má různé potřeby, co se 
týká náročnosti ať už v  pracovním, 
tak i v soukromém životě. Tak jako se 
nelze spoléhat jen na  JEDNY BOTY, 
tak bychom se neměli spoléhat pouze 
na JEDNY BRÝLE !!!

Bohužel doba, ve které žijeme, je ve-
lice náročná a  její modernizace nás ať 
chceme, či ne, ovlivňuje. Z těchto důvo-
dů jsou již na trhu celých 50 let brýlové 
čočky, které Vám mohou Vaše požadav-
ky a  potřeby vyřešit. Za  těchto 50 let 
prošly „VARILUX“ skla neskutečným 

vývojem nejen optického designu, ale 
i povrchových úprav.

Aby Vaše brýle dobře 
sloužily, je však 

důležité pro-
vést kvalit-
ní měření 

zraku a pro-
vést správnou cen- 

traci. Nabídka Očního centra  
OPTOMEDIC DD je široká a snažíme 
se vyhovět potřebám a  požadavkům 
našich klientů. Spolupráce lékaře a op-
tometristy zajišťuje okamžité řešení 
složitějších refrakčních vad a  zrako-
vých problémů. Takto zhotovené brýle 
pak mají 100% garanci jak po  stránce 
dioptrické korekce, tak po stránce zho-
tovení přímo dle Vašich potřeb a poža-
davků.

V AKCI 1+1 máte nyní jedinečnou 
šanci pořídit si 2 PÁRY brýlových skel, 
a to v různých variantách. Multifokální 
brýle /celodenní a do páru např. kan-
celářské/. 

Brýle na  dálku či čtení opět v  pro-

vedeních 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.

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

Na viděnou  
Team lékařů a optiky

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

PROGRESIVNÍ

TAK JAKO MILIONY SPOKOJENÝCH 
NOSITELŮ PŘED VÁMI, ZVOLTE SI I VY 

BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

Varilux®, první progresivní 
brýlové čočky na světě, které 
udávají směr dalšího výzkumu 

a vývoje na tomto poli.

Viditelný rozdíl pro váš zrak 
ve vašem každodenním životě

se na celém světě prodá jeden pár 
brýlových čoček Varilux®**

1 BRÝLOVÁ ČOČKA
= AŽ 

30 PATENTŮ

KAŽDÉ 
4 SEKUNDY 

LÍDR NA TRHU 
OD ROKU 1959

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 
celém světě podle tržních výpočtů společnosti Essilor.

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 
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Brýle na Všechny vzdálenosti
Akce 1+1 POKRAČUJE

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM 

Multifokální 
brýlové 

čočky 
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Dopřejte si jediné brýle a úsměv na tváři po celý den!

1+1 ZDARMA
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• 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

VSTUPNÉ
1 100 KČ

31. 12. 2018 / 18:00

KOMEDIE 
PRACHY? PRACHY!

HRAJE 
STYL MUSIC ORCHESTRA

DJ ALESH
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

DO 21. 12. 2018
POUZE V POKLADNĚ DIVADLA

PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK 

BOHATÝ RAUT
DÁREK PRO KAŽDÉHO

 g
ra

fik
a 

Ji
tk

a 
M

uc
ho

vá

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

více informací na 
www.hevos.cz

EPCOS změnil jméno.

www.tdk.cz

Nově jsme 
TDK Electronics s.r.o.


