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Neuvěřitelnou proměnou ošklivého 
káčátka v líbeznou labuť prošla během 
posledních pěti let někdejší zdevasto-
vaná budova šumperského kina Svět 
v centru města. Naděje na záchranu svit-
la chátrajícímu objektu v roce 2002, kdy 
jej v dražbě koupila společnost Osapo, 
vlastnící síť prodejen s nábytkem, kober-
ci a bytovými doplňky. Ta přebudovala 
někdejší biograf do podoby prodejního 
centra. Jeho otevření minulý týden ná-
ročnou rekonstrukci úspěšně završilo.

„Jsem velice rád, že se majiteli po-
dařilo dokončit i druhou etapu rekon-
strukce, zaměřenou na interiér budovy. 
Zmizel tak jeden z vředů v centru města, 
což nás pochopitelně velmi těší,“ řekl 
šumperský místostarosta Marek Zapletal 
během slavnostního otevření prodejny 
nábytku, jež se nachází v místech býva-
lého kinosálu. Ten byl v devadesátých le-
tech, podobně jako ostatní části objektu, 
v havarijním stavu. Společnost Osapo, 
která koupila budovu v dražbě, se nejpr-
ve pustila do rekonstrukce přední části. 
V ní se před dvěma lety veřejnosti ote-

Někdejší ponurý kinosál, jenž byl v havarijním stavu, přebudoval nový majitel 
kina Svět v moderní prodejní centrum.  Foto: P. Kvapil

Někdejší biograf opět ožil

V Šumperku jsou hned tři kontaktní 
místa Czech POINTu, tedy Českého 
podacího ověřovacího informačního 
národního terminálu. Lidé tak mohou 
získat na jednom místě ověřené výpisy 
z centrálních státních evidencí a rejst-
říků.  Více na straně 2

Zastupitelé se sejdou posledního ledna
Ke svému prvnímu zasedání v roce 

2008 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 31. ledna. Schválit by měli 
rozpočet na letošní rok a také roz-
dělení částky na granty a dotace na 
tři díly, z nichž část půjde na granty 
a dotace na činnost, část na vyjme-
nované akce a činnosti a nejmenší 

část by měla zůstat jako fi nanční re-
zerva. V programu nechybí ani řada 
majetkoprávních a také fi nančních 
záležitostí. První letošní zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začí-
ná poslední lednový den v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny na Rooseveltově ulici. -zk-

Modernizace centrální sterilizace v šum-
perské nemocnici přinesla zkvalitnění 
příjmu a výdeje materiálu na centrální 
operační sály a také výrazné zlepšení 
a zjednodušení manipulace se sterilizo-
vaným materiálem.  Více na straně 3

vřel tzv. „Gastrokomplex Svět“ s bistrem, 
kavárnou a stylovou restaurací. Zbývající 
prostory pak majitel objektu přeměnil 
v prodejnu nábytku, koberců a bytových 
doplňků, jež přivítala první zákazníky 
minulé pondělí. -zk-

 Bližší informace na straně 5

Již více než tři čtvrtě roku pomáhá 
šumperské Městské policii v „boji“ 
s piráty silnic mobilní laserový měřič 
rychlosti. S jeho pomocí hlídají stráž-
níci provoz v místech, kde jsou nejvíc 
ohroženi chodci a cyklisté, zejména 
pak v blízkosti škol.  Více na straně 5
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Šumperk má tři kontaktní místa Czech POINTu
Prvním dnem letošního roku byla v České republice naplno spuštěna síť kontakt-

ních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech 
POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je 
poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na 
jednom místě. Končí tak doba zbytečného obcházení úřadů státní správy, hodinová 
čekání či zdlouhavé dojíždění do vzdáleného města. 

V Šumperku otevřela jako první kontaktní pracoviště Czech POINTu Česká pošta 
ve své hlavní budově na ulici Gen. Svobody 13 - od loňského srpna zde již mohli 
občané žádat o výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnosten-
ského rejstříku. Stejnou službu nabídla o tři měsíce později občanům i podnikatelům 
Okresní hospodářská komora v Šumperku, jež sídlí na Hlavní třídě 8. Začátkem le-
tošního roku pak začalo fungovat pracoviště Czech POINTu také na šumperském 
Městském úřadu. To zatím jako jediné ve městě vydává jeden z nejčastěji požadova-
ných dokladů - výpis z rejstříku trestů. Zatímco donedávna na něj lidé čekali až dva 
týdny, nyní jej mohou dostat prakticky ihned.

Poskytování výpisů z Katastru nemovitostí ČR, z Obchodního rejstříku ČR, ze 
Živnostenského rejstříku ČR a z Rejstříku trestů ČR by mělo být prvním krokem na 
cestě k jednodušší komunikaci s úřady. V budoucnu bude na pracovištích označe-
ných logem Czech POINT možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných infor-
mačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do 
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vzta-
hu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Další informace 
o projektu Czech POINT naleznete na internetových stránkách www.czechpoint.cz.

Co Czech POINT nabízí?

► Výpis z Katastru nemovitostí 
České republiky

O výpis z Katastru nemovitostí Čes-
ké republiky může občan požádat třemi 
způsoby - na základě listu vlastnictví, 
podle seznamu nemovitostí nebo 
podle seznamu jednotek. 

Při výpisu podle listu vlastnic-
tví musí občan znát katastrální 
území a číslo listu vlastnictví.

Při výpisu podle seznamu nemovi-
tostí musí občan znát katastrální území 
a dále buď parcelní číslo požadované 
nemovitosti (jedná-li se o pozemek 
nebo stavební parcelu), nebo číslo po-
pisné (jedná-li se o stavbu).

Při výpisu podle seznamu jednotek 
(např. velké stavby dělící se na jednotli-
vé byty, garáže apod.) musí žadatel znát 
popisné číslo domu a přesné číslo bytu 
v domě.

Co občan dostane: Úplný nebo čás-
tečný výstup z Listu vlastnictví k ne-
movitostem či parcelám v jakémkoli 
katastrálním území v České republi-
ce.

Pro snímky z katastrální mapy či 
výpis vlastnictví nemovitého majetku 
v České republice je třeba se obrátit 
na pracoviště Katastrálního úřadu. 
► Výpis z Obchodního rejstříku 
České republiky

O výpis z Obchodního rejstříku 
České republiky může požádat občan 
na základě znalosti identifi kačního 
čísla (IČ) obchodní organizace. 

Co občan dostane:  Úplný výstup 
z obchodního rejstříku.
► Výpis ze Živnostenského rejstříku 
České republiky

O výpis ze Živnostenského rejstříku 
České republiky může požádat občan 
na základě znalosti identifi kačního 

čísla (IČ) obchodní organizace. 
Co občan dostane:  Úplný výstup ze 

živnostenského rejstříku.
► Výpis z Rejstříku trestů České re-
publiky

O výpis z Rejstříku trestů České 
republiky (při elektronickém podání 

prostřednictvím Czech PO-
INTu) si občan musí zažádat 
osobně s platným dokladem 
totožnosti, výpis z rejstříku 
trestů nelze předat jiné osobě, 

ani na základě ověřené plné moci.
Co občan dostane:  Výpis z rejstříku 

trestů.

Kde lze o výpisy žádat 
a kolik se za ně platí?

Městský úřad v Šumperku 

Na Městském úřadě v Šumperku lze 
za správní poplatek prostřednictvím 
p r o j e k - tu Czech 
P O I N T pořídit čty-
ři druhy ověřených 
výpisů:

- výpis z Katastru 
n e m ov i - tostí České 
r e p u b l i - ky, za který 
občan zaplatí správní poplatek 
dle rozsahu výpisu - za první stránku 
výpisu 100 Kč, za druhou a další stra-
ny výpisu 50 Kč (např. při rozsahu               
5 stran občan zaplatí 300 Kč),

- výpis z Obchodního rejstříku Čes-
ké republiky, za který občan zaplatí 
správní poplatek dle rozsahu výpisu 
- za první stránku výpisu 100 Kč, za 
druhou a další strany výpisu 50 Kč,

- výpis ze Živnostenského rejstříku 
České republiky, za který občan zapla-
tí správní poplatek dle rozsahu výpisu 
- za první stránku výpisu 100 Kč, za 

druhou a další strany výpisu 50 Kč,
- výpis z Rejstříku trestů České re-

publiky, za který občan zaplatí správ-
ní poplatek 50 Kč.

Výpisy lze pořídit na informacích 
Městského úřadu - v budově rad-
nice na náměstí Míru 1 v kanceláři             
č. 9 a v úřadovně na Jesenické ulici 31 
v kanceláři č. 1. 

Pracovní doba: pondělí, středa 
8:00-12:00, 12:45-16:45, úterý, čtvrtek 
8:00-12:00, 12:45-15:15, pátek 8:00-
12:00, 12:45-14:45

Podrobnější informace naleznete 
na stránkách  www.musumperk.cz.

Okresní hospodářská 
komora v Šumperku

Tzv. Ověřovací kancelář byla v šum-
perském sídle Okresní hos-
p o d á ř s k é k o m o r y 
na Hlav- ni třídě 8 
otevřena 1. lis-
t o p a d u 2 0 0 7 . 
P r a c o - v i š t ě 
poskytuje ově ře né 
výpisy z ná- sledujících 
tří centrálních registrů:

- výpis z Katastru nemovitostí Čes-
ké republiky, za který občan zaplatí 
poplatek 70 Kč za první stránku vý-
stupu z ISVS, za druhou a další strán-
ku ověřeného výstupu z ISVS 50 Kč,

- výpis z Obchodního rejstříku Čes-
ké republiky, za který občan zaplatí 
poplatek 70 Kč za první stránku vý-
stupu z ISVS, za druhou a další strán-
ku ověřeného výstupu z ISVS 50 Kč,

- výpis ze Živnostenského rejstří-
ku České republiky, za který občan 
zaplatí poplatek 70 Kč za první strán-
ku výstupu z ISVS, za druhou a další 
stránku ověřeného výstupu z ISVS 
50 Kč.

Do budoucna se rozsah poskytova-
ných služeb rozšíří i o výpisy z trest-

ního rejstříku.
Pracovní doba: pondělí - pá-

tek 7:00 - 15:30, případně v jiném 
čase po telefonické dohodě na čísle 
583 280 071 - 072

Podrobnější informace naleznete 
na stránkách  www.ohk-sumperk.cz.

Česká pošta, s.p., 
hlavní pošta Šumperk 1

Tzv. Kontaktní místo, které se na-
chází v 1. patře budovy hlavní pošty 
Šumperk 1 na ulici Gen. Svobody 13 
poskytuje ověřené výpisy z následu-
jících tří centrálních registrů:

11 ú p l n ý 
a čás- t e č n ý 
v ý - p i s 
z Ka- t a s t r u 
nemovitostí České republiky, za kte-
rý občan zaplatí poplatek 100 Kč za 
první stranu, za druhou a další stra-
nu 40 Kč, za každý druhý a další ově-
řený výstup (stejnopis) bez ohledu 
na počet stran pak 40 Kč,

- úplný výpis a výpis platných sub-
jektů z Obchodního rejstříku Čes-
ké republiky, za který občan zaplatí 
poplatek 100 Kč za první stranu, za 
druhou a další stranu 40 Kč, za každý 
druhý a další ověřený výstup (stejno-
pis) bez ohledu na počet stran pak 
40 Kč,

- výpis ze Živnostenského rejstří-
ku České republiky, za který občan 
zaplatí poplatek 100 Kč za první stra-
nu, za druhou a další stranu 40 Kč, za 
každý druhý a další ověřený výstup 
(stejnopis) bez ohledu na počet stran 
pak 40 Kč.

Pracovní doba: pondělí, středa 
8:00-11:30, 12:00-17:00, úterý, čtvr-
tek, pátek 8:00-11:30, 12:00-15:00, 
bez vyvolávacího systému

Podrobnější informace naleznete 
na stránkách www.cpost.cz.

Začátkem letošního roku začalo fungovat pracoviště Czech POINTu také na šum-
perském Městském úřadu. To zatím jako jediné ve městě vydává jeden z nejčastěji 
požadovaných dokladů - výpis z rejstříku trestů.      Foto: -zk-
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Žádosti o granty a dotace se přijímají do 31. ledna
Přesně za osm dnů vyprší termín, 

do něhož mohou zájemci podat na 
šumperskou radnici žádost o udělení 
grantu či dotace. Město chce přitom 
letos mezi žadatele rozdělit obdobnou 
částku jako loni, tedy 3,7 milionu ko-
run. Šumperk tímto způsobem již ně-
kolik let podporuje ze svého rozpočtu 
pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času, pátým rokem pak mohou zajíma-
vou fi nanční injekci získat od místní 
radnice také organizace zaměřené na 
zdravotně sociální oblast. Peníze se 

přitom opět rozdělí na dva díly s tím, 
že o část se podělí jednotliví žadatelé 
a zbytek půjde na konkrétní vyjmeno-
vané akce a činnosti.

„Pravidla pro udělování grantů a do-
tací zůstávají prakticky stejná jako loni. 
K nepatrné úpravě došlo pouze v oblasti 
vyúčtování,“ podotkl předseda granto-
vé komise Milan Polášek a připomněl, 
že grantem se rozumí dotace z měst-
ského rozpočtu, která je poskytnuta 
žadateli na pokrytí části neinvestičních 
výdajů spojených s realizací nezisko-
vých projektů. Peníze přitom mohou 
dostat pořadatelé jedné, a to i více-

denní akce, nebo celého cyklu akcí se 
sportovní, kulturní, zdravotně sociální 
nebo jinou veřejně prospěšnou náplní. 
Podmínkou je, že pořádaná akce musí 
být určena zejména pro šumperské 
obyvatele a musí propagovat město.

„Dotací na činnost se pak rozumí 
částka, která je poskytnuta z rozpoč-
tu města na podporu činnosti nezis-
kových organizací, které v Šumperku 
pracují s dětmi a mládeží nebo ve zdra-
votně sociální oblasti,“ vysvětlil Polášek 
a zdůraznil, že šanci získat až třicet ti-
síc korun v rámci grantů a dotací mají 
všichni žadatelé, kteří splní konkrétní 

podmínky, jež schválilo Zastupitelstvo 
města. Jejich podrobné znění a také for-
muláře žádostí najdou zájemci na in-
ternetové adrese www.musumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a Jesenické ulici 31. 

Žádosti začaly podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a na Jese-
nické ulici 31 přijímat začátkem ledna. 
Termín pro jejich podávání pak vyprší 
ve čtvrtek 31. ledna v 15 hodin. Gran-
tová komise poté žádosti projedná a své 
návrhy předloží radním a zastupitelům, 
kteří o nich rozhodnou 13. března. -zk-

Domácnosti navštíví 
zástupci statistiky
Výběrové šetření týkající se vzdě-

lávání dospělých probíhá až do       
22. února ve vybraných městech 
celé republiky. Do projektu, který 
organizuje Český statistický úřad, 
byl zařazen také Šumperk. Během 
necelých dvou měsíců tak speciálně 
vyškolení tazatelé navštíví náhodně 
vybrané domácnosti.

Cílem šetření je shromáždit repre-
zentativní údaje o dalším vzdělávání 
dospělých. Na otázky tazatelů přitom 
budou odpovídat lidé narození v le-
tech 1943 až 1982. Šetření je zcela 
anonymní a veškeré získané údaje se 
budou zpracovávat hromadně. Taza-
telé se navíc musí prokázat pověřením 
vydaným ČSÚ v Olomouci a na požá-
dání také občanským průkazem. -zk-

Školy zapisují 
budoucí prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských základ-
ních i speciálních školách již tradičně nese 
ve znamení zápisu budoucích prvňáčků. 
Do prvního ročníku základních a spe-
ciálních škol a také do přípravné třídy 
Speciální základní školy Schola Viva o.p.s. 
budou moci rodiče nechat zapsat své děti 
ve čtvrtek 14. února od 12 do 17 hodin 
a v pátek 15. února od 8 do 15 hodin. S se-
bou musejí vzít rodiče (pěstouni, zákonní 
zástupci) dětí narozených do 31. srpna 
2002 a těch, jimž byla v loňském školním 
roce odložena školní docházka, rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Po oba zmíněné dny bude zápis 
probíhat na následujících školách: ZŠ  
Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ 
Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ 
Šumavská 21, Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola Šumperk, Ha-
nácká 3 - odloučené pracoviště ZŠ Tře-
bízského 1, Základní škola pro žáky se 
specifi ckými poruchami učení a mateřská 
škola logopedická Schola-viva, o.p.s., Er-
benova 16, Základní škola a střední škola 
Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13. -red-

Nemocnice loni modernizovala
Ve znamení investic se nesl uplynulý rok v šumperské ne-

mocnici. Zdravotnické zařízení se tak dnes může pochlubit 
moderním oddělením centrální sterilizace, novými výtahy 
v pavilonu E či jedenáctikomorovou prádelenskou linkou Jen-
sen Senking GmbH. Zmodernizované prostory si přitom mohli 
koncem roku prohlédnout šumperští zastupitelé, na část inves-
tic totiž „padlo“ nájemné, jež město od soukromého provozova-
tele nemocnice vybírá a vzápětí vrací zpět do oprav.

Zmodernizované oddělení centrální sterilizace, jež je součástí 
objektu chirurgického komplexu, otevřela společnost Šumperská 
nemocnice loni v prosinci. „Nové prostory centrální sterilizace 
odpovídají nejpřísnějším hygienickým předpisům a evropským 
normám. Rekonstrukce tak přinesla zkvalitnění příjmu a výde-
je materiálu na centrální operační sály a také výrazné zlepšení 
a zjednodušení manipulace se sterilizovaným materiálem,“ uve-
dl ředitel nemocnice Radan Volnohradský. Zásadní změnou je 
podle něj naprosté oddělení „špinavého“ a čistého materiálu. Vy-
rostly zde totiž dva nákladní výtahy, které ústí do prostor operač-
ních sálů. Jeden je určen ke svozu kontaminovaného materiálu 
do úseku mytí centrální sterilizace a druhý se využívá k transpor-
tu sterilního materiálu ze skladu zpět na operační sály. „Oddělení 
je vybaveno nejmodernější technologií. Kromě jedinečných my-
ček Hamo jsme pořídili i dva sterilizátory BMT s integrovaným 
vyvíječem páry, takže jsme mohli „odříznout“ parovod vedoucí 
z kotelny,“ vysvětlil Martin Pelnář z vedení nemocnice. Sterilizu-
je se zde přitom podle něj nejen „domácí“ zdravotnický materiál 
a nástroje, ale tuto službu místní nemocnice využívá i mnoho 
dalších privátních lékařů ze Šumperska a Zábřežska.

Vlastní modernizace centrální sterilizace, jež přišla na nece-
lých dvanáct milionů korun, odstartovala loni v srpnu. Stavebně 
technologické činnosti, jež vyžadovaly práce v prostorách ope-
račních sálů, se přitom prováděly výhradně v nočních směnách 

mimo operační program. „Nejnáročnější byl zhruba jeden mě-
síc, kdy jsme museli odstavit někdejší parní sterilizátory. V té 
době jezdila denně auta s kontaminovaným a čistým materiálem 
mezi Šumperkem a nemocnicemi ve Šternberku a Bruntále, jež 
pro nás sterilizaci prováděly. Myslím, že se nám tuto logisticky 
náročnou akci podařilo zvládnout bez problémů a že personál 
na operačních sálech žádný nedostatek nepocítil,“ dodal Pelnář.

Modernizace v hodnotě pěti milionů korun se loni dočkala 
rovněž nemocniční prádelna. Dosluhující pračky Romo, které 
špitál využíval neuvěřitelných sedmadvacet let, nahradila moder-
ní prádelenská linka německé fi rmy Jensen Senking GmbH. Ta 
zvládne denně až čtyři tuny prádla, jež prochází očistou v celkem 
jedenácti komorách. „Pereme rovněž pro rýmařovskou a brun-
tálskou nemocnici a v nejbližší době se chystáme poskytovat tuto 
službu i zdravotnickým zařízením v olomouckém regionu.

Blýskat na lepší časy se loni začalo rovněž pavilonu E, v němž 
se v současné době nachází neurologické oddělení. Modernizací 
prošel původní výtah, k přepravě klientů, personálu i materiálu 
pak slouží i druhá moderní zdviž. „Letos chceme vyřešit problé-
my s vlhkostí, upravit vnitřní prostory a nainstalovat protipožár-
ní signalizaci,“ prozradil ředitel Volnohradský. „Veškeré loňské 
opravy se přitom prováděly za plného provozu nemocnice, aniž 
by narušily kvalitu či rozsah poskytované péče. Za to bych chtěl 
poděkovat všem zaměstnancům,“ dodal Volnohradský. Celkem 
podle něj Šumperská nemocnice loni proinvestovala více než 
dvacet milionů, od roku 2004 pak vydala přes šest desítek milio-
nů korun. „Letos mimo jiné plánujeme poměrně velké investice 
do rentgenového vybavení a obnovou by měla projít klimatiza-
ce a osvětlovací technika na operačních sálech. Ve spolupráci 
s městem bychom rádi vyřešili i otázku parkoviště, které je dnes 
naprosto nedostačující. To vše by tak mělo našim pacientům při-
nést další výrazné zvýšení kvality služeb poskytovaných Šumper-
skou nemocnicí,“ uzavřel ředitel nemocnice.  Zuzana Kvapilová

Zmodernizované prostory centrální sterilizace si koncem loň-
ského roku prohlédli šumperští zastupitelé.                Foto: -zk-

Během prohlídky nemocničního areálu zavítali zastupitelé rovněž 
do nemocniční prádelny. Obdivovat mohli novou moderní linku, 
jež zvládne denně až čtyři tuny prádla.  Foto: -zk-
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Výstava představí 
regionální umělce
Díla českých a německých umělců 

ze Šumperska a Zábřežska, tvořících 
v letech 1850 - 1950, představí koncem 
ledna Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku. Výstava nazvaná „Známí i nezná-
mí“ bude zahájena v Galerii Šumper-
ska ve čtvrtek 31. ledna v 17 hodin.

V pořadí třetí výstavou v Gale-
rii Šumperska navazují její autorky 
Milena Filipová a Alena Turková na 
předchozí expozice. Zatímco první 
z nich představila současné výtvar-
né umění regionu a druhá přiblížila 
dílo šumperského malíře Lubomíra 
Bartoše, třetí výstava si klade za cíl 
seznámit veřejnost s místními uměl-
ci, jež tvořili v letech 1850 - 1950. 
V Galerii tak budou k vidění ob-
razy a kresby šumperských rodáků 
Kurta Halleggera a Karla Brachtela 
mladšího, plastiky Gustava Jekela, 
díla známých českých umělců Sta-
nislava Lolka, Adolfa Kašpara, Fran-
tiška Hoplíčka, Richarda Wiesnera, 
Zdeňka Sklenáře a dalších.  -red-

Tříkrálová sbírka lidi oslovila
Tříkrálové poselství letos lidi opět oslo-

vilo. Do kasiček koledníků sbírky, podpo-
rující místní aktivity Charity a humani-
tární pomoc doma i v zahraničí, vhodili 
obyvatelé šumperského děkanátu téměř 
čtyři sta devadesát čtyři tisíce korun. V sa-
motném Šumperku přitom trojice biblic-
kých mudrců z Východu vykoledovaly 
devětasedmdesát tisíc. Výnos ze sbírky, 
kterou již podeváté uspořádala Charita 
Česká republika, se navíc po republiko-
vém přepočítání ještě zvýší, a to o podíl 
z dárcovských DMS.

„Jsme rádi, že veřejnost vnímá tříkrálo-
vé koledování velmi pozitivně. Postupně 
přibývá dárců, kteří neváhají vhodit do 
pokladničky i bankovky vyšší hodno-
ty, což by mohlo svědčit o důvěře v naši 
sbírku,“ říká ředitel šumperské Charity 
Vlastimil Štrpka a prozrazuje, že výnosy 
jednotlivých pokladniček byly letos opět 
o něco vyšší než v letech předchozích. 
„Podařilo se nám dokonce i mírně pře-
konat loňský výsledek, který jsme pova-
žovali za mimořádně úspěšný,“ podotýká 
ředitel. Na území šumperského děkanátu 

podle něj vyrazilo do ulic třiadvaceti obcí 
165 trojic malých králů a v jejich poklad-
ničkách skončilo 493 928 Kč, tedy o tři 
tisíce více než loni. 

Obecně lze přitom říci, že lépe se každo-
ročně daří koledníkům na vesnicích než 
ve městech. „Koledování ve městě bývá 
zpravidla náročnější než v menších ob-
cích, kde se lidé s koledníky osobně znají 
a celé koledování má pak obvykle milou 
atmosféru lidové tradice,“ soudí Štrpka 
a dodává, že v Šumperku se role kolední-

ků zhostili nejen členové místní farnosti, 
ale také šumperští gymnazisté a členové 
dětského pěveckého sboru Motýli. A za-
tímco loni bylo v ulicích města k vidění 
šestašedesát tříkrálových skupinek, letos 
jich bylo jen šestatřicet. „V předchozím 
roce jsme nabyli dojmu, že renomé naší 
akce příliš neprospívá, když jsou občané 
v ulicích  koledníky osloveni i několikrát 
za sebou, takže jsme jejich počet omezili. 
I to je zřejmě důvod, proč jsme v Šumper-
ku ve srovnání s loňskem vybrali o téměř 
osmatřicet tisíc méně. Přesto jsme s vý-
sledkem i průběhem velmi spokojeni,“ 
zdůrazňuje Štrpka. Do zapečetěných ka-
siček s logem Charity tak letos šumperští 
koledníci v převlecích biblických mudrců 
Kašpara, Melichara a Baltazara vybrali 
79 169 Kč. „Všem koledníkům, organizá-
torům a samozřejmě především dárcům 
bych chtěl za jejich mimořádnou vstříc-
nost poděkovat,“ dodává ředitel Charity.

Tříkrálová sbírka patří již tradičně mezi 
největší v republice, její výtěžek podpoří 
především projekty Charity v šumper-
ském regionu, pomůže však také rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. „Pět-
ašedesát procent z celkové vykoledované 
částky se vrací zpět na území, kde byly 
peníze vybrány. Podíl pro šumperskou 
Charitu zatím neznáme, protože ještě ne-
proběhlo celorepublikové rozdělení po-
dílů z dárcovských DMS,“ říká Vlastimil 
Štrpka a dodává, že vykoledované peníze 
by měly přispět ke zkvalitnění služeb se-
niorům a osobám se zdravotním postiže-
ním. „Největší část výtěžku chceme pou-
žít na zakoupení nových rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, jako jsou 
například polohovací lůžka, invalidní vo-
zíky či antidekubitní soupravy, které půj-
čujeme našim klientům,“ vysvětluje ředi-
tel. Stejně jako v minulých letech podpoří 
Charita Šumperk místní Poradnu pro 
ženy a dívky a Fond přímé pomoci, jenž 
je určen na řešení náhlých krizových situ-
ací a pomoc lidem v dlouhodobé nouzi. 
Premiérově se pak dostane fi nanční pod-
pory také novému Centru pro rodinu, jež 
funguje pod hlavičkou místního Farního 
střediska mládeže. Podrobné informace 
o výsledcích letošního koledování získají 
zájemci na internetové adrese www.sum-
perk.caritas.cz. -zk-

Do zapečetěných kasiček s logem Cha-
rity vybrali letos šumperští koledníci 
téměř osmdesát tisíc.               Foto: -zk-

Bývalý kinosál se proměnil v moderní prodejnu
Vstupenku v hodnotě 3 Kčs dostávali v pátek 11. ledna ná-

vštěvníci někdejšího prvorepublikového biografu Saxinger 
a pozdějšího kina Svět. Společnost Osapo, jež koupila chátrající 
objekt v centru města v roce 2002, pozvala v tento den zástup-
ce města a své obchodní partnery do bývalého kinosálu niko-
liv na promítání některého z kasovních trháků, ale proto, aby 
jim představila proměnu ponurých prostor v moderní prodejní 
centrum. 

„Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit slova „Nic není ztrace-
no“, jimiž neznámý sprejer v minulosti ozdobil fasádu někdejší-
ho kina, a že budova získala zpět svoji původní tvář,“ řekl během 
slavnostního otevření prodejny nábytku, jež se nachází v mís-
tech bývalého kinosálu, spolumajitel společnosti Osapo Jan Ur-
bánek. Jeho kolega Miroslav Bezeli poté připomněl pohnutou 
historii někdejšího biografu, jenž býval ve společenském i kul-
turním životě Šumperka skutečným pojmem. Od osmdesátých 
let však postupně chátral a 29. června 1991 usedli diváci v hle-
dišti někdejšího slavného prvorepublikového biografu naposle-
dy. Firma, která koncem téhož roku objekt od města koupila, se 
ale do slibované přestavby nikdy nepustila a chátrající budova 
se nakonec dostala do rukou fi nančního úřadu, který ji v dražbě 
prodal současnému majiteli, fi rmě Osapo, v.o.s.

„Koupě budovy nebyla výsledkem dlouhodobých plánů, 

ale šlo spíše o jakýsi náhlý impuls, kdy rozhodla především 
zajímavá poloha v centru města,“ prozradil spolumajitel spo-
lečnosti Miroslav Bezeli a dodal, že přední část impozantní 
budovy ožila již před dvěma lety, kdy se zde otevřel tzv. „Gas-
trokomplex Svět“ s bistrem, kavárnou a stylovou restaurací. 
Tyto prostory jsou již dnes propojené s místy, kde se původně 
nacházel kinosál. Právě zde otevřela společnost Osapo minulé 
pondělí novou prodejnu s nábytkem. Na čtrnácti stech met-
rech prodejní plochy zde kromě nábytku nabízí také koberce 
a bytové doplňky, od konce března pak budou moci zákazníci 
zavítat i do kuchyňského studia. 

„Během rekonstrukce jsme samozřejmě byli omezeni určitý-
mi mantinely, protože budova se nachází na okraji památkové 
zóny,“ řekl Bezeli a připomněl, že náročnou rekonstrukci od-
startovalo zbourání bývalého kinosálu, jenž byl v havarijním 
stavu. Na demolici navázaly stavební úpravy budovy a přístavby 
směrem do ulic M.R. Štefánika a Slovanské v duchu původní-
ho objektu. „Obě křídla přístavby tvoří železobetonová skele-
tová montovaná konstrukce, která kromě toho, že je elegantní, 
mohla být i poměrně rychle realizována,“ uvedl architekt Miloš 
Tempír ze Studia 2001. Ten již při zpracování projektové doku-
mentace vycházel z myšlenky zachovat zbylý objekt a využít po-
zemek pro přístavbu tak, aby maximálně vyhovoval obchodní-
mu využití. „I z tohoto důvodu půdorysně navazuje na stávající 
objekt dispozice ve tvaru písmene ypsilon s krytou dvoranou 
uprostřed a obchodními prostorami po stranách. „Lahůdkou“ 
pak je jednoramenné schodiště ve středu dvorany, které se smě-
rem nahoru rozšiřuje,“ vysvětlil architekt. 

„Když jsem byl jako starosta v těchto prostorách naposledy, 
hrozilo, že celý objekt vezme zasvé. Novým majitelům se ale 
podařilo tuto jedinečnou architektonickou památku zachovat 
a navíc vytvořit velmi zajímavé prostředí. Za to si zaslouží uzná-
ní,“ uvedl poslanec a někdejší šumperský starosta Petr Krill. 
„Výsledek přestavby je velmi dobrý, lepší využití by se pro ob-
jekt najít nemohlo. Hlavně nás ale těší, že zmizel jeden z vředů 
v centru města,“ doplnil Krilla místostarosta Marek Zapletal. 
Snahu zachovat původního „ducha“ někdejší prvorepublikové 
stavby ocenil již během své návštěvy Šumperka v roce 2005 i ar-
chitekt David Vávra, který tu v minulosti natáčel jeden z dílů 
svého projektu Šumná města.  Zuzana Kvapilová

Slavnostního přestřižení pásky se v novém obchodním centru 
ujali (zleva) Miroslav Bezeli z fi rmy Osapo, šumperský mís-
tostarosta Marek Zapletal, poslanec Petr Krill a spolumajitel 
fi rmy Osapo Jan Urbánek.    Foto: -pk-

DDM Vila Doris pořádá
Po stopách prérijních indiánů
Cyklus besed zakončený workshopem 
- 24.1. v 18:30 hod. „Každodenní život 
prérijních indiánů“ * 7.2. v 18:30 hod. 
„Indiánské zbraně války a válečnictví“ 
* 14.2. v 18:30 hod. „Duchovní život 
a indiánské rituály“ * 16.2. od 9:00 
do 16:00 hod. - workshop. Přednáší, 
promítá, baví a diskutuje: Tomáš Gie-
sel. Případné další informace: Petr Šaj,                 
tel.č. 731 186 056. Celý cyklus probíhá 
ve Vile Doris a je zdarma. Akce je realizo-
vána v rámci projektu „Přírodě OK!“ a je 
podpořena ESF a SR ČR.
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Adventní koncerty podpořily charitu i opuštěné děti 
Více než pětatřicet tisíc korun vynesl 

loňský cyklus šumperských adventních 
koncertů, jež posluchačům nabídly ne-
jen chvíle adventního zklidnění a poho-
dy, ale také příležitost k pomoci a charitě. 
Peníze vybrané do adventní „zlaté“ ryby 
tak pomohou dětem na Haiti, nevido-
mým a slabozrakým a handicapovaným 
dětem z Pomněnky. Téměř devět tisíc 
korun pak vyzpívaly děti Šumperského 
dětského sboru pro místní Kojenecký 
ústav a Dětský domov. V pořadí již devá-
té adventní koncertování přitom uspořá-
daly Dům kultury Šumperk, Vlastivědné 

muzeum, Římskokatolická farnost a Sbor 
Českobratrské církve evangelické.

„Loňský ročník adventních kon-
certů potvrdil, že jsou již nedílnou 
součástí života v našem městě. Svědčí 
o tom velký zájem posluchačů,“ říká 
organizátorka adventních koncertů 
Hana Havlíčková. Hned první koncert 
přitom vynesl deset tisíc korun, které 
organizátoři poslali prostřednictvím 
Arcidiecézní charity Olomouc na 
stavbu školy v haitské Baie de Henne, 
kde působí zábřežský misionář otec 
Roman Musil. Deset tisíc a pět set tři-

cet korun se pak vybralo do adventní 
ryby během druhého koncertu praž-
ské skupiny Traband, peníze přitom 
pomohou dětem z místní „speciálky“ 
Pomněnka, o.p.s. Posledním subjek-
tem, který loňský koncertní cyklus 
představil, byla Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých v Šum-
perku. Její činnost podpořili návštěv-
níci adventního koncertování částkou                                    
6155 korun. „Celkový výtěžek předsta-
vuje nejen dobrovolné příspěvky těch, 
kteří na koncerty přišli, ale zahrnuje 
i peníze z prodeje speciálních advent-

ních pohlednic, které ilustroval výtvar-
ník Petr Válek,“ vysvětlila organizátor-
ka adventních koncertů.

Loňský cyklus adventních kon-
certů završilo již tradičně zpívání 
koled u místní radnice. Výtěžek ve 
výši 8791 korun věnoval Šumperský 
dětský sbor stejně jako v uplynulých 
letech místnímu Kojeneckému ústa-
vu a Dětskému domovu. „Ráda bych 
poděkovala všem, kteří na koncerty 
přišli a svou štědrostí zajímavé pro-
jekty podpořili,“ zdůraznila na závěr 
Havlíčková. -zk-

S „třicítkou“ mají řidiči problémy, říká ředitel Městské policie
Již více než tři čtvrtě roku pomáhá šumperské 

Městské policii v „boji“ s piráty silnic mobilní lase-
rový měřič rychlosti. Zařízení nazvané ProLaser III 
pořídila místní radnice začátkem loňského roku díky 
státní dotaci ve výši tří set padesáti šesti tisíc korun 
v rámci programu prevence kriminality na místní 
úrovni „Partnerství v roce 2006“. Pomocí radaru, 
který přišel na pět set padesát dva tisíce korun, hlí-
dají městští strážníci provoz v „rizikových“ ulicích 
- v místech, kde podle policejních statistik dochází 
k častým dopravním nehodám a kolizním situacím. 
Jen loni tak v ulicích Temenické, Zábřežské, Vanču-
rově a Lidické zastavili na dvě stě padesát řidičů, kteří 
za vysokou rychlost zaplatili pokuty v celkové výši 
téměř tři sta tisíc korun.

Měřit rychlost vozidel může Městská policie od 
poloviny roku 2006 díky novele zákona o provozu na 
pozemních komunikacích. Šumperští strážníci přitom 
v této oblasti úzce spolupracují se svými republiko-
vými kolegy z dopravního inspektorátu a obvodního 
oddělení. „Na základě měsíčních plánů měříme rych-
lost společně se státními policisty, kteří se zaměřují na 
technický stav vozidel. Při překročení rychlosti o dva-
cet kilometrů a více je potřeba prověřit, zda řidič v po-
sledních dvanácti měsících tento přestupek nespáchal 
již dva a vícekrát. Přímý přístup do evidence přitom 
mají pouze naši kolegové,“ podotýká ředitel Městské 
policie Zdeněk Dočekal. 

Mobilní měřič rychlosti ProLaser III používá šum-
perská Městská policie hlavně v oblastech, kde hrozí 
kolizní situace a kde jsou nejvíc ohroženi chodci a cyk-
listé, tedy v blízkosti škol, v místech s větší koncentrací 
osob a podobně. „Zaměřujeme se na problematické 
lokality s větším pohybem lidí, v nichž řidiči velmi 

Co vše ProLaser III umí?
Při překročení nastaveného rychlostního li-

mitu je automaticky pořízena barevná digitální 
fotografi e se všemi údaji potřebnými k doku-
mentaci přestupku. Na snímku se tak zobrazí 
jeho číslo, název stanoviště, datum a čas měře-
ní, limit rychlosti v daném místě, směr pohybu 
měřeného vozidla, jeho vzdálenost a rychlost. 
Radar přitom může měřit rychlost projíždějících 
vozidel v obou směrech a při použití speciálního 
fi ltru na objektivu pak lze z digitálního snímku 
„vytáhnout“ fotografi i řidičova obličeje, a to 
i v případě, že vozidlo má tónovaná skla a nebo 
skla polepená tmavou autofólií.

často překračují rychlost,“ říká Dočekal a dodává, že 
loni vyjížděli policisté s radarem zejména do ulic Te-
menické, Zábřežské, Vančurovy a Lidické. Předepsané 
„třicítky“ ve zmíněných ulicích totiž projíždějící řidiči 
příliš nerespektují. Prvenství v nejvyšší naměřené rych-
losti přitom drží Temenická ulice. V blízkosti tzv. solné 
jeskyně, kde je „třicítka“, naměřil 17. října ve tři čtvrtě 
na jedenáct dopoledne radar jednomu řidiči rychlost 
71 kilometr v hodině. „Musíme počítat s tříkilometro-
vou tolerancí, takže řidič jel rychlostí osmašedesát kilo-
metrů v hodině. Přišel tak o dva a půl tisíce a tři body,“ 
líčí ředitel a prozrazuje, že na stejném místě přišla o bo-
dy již dvakrát jedna řidička. „Poprvé jela téměř šedesát-
kou a podruhé jí radar naměřil 45 km/hod. Hrozně se 
divila, že je zde třicítka,“ dodává Dočekal.

Rychlá jízda se přitom řidičům vůbec nevyplácí. Pře-
kročení rychlosti o méně než dvacet kilometrů v ho-
dině je stojí tisíc korun a dva trestné body, jízda pře-
kračující povolenou rychlost o dvacet kilometrů a více 
pak přijde na dva a půl tisíce a tři trestné body. V obou 
případech mohou strážníci uložit přímo na místě blo-

Na Lidické ulici, v jejíž části je povolená maximálně 
„třicítka“, jsou městští strážníci s radarem „vidět“ po-
měrně často. Přesto si řidiči na rychlost příliš pozor 
nedávají.  Foto: -zk-

Městští strážníci mohou rychle jedoucí řidiče zastavit 
a za vysokou rychlost je pokutovat.  Foto: -zk-

kové pokuty  a poté pošlou oznámení odboru dopravy 
Městského úřadu, který daný přestupek zařadí podle 
bodového hodnocení. „Pokud však řidič pojede rych-
leji o čtyřicet kilometrů v hodině a více, nebo pokud 
při překročení povolené rychlosti o dvacet kilometrů 
strážníci zjistí, že řidič v posledních dvanácti měsících 
spáchal tento přestupek dva a vícekrát, musí postoupit 
případ do správního řízení. V něm hrozí v prvním pří-
padě ztráta pěti bodů, pokuta pět až deset tisíc a zákaz 
řízení na šest měsíců až jeden rok, v případě druhém 
pak řidič přijde o tři body, dva a půl až pět tisíc korun 
a řidičský průkaz na dobu jednoho až šesti měsíců,“ 
zdůrazňuje Dočekal.

Jen loni podle ředitele Městské policie zaznamena-
li strážníci během tří desítek výjezdů dvě stě osmnáct 
případů překročení rychlosti o méně než 20 km/hod., 
sto deset řidičů přitom zaplatilo přímo na místě tisí-
cikorunovou blokovou pokutu, zbývající „provinilci“ 
ji pak uhradili složenkou. O dvacet kilometrů a více 
překročilo loni v šumperských ulicích rychlost dvaa-
třicet automobilistů, z nichž dvanáct zaplatilo pokutu 
ve výši dva a půl tisíce hned, devatenáct složenkou 
a jeden případ postoupili strážníci správnímu orgánu. 
„Celkem jsme loni řešili dvě stě padesát přestupků, za 
něž strážníci uložili pokuty ve výši 295 500 Kč,“ vypo-
čítává ředitel a prozrazuje, že letos se strážníci chtějí 
zaměřit nejen na rychle jedoucí řidiče, ale ve spolu-
práci se státními policisty také na ty, kteří projíždějí 
křižovatku „na červenou“. „S tímto negativním jevem 
se setkáváme stále častěji. Takoví řidiči přitom velmi 
nebezpečným způsobem ohrožují ostatní 
účastníky silničního provozu,“ 
uzavírá Dočekal. 
 Zuzana Kvapilová
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Škola láká dívky 
do basketbalu

TJ Šumperk oddíl na 1. Základní škole na ulici      
dr. E. Beneše otevírá v lednu basketbalovou přípravku 
dívek ročníků narození 1998/99 a 1996/97. Nábor bude 
probíhat v pondělí 28. a ve čtvrtek 31. ledna vždy od 
půl páté do šesté podvečerní ve velké školní tělocvičně. 
Zájemkyně by si s sebou měly vzít sportovní obuv a cvi-
čební úbor. V tělocvičně, do níž se dostanou zadními 
dveřmi mimo školu, se ohlásí u trenérů. Na nábor poté 
naváží pravidelné tréninky každé pondělí a čtvrtek vždy 
od 16:30 do 18:00 hodin. -red-

Nový městský 
web se lidem líbí

Novými webovými stránkami se od letošního roku 
může pochlubit město Šumperk. Místní radnice si od 
nich slibuje větší přehlednost a také lepší komunikaci 
s občany. Do poloviny ledna je přitom navštívilo více 
než pět tisíc zájemců.

„Nový web www.sumperk.cz a www.musumperk.cz 
se nám podařilo spustit podle plánu na přelomu loň-
ského a letošního roku. Průměrná denní návštěvnost je 
přitom kolem tří set padesáti lidí,“ říká vedoucí oddě-
lení informatiky šumperského Městského úřadu Pavel 
Kouřil. Během prvních dvou týdnů provozu navíc podle 
něj na dvě desítky návštěvníků projevily zájem o zasílá-
ní aktualit na svůj e-mail. „Předpokládáme, že zájemců 
o tuto registraci bude přibývat,“ dodává Kouřil.

Součástí webu je mimo jiné i nová aplikace, jež umož-
ňuje zobrazování a strukturování životních situací podle 
standardu Ministerstva informatiky ČR. Aplikace Ži-
votní situace přitom představuje souhrn praktických 
návodů na řešení některých problémů občanů prostřed-
nictvím úřadu. Lidé se v nich dozví, jak co zařídit, kam 
zajít, co si vzít s sebou. Občané tak mohou jednoduchým 
způsobem nalézt veškeré potřebné informace ke všem 
agendám provozovaným na Městském úřadu. „V sou-
časnosti pracujeme na rozšíření modulu životních situ-
ací o činnosti týkající se problematiky odboru dopravy. 
Průběžně pak budeme doplňovat životní situace z dal-
ších odborů, zejména z oblasti odborů majetkoprávního, 
životního prostředí, výstavby a odboru fi nančního a plá-
novacího,“ prozrazuje vedoucí oddělení informatiky. 

Rozšířit by se měla rovněž databáze organizací 
v Šumperku o státní orgány, instituce a organizace, jež 
vykonávají na území města a v jeho okolí svou činnost. 
„Do poloviny roku bychom pak rádi propojili webové 
stránky Regionálního a městského informačního cen-
tra s městským webem tak, aby se data o akcích po-
řádaných v Šumperku zobrazovala i na našem webu,“ 
plánuje Kouřil a dodává, že na městských stránkách 
se lidé mohou zapojit do ankety, jež má ukázat názor 
občanů na jejich novou podobu. „Výsledky hlasování 
zatím ukazují, že lidé změnu přijali a že nový web se 
jim líbí. To je pro nás nejlepší odměna,“ uzavírá Kouřil. 
Ještě jedna anketa by se přitom v nejbližší době měla na 
internetových stránkách objevit, týkat se bude investič-
ních záměrů města, mimo jiné i plánované revitalizace 
lokality kolem ulice J. z Poděbrad. Na novém webu, je-
hož podoba vznikala asi tři měsíce, se zájemci dostanou 
i k jednotlivým číslům Šumperského zpravodaje, která 
si mohou „stáhnout“, stejně jako měsíčník Kulturní ži-
vot Šumperka. -zk-

www

www.sumperk.cz
www.musumperk.cz

Vynikající volejbal bude k vidění o víkendu
DDM Vila Doris, Gymnázium Šumperk a Asociace 

školních sportovních klubů ČR pořádají od pátku 25. do 
neděle 27. ledna republikové fi nále ve volejbale studen-
tů středních škol. Své síly si v Šumperku změří dvanáct 
nejlepších chlapeckých a dívčích týmů, jež se nomino-
valy z kvalifi kačních skupin. Domácí barvy přitom bude 
hájit v kategorii chlapců družstvo místního Gymnázia.

Republikové fi nále ve volejbale odstartuje již tento 
pátek v 15 hodin v tělocvičně gymnázia, jež bude hostit 
všechna utkání. V sobotu pokračují zápasy ve skupinách 
od půl deváté do šesté večerní, v neděli pak celá soutěž 
vyvrcholí závěrečnými utkáními o třetí a první mís-

to (8:30 - 13:00 hod.). Motivace je přitom mimořádná. 
Vítězná družstva totiž budou reprezentovat Českou re-
publiku na květnovém mezinárodním fi nále v Cagliari 
na Sardinii. 

Republikové fi nále ve volejbale navazuje na tradici 
uspořádat v Šumperku vrcholnou mládežnickou spor-
tovní akci. Dosud město hostilo nejlepší atlety, volej-
balisty základních škol a basketbalisty středních škol, 
o nadcházejícím víkendu doplní tuto plejádu vrcholný 
mládežnický volejbal. Přijďte povzbudit chlapce z gym-
názia, kteří se pokusí pod vedením trenéra Petra Opeka-
ra získat co nejlepší umístění.  -pk-

Komunitní centrum chce vzdělávat 
zdravotně postižené, Romy i mládež

Neobvyklý dárek ke svým prvním narozeninám si 
v závěru loňského roku nadělilo tzv. Komunitní centrum 
pro rozvoj lidských zdrojů. Díky dotacím od Evropské-
ho fondu regionálního rozvoje, Ministerstva pro místní 
rozvoj a Olomouckého kraje „rozjíždí“ od letošku velký 
projekt v oblasti vzdělávání zaměřený především na so-
ciálně izolované či znevýhodněné skupiny obyvatel. Za-
jímavá aktivita odstartovala rok poté, kdy se centrum na 
„Komíně“ otevřelo. Někdejší školní budovu přitom míst-
ní radnice zrekonstruovala rovněž s pomocí evropských 
peněz - ze Společného regionálního operačního progra-
mu obdržela patnáctimilionovou dotaci, z vlastní kasy 
pak přidala další více než dva miliony korun. Partnerem 
v projektu byl městu šumperský Dům dětí a mládeže 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků Vila Doris, který komunitní centrum provozuje.

„Naším cílem bylo vybudovat na „Komíně“ zařízení, 
které je šité na míru dětem a mládeži. Myslím, že se nám 
to daří, neboť nabídka kvalitního využití volného času 
je opravdu bohatá. Za to patří poděkování kolegům,“ 
uvedl ředitel Vily Doris Jaroslav Ondráček. Jen v uply-
nulém školním roce podle něj uspořádala Vila Doris tři 
sta šedesát pět akcí, na které přišlo více než osmatřicet 
tisíc účastníků. Letos pak toto zařízení otevřelo na devět 
desítek kroužků, veřejnosti nabízí různé typy seminářů, 
přednášek a kurzů, provozuje mateřské centrum Komín-
kov, Středisko ekologické výchovy a pod svými „křídly“ 
má i Šumperský dětský sbor. „Snažíme se ale profi lovat 
jako zařízení otevřené nejen dětem, ale všem občanům. 
Ti by se zde měli především vzdělávat. A jednou z cest je 
využití evropských projektů,“ dodal Ondráček.

„Projekt nazvaný „Komunitní centrum pro rozvoj 
lidských zdrojů Šumperk - Programy sociální integrace 
a Programy vzdělávání“ jsme připravili již koncem roku 
2006. Předloni pak probíhaly v jeho rámci nejrůznější 
aktivity, jejichž cílem bylo omezení izolace obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením, opětovné začlenění 
znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti či do 
pracovního procesu a v neposlední řadě i prevence kri-
minality a sociálně patologických jevů,“ doplnila On-
dráčka Lenka Tkadlecová ze společnosti Český projekt 
a dodala, že oba programy byly navržené v hodnotě 
téměř půldruhého milionu. V rámci zmíněných pro-
gramů podle ní startuje začátkem letošního roku hned 
několik kurzů. Ty jsou určeny především lidem se zdra-
votním postižením, příslušníkům romských komunit 
a mládeži od patnácti do pětadvaceti let. „V tomto věku 
si mladí lidé příliš neumějí vybírat informace podstatné 
pro jejich uplatnění na trhu práce,“ podotkla Tkadle-
cová a dodala, že nové dovednosti budou moci zájemci 
získat v motivačních kurzech, během výuky počítačové 
gramotnosti, v jazykových kurzech a při výuce řemesel.
„Motivační kurzy jsou zaměřené na psychologii člově-

ka tak, aby poznal sám sebe. Lidé se v nich například 
naučí napsat životopis, vést pohovor, ale také říci si 
o práci. Důležité ale je, aby našli odvahu a do kurzu 
přišli,“ zdůraznila Tkadlecová a dodala, že cílem moti-
vačních kurzů je podnítit jednotlivé účastníky k aktiv-
nímu hledání nového uplatnění.

V rámci kurzů počítačové gramotnosti se začátečníci 
naučí využívat počítač v praxi, pokročilí uživatelé výpo-
četní techniky si pak osvojí další dovednosti. „V komuni-
kaci s počítačem mají problém zejména starší lidé. Kurzy 
proto nejsou omezeny ani věkem, ani vzděláním,“ ujistila 
Tkadlecová. Také kurzy anglického jazyka jsou podle ní 
určené začátečníkům i pokročilým. Lidé v nich získají zá-
kladní jazykové vzdělání, procvičí se v konverzaci, slovní 
zásobě i v četbě.

„V poslední době značně roste zájem o nejrůznější 
kroužky. To nás přivedlo na myšlenku uspořádat právě 
řemeslné kurzy. Ty by mohly lidem ukázat další možnosti 
uplatnění, případně je mohou brát jako formu terapie,“ 
uvedl ředitel Vily Doris. V kurzech se tak jeho účastní-
ci naučí tradičním lidovým řemeslům, jako je například 
drátkování, řezbářství, paličkování, výroba svíček, slamě-
ných ozdob či pletení proutěných ošatek. 

Všechny zmíněné kurzy povedou zkušení lek-
toři, pro plánované vzdělávání pak byla na Komíně 
vybavena speciální učebna. Díky podpoře Evropské 
unie, státu i kraje nezaplatí účastníci kurzů, kteří bu-
dou patřit k cílovým skupinám, ani korunu. „Zřejmě 
největší problém bude tyto klienty do kurzů dostat. 
Chceme proto oslovit neziskové organizace, případně 
Úřad práce. Jedním z našich partnerů je i obecně pro-
spěšná společnost Pontis,“ prozradil Ondráček a do-
dal, že přestože jsou kurzy zaměřené na určité cílové 
skupiny, v případě volných míst budou otevřené i pro 
veřejnost. Bližší informace mohou všichni zájemci 
získat na adrese www.doris.cz.  Zuzana Kvapilová

Šumperský „Komín“ skutečně žije. Dům dětí a mládeže 
- Vila Doris, který jej provozuje, tu pořádá nespočet akcí. 
Jednou z nich byla i loňská Afrika na Komíně.     Foto: -bv-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Oživená krása 
 Výstava z muzejních depozitářů potrvá do 13. února. 
 Koncert ve výstavní síni muzea: 24. ledna v 18 hodin 
 - Koncert smyčcového oddělení ZUŠ v Šumperku 
Hollarova galerie O perníku Výstava potrvá do 13. února.
Rytířský sál Adolf Kašpar - Balada z rokoka Výstava potrvá do 13. února. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska „Známí i neznámí“ 
 (Výtvarné umění regionu v letech 1850 - 1950 )
 Výstava bude zahájena vernisáží 31.1. v 17 hod.
Galerie mladých Petr Válek - Halali  Výstava potrvá do 31. ledna.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v lednu až dubnu otevřen jen při 
kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací doba Galerie: út - pá:    
9 - 12 hodin, 12.30 - 17 hodin,  so: 9 - 13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
23.1. jen v 16.15 hodin  Alvin a Chipmunkové, USA  Hrajeme pro děti
23.1. v 18 a ve 20.15 hodin  Svatba na bitevním poli, ČR
24.-27.1. jen v 16.15 hodin  Říše hraček, USA  Hrajeme pro děti
24.-27.1. jen v 18 hodin  Gympl, ČR
24.-27.1. jen ve 20 hodin  Láska za časů cholery, USA
28.-30.1. jen v 16.15 hodin  Říše hraček, USA  Hrajeme pro děti
28.-30.1. jen v 18 hodin  Láska za časů cholery, USA
28.-30.1. jen ve 20.30 hodin  Sejmi je všechny, USA 
31.1.-1.2. jen v 17.30 hodin  Asterix a olympijské hry, Francie
31.1.-1.2. jen ve 20 hodin  Já, legenda, USA
2.-3.2. v 15 a v 17.30 hodin  Asterix a olympijské hry, Francie
2.-3.2. jen ve 20 hodin  Já, legenda, USA
4.-5.2. jen v 15.30 hodin  Zlatý kompas, USA
4.-5.2. jen v 17.45 hodin  Asterix a Olympijské hry, Francie
4.-5.2. jen ve 20 hodin  Já, legenda, USA
6.2. jen v 15.30 hodin  Zlatý kompas, USA
6.2. jen v 17.45 hodin  Asterix a Olympijské hry, Francie
6.2. jen ve 20 hodin  Na druhé straně, Německo, Turecko  Artvečer
7.-10.2. jen v 15.30 hodin  Zlatý kompas, USA
7.-10.2. v 18 a ve 20 hodin  Na vlastní nebezpečí, ČR, Rumunsko
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách             
www.kinosumperk.cz

Art kino
24.1. v 19 hodin v D 123 Interview, USA 2007
31.1. v 19 hodin v D 123  Motocyklové deníky, 
 Brazílie, Argentina, Něm., VB, USA 2004
7.2. v 19 hodin v D 123  Barevný závoj, Čína 2006
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 35 Kč 
a lze ji zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
25.1. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
7.2. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
8.2. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

HOKEJ ŠUMPERK 2003
středa 23. ledna v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Olomouc
středa 30. ledna v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Sareza Ostrava
sobota 2. února v 16 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Havířov
sobota 9. února v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Prostějov

VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení
Každou středu od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
Každý čtvrtek od 19 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
25.-27.1. v tělocvičně Gymnázia  Republikové fi nále ve volejbale 
 studentů středních škol 
 Informace v čísle
28.1. od 15 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 (volná tvorba)
31.1. v 17 hodin v sále Vily Doris  Slavnostní vyhlášení
 literární soutěže 
 „O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA“
31.1. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis: NE - ROZUM 
 Komponovaný večer 
4.2. od 9 do 12 hod. na „K“  Masopustní masky a maškary
5.2. od 9 do 12 hod. na „K“  Masopustní pečení - trdelníky
6.2. od 9 do 12 hod. na „K“  Masopustní klobouky a čepice
7.2. od 9 do 12 hod. na „K“  Maškarní bál a jiné taškařice
10.2. od 9.30 do 11.30 hod. v IC na „K“  Dovádivé dopoledne pro rodiče 
 s dětmi na Komíně
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín = „K“, Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-
mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis
NE - ROZUM 

ve čtvrtek 31. ledna v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Komponovaný večer sestavený ze subjektivní obrazové refl exe básnické sbírky 
Zuzany Trojanové Hoře z nerozumu (Anita Krausová) a z posezení nad verši 
mistrů japonské poezie (Karel Kratochvíl). Tvorba vzešla ze semestrální práce 

v rámci studia DAMU v ateliéru J. Borny a I. Rajmonta.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
25.1. ve 20 hodin ve foyer DK ROCK‘N‘ROLL PEEP SHOW: 
 Lord Bishop (USA), Matahari
26.1. ve 20 hodin ve velkém sále  Ples Pramet Tools
27.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  Hrajeme si s Kamarády  Pro děti
31.1. v 19.30 hodin v G-klubu  Záviš  Klubový recitál
1.2. v 19 hodin ve velkém sále  Ples Gymnázia Šumperk
3.2. v 15 hodin ve velkém sále DK  O Krtečkovi 
 Divadlo Genus Brno  Pohádka
7.2. v 19.30 hodin v G-klubu  V jiném světě: Paranormální jevy 
 šumperského regionu 
 Talk show s Milanem Doležalem
8.2. ve 20 hodin ve foyer DK  TROJBOJ: 
 Boron vs. Insania vs. Tainted
14.-28.2. v 19 hodin v klášterním kostele  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2008

Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.) www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz
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SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
24.1. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Albatros
29.1. od 16 hodin  Klub fi latelistů
7.2. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Vašek a Petr
16.2. ve 14 hodin  Ples Pontisu  Hraje Vašek a Petr 
 Předprodej vstupenek v Kavárničce pro seniory 
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.  
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Fotografi e z ATELIÉRU 193 Výstava potrvá do 3.2.
 Jana Kučová, Kateřina Jančářová: 
 PLASTY A PLÁSTVE Vernisáž výstavy, která potrvá do 
 2.3., proběhne 9.2. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Radan Volnohradský - Kresby ze Šumperka 
 a architektonické projekty 
Kavárnička pro seniory Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 31.1.
Městská knihovna Jan Kraus - Mazanice, škrábanice Výstava potrvá do 31.1.
  Rok s krajkou Výstava potrvá od 1. do 28.2.
Vila Doris - Galerie „Lelkování“ Lucie Novotné Výstava studentek VOŠ 
na schodech oděvního designu a managementu Brno potrvá do 13.2.

DIVADLO ŠUMPERK
23.1. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  A, VK, X
26.1. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda  B, VK, X
2.2. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  F, VK, X
7.2. v 17 hodin  Ostře sledované vlaky  S2, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DDM U RADNICE
23.1. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Pálí vám to? 
 Hlavolamy, křížovky a doplňovačky  
26.1. od 9 do 14 hodin v ateliéru DDM  Valentýnky
 Pro děti a dospělé
31.1. od 10.30 do 11.30 hodin v sále DDM  Klubíčko pro děti a rodiče 
 Pro nejmenší
4.2. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře DDM  Pásmo stolních her 
 Pro děti od 8 let
6.2. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Ping pong pro zájemce  Od 8 let 
7.2. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství 
 Rady a nápady
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Informace fi nančního úřadu pro 
poplatníky daně z nemovitostí

Poplatníci u pronajatých pozemků: 
V roce 2007 mohli nájemci naposledy 
přiznat a platit daň z pozemků, které 
v katastru nemovitostí nejsou evidovány 
zjednodušeným způsobem. Od roku 
2008 je v tomto případě poplatníkem jed-
noznačně vlastník pozemku. U pozemků 
evidovaných zjednodušeným způsobem 
a pozemků pronajatých Pozemkovým 
fondem ČR zůstává nadále poplatníkem 
nájemce.

Koefi cienty u obytných domů a sta-
vebních pozemků určených k jejich vý-
stavbě:  V roce 2008 se ruší koefi ci-
enty 0,3 a 0,6 pro výpočet základu daně 
z obytných domů a stavebních pozemků 
určených k jejich výstavbě. U obcí do 
jednoho tisíce obyvatel se tak použije 
jednotně koefi cient 1,0. Jediná výjimka 
je v případě, že obec již dříve stanovila 
koefi cienty 0,3 a 0,6 obecně závaznou 
vyhláškou. Poplatníci při změně koefi -
cientu nemusejí podávat přiznání k dani 
z nemovitostí, daň jim vyměří fi nanční 
úřad. 

Placení daně z nemovitostí: Daň niž-
ší než 5000 Kč je splatná najednou do      
2.6. 2008. K tomuto datu lze zaplatit na-
jednou i daň vyšší. 

Pokud daň činí 5000 Kč a více, je 
splatná ve dvou stejných splátkách, a to 
do 2.6. 2008 a do 1.12. 2008. U poplatní-
ků provozujících zemědělskou výrobu 
a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve 
dvou stejných splátkách, a to do 1.9. 2008 
a do 1.12. 2008. 

Daň nižší než 30 Kč se neplatí.
Minimální daňová povinnost za spo-

luvlastnický podíl na pozemku je 50 Kč. 
Proto doporučuje FÚ poplatníkům zvolit 
si společného zástupce, který přizná daň 
za celý pozemek. 

I letos počítá FÚ v Šumperku s tím, že 
koncem dubna nebo počátkem května  
budou všem poplatníkům rozeslány slo-
ženky k zaplacení daně z nemovitostí.  

Telefonický kontakt na správce daně: 
583 386 kl. 418, 419, 422, 423, 426.

 Pavel Svoboda, vedoucí oddělení 
 majetkových daní a ostatních agend

Úspěšné básníky představí večer 
se Šumperským havranem

Příjemné zjištění, že poezie a zájem 
o ni v dnešní uspěchané době nesko-
mírá, ale má se docela k světu, čekalo 
na organizátory již sedmého ročníku 
literární soutěže o Šumperského ha-
vrana. Na stole pracovníků Domu 
dětí a mládeže - Vily Do-
ris se letos sešlo na 
sto padesát básní od 
čtyř desítek autorů 
prakticky z celé re-
publiky.

Jména 
nejúspěš-
nějších básníků ve 
čtyřech věkových 
kategoriích a ta-
ké ukázky je-
jich tvorby za-
zní během poetického pásma, jež při-
pravují na čtvrtek 31. ledna studenti 
místního Gymnázia. Ti současně 
zpracovávají pod vedením češtinářky 

Evy Pálkové almanach, v němž budou 
díla účastníků soutěže zastoupena. 
Vyhlášení výsledků této neobvyklé 
literární soutěže přitom odstartuje 
poslední lednový čtvrtek v 17 hodin 

v sále Vily Doris. O půldruhé hodi-
ny později pak organizáto-
ři z Vily Doris nabídnou 
šumperské kulturní ve-
řejnosti komponovaný 

večer sestavený ze sub-
j e k t i v n í 
obrazové 
r e f l e x e 

básnické sbírky Zu-
zany Trojanové Hoře 

z nerozumu a z po-
sezení nad verši 
mistrů japonské 

poezie. Pořad na-
zvaný „NE-ROZUM“ uvádí Vila Do-
ris v rámci cyklu komorních setkání 
Via Lucis. -zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona       
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO 
ROZVOJE ODBORU STRATEGICKÉHO ROZVOJE, 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních 
příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání - minimálně bakalářského studijního 

programu (VŠ-Bc.)
Požadavky pro podání přihlášky: řídící a organizační schopnosti, časová fl exibilita * 

vzdělání v oblasti stavebnictví vítáno * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská 
a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý 

zdravotní stav * 
přehled v oblasti národních a dotačních titulů EU * znalost cizího jazyka výhodou

Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 

o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací  a čestné prohlášení ve smyslu § 4, 
odst.3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12.1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení strategického rozvoje * spolupráce na 
vytvoření a realizaci akčního plánu, podpora vytváření společných projektů (více obcí nebo 

jiných subjektů), zpracování národních a dotačních titulů EU * orientace v ekonomice 
a rozpočtu odboru * vydávání závazných stanovisek ve správním řízení

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 

a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. Nástup od 
1.3. 2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 15.2. 2008.  Informace k pozici 
podá Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, 

Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 311.
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