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Svatého Mikuláše, který dorazil krátce po čtvrt na šest na bryčce tažené čerty, vítaly 
na náměstí u radnice davy lidí.  Foto: -zk-

Ačkoli letošní prosinec připomíná 
spíš velikonoční než vánoční čas, jedny 
z nejkrásnějších svátků v roce se skuteč-
ně nezadržitelně blíží. Potvrzují to nejen 
vyzdobené ulice a stánky trhovců s nej-
různějším vánočním zbožím, ale také pří-
jezd Svatého Mikuláše. Ten zavítal minulé 
úterý do Šumperka již posedmé a v uli-
cích města ho vítaly doslova stovky lidí.

Na šest tisíc dětí i dospělých zaplnilo 
letos náměstí u radnice, na které Miku-
láš dorazil v dřevěné bryčce tažené čer-
ty. Rozdával zde nejen pamlsky a občas 
také pokárání, ale přihlížel i programu, 
v němž nechyběly andělské melodie i čer-
tovský rej. Mezi veřejností tolik oblíbenou 
mikulášskou nadílku přitom již tradičně 
připravila místní Římskokatolická far-
nost. -zk-

 

ZASTUPITELÉ SE SEJDOU JIŽ ZÍTRA

Ke svému třetímu a současně 
poslednímu zasedání v letošním roce 
se sejdou šumperští zastupitelé ve 
čtvrtek 14. prosince. Schválit by měli 
rozpočtové provozorium a zabývat se 
budou řadou majetkoprávních a také 
fi nančních záležitostí. V této souvis-
losti by měli schválit rozpočtová opat-
ření a také podmínky pro poskytování 

grantů a dotací, jež v příštím roce pod-
poří pořádání neziskových akcí a čin-
nost organizací, které pracují s dětmi 
a mládeží a organizací zaměřených 
na sociální oblast. Poslední zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka v roce 
2006 začíná zítra v 15 hodin v zase-
dací místnosti městské úřadovny na 
Rooseveltově ulici. -zk-

Slavnostním přestřižením pásky se 
poslední listopadovou středu otevře-
lo Komunitní centrum vzdělávání, jež 
se nachází v někdejší školní budově na 
Komenského ulici. Na spolufi nancování 
celého projektu se podílela Evropská unie 
a Česká republika.  Více na straně 2

Odstartovala první etapa rekonstruk-
ce historické budovy radnice. Do konce 
května v ní vyroste nový prosklený výtah, 
který vyřeší dnes obtížný přístup imobil-
ních občanů do této úřadovny. Lidé na 
vozíčku do něj budou nastupovat v sute-
rénu radnice, kde kromě recepce vznikne 
i nové sociální zařízení. 
 Více na straně 3

Krásné 

a poklidné 

vánoční svátky a v roce 2007 hodně 

pohody, zdraví a štěstí přeje všem 

svým čtenářům

redakce Šumperského zpravodaje
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Někdejší školní budova na Komenského ulici po více 
než dvouleté přestávce opět ožila. Ve středu 29. listo-
padu se zde slavnostně otevřelo tzv. Komunitní cent-
rum rozvoje lidských zdrojů, jež provozuje Dům dětí 
a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků Vila Doris Šumperk. V objektu, který 
místní radnice zrekonstruovala s pomocí evropských 
peněz, najdou děti i dospělí kromě dvou tělocvičen také 
učebny, řemeslnické díl-
ny, poradny, pracovny 
a nechybí tu ani zázemí 
Šumperského dětského 
sboru.

„Na začátku devade-
sátých let jsme v našich 
zahraničních partner-
ských městech obdi-
vovali jejich centra pro 
vzdělávání. Těší mě, že 
dnes se takovým moder-
ním zařízením můžeme 
pochlubit i my. Rád 
bych proto popřál všem, 
kteří zde budou praco-
vat, aby se jim dařilo a aby výsledky své činnosti rádi 
prezentovali široké veřejnosti,“ uvedl při slavnostním 
otevření nového Komunitního centra rozvoje lidských 
zdrojů šumperský starosta Zdeněk Brož. Podle ředite-
le „Dorisky“ Jaroslava Ondráčka jde o zařízení, které 
je šité na míru dětem a mládeži. Ti by zde měli najít 
zejména možnosti ke kvalitnímu využití volného času. 
Přestože nové zařízení nese poněkud neobvyklý název, 
pro místní bude zřejmě i nadále „Komínem“. „Zůstá-
váme tomuto neofi ciálnímu označení věrni a budeme 
rádi, když Komín lidi potáhne,“ řekl s úsměvem Ondrá-

ček a dodal, že „obsazení“ bývalé školy na Komenské-
ho ulici, která prošla náročnou rekonstrukcí, probíhá 
postupně. 

Kromě opravené tělocvičny, která je v provozu již od 
letošního února, se v objektu nachází ještě tzv. úpolo-
vá tělocvična se žíněnkou tatami, jež slouží kroužkům 
juda a dalších bojových sportů. Přízemí pak dále obsa-
dily Poradna pro ženy a dívky, která původně sídlila na 

Šmeralově ulici, mateř-
ské a rodinné centrum 
„Komínkov“, Monte klub 
a Arte dílna s hrnčířský-
mi kruhy, pecí a hlínou. 
Do druhého patra se pře-
stěhovaly počítačová ITC 
učebna - tzv. „I-téčko“ 
a výtvarný Ateliér, taneč-
níci tu mají místnost se 
zrcadly a speciálním linem  
- tzv. Tančírnu a nachází 
se zde multifunkční učeb-
na, v níž bude Vila Doris 
nabízet veřejnosti různé 
typy seminářů, přednášek 

a kurzů. Nejvyšší třetí patro pak patří Šumperskému dět-
skému sboru, který tu má k dispozici kromě velké a malé 
zkušebny i tolik potřebné zázemí.

Zahájení provozu na  „Komíně“ ovšem neznamená 
zánik aktivit v „Dorisce“ na ulici 17. listopadu. V této 
budově zůstává kromě vedení a ekonomického úseku 
také Středisko ekologické výchovy, informační centrum 
environmentální výchovy a také další kroužky, které 
zde mají potřebné zázemí. V suterénu pak plánuje Vila 
Doris, společně se Zastupitelstvem dětí a mládeže města 
Šumperka, zřízení otevřeného klubu pro mládež. -zk-

„Komín“ po dvou letech opět táhne Městské úřadovny o Vánocích 
nepatrně omezí svůj provoz

Úderem čtrnácté hodiny, tedy o hodinu dříve než 
je obvyklé, se ve čtvrtek 21. prosince uzavřou z tech-
nických důvodů všechny budovy Městského úřadu 
v Šumperku. Také o den později, v pátek 22. prosin-
ce, se bude na jednotlivých odborech úřadovat pou-
ze do druhé hodiny odpolední. Historická budova 
radnice na náměstí Míru i úřadovny na Jesenické 
a Rooseveltově ulici a na ulici M.R. Štefánika se 
veřejnosti opět otevřou ve středu 27. prosince 

„Přestože v době mezi vánočními svátky a Silvest-
rem budou zaměstnanci radnice ve větší míře čerpat 
dovolenou, chod úřadu bude zajištěn,“ říká vedoucí 
kanceláře tajemníka Marie Dvořáčková a dodává, že 
pouze v pátek 29. prosince se úřadovny uzavřou již 
ve 14 hodin. 

Oddělení, která mají na starosti správní agendu, 
jež je vázána na úhradu správních poplatků, jako je 
například ověřování podpisů, vyřizování cestovních 
dokladů a občanských průkazů, řidičských opráv-
nění, oprávnění o technické způsobilosti vozidel či 
záležitosti týkající se matriky a dalších odborů, pak 
budou podle Dvořáčkové úřadovat jen do 12 hodin 
z důvodu roční uzávěrky pokladen. -red- 

Provoz Městského úřadu 
během vánočních svátků:

Čtvrtek 21.12.  ................................do 14.00 hodin
Pátek 22.12.  ....................................do 14.00 hodin
Středa 27.12.  ...................................do 17.00 hodin
Čtvrtek 28.12.  ................................do 15.00 hodin
Pátek 29.12.  ..................................... do 14.00 hod.,
  u správních agend vázáných na úhradu
  správních poplatků pouze do 12.00 hod.

Na nadcházející zimní období se při-
pravují Podniky města Šumperka, které 
pro místní radnici zajišťují schůdnost 
chodníků a sjízdnost místních komu-
nikací. Plán jejich údržby předložili již 
v polovině října šumperským zastupi-
telům. Stejně jako loni také letos obsa-
huje plán zimní údržby seznam pořadí 
důležitosti místních komunikací a lhůty 
pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnos-
ti, technologii údržby a následný odvoz 
sněhu. Do plánu přitom nejsou zařazeny 
některé komunikace a chodníky v loka-
litách, které procházejí rekonstrukcí 
- jde zejména o revitalizaci sídliště Prie-
vidzská a ulice, v nichž společnost VHZ 
opravuje kanalizační řad. Nově se bude 
uklízet chodník při Horově ulici v úse-
ku mezi ulicemi Wolkerovou a Lidickou 
a chodník mezi autobusovým nádražím 
a Jeremenkovou ulicí a také nová ram-
pa pro imobilní občany u tzv. Hokej-
ky. Cyklistické stezky se pak v zimním 
období budou podobně jako v loňském 
roce udržovat pouze jako chodníky pro 
pěší. „Z cyklistických stezek se bude sníh 
odklízet stejně jako v případě chodníků, 
takže nebudou ve sjízdném stavu, ale 
pouze schůdné pro pěší. Na jaře na ně 
však technika nastoupí jako první tak, 

aby byly vyčištěné v co nejkratším ter-
mínu a mohlo se po nich jezdit,“ ujišťuje 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich.

Právě chodníky představují každoroč-
ně podle ředitele Podniků velký problém. 
Jejich údržbu přitom řeší nařízení č.3/03 
o schůdnosti místních komunikací a prů-
jezdních úseků silnic. Převážná většina 
chodníků se tak bude v Šumperku v zi-
mě sypat drtí frakce 4 - 8, na chodníky 
ve svahu a na ty, které mají prudký spád, 
se však použije písek. „K určitým změ-
nám v údržbě chodníků by mohlo dojít 
příští zimu. Při vypsání nové soutěže na 
dodavatele technické údržby komunikací 
budeme kromě plužení a sypání pískem 
požadovat také možnost použití soli, 
která je ideální pro období, kdy v noci 
mrzne a přes den se znatelně oteplí. 
V současnosti však v Šumperku nemáme 
vhodnou techniku, která by optimální 
dávkování soli zajistila,“ podotýká Šper-
lich a dodává, že na údržbu chodníků 
často zapomínají vlastníci, případně 
správcové přilehlých nemovitostí. Přitom 
změna zákona č. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích jasně stanoví jejich 
odpovědnost za škodu způsobenou pří-
padnou neschůdností chodníku.

Letos poprvé přistoupí Podniky města 
v zimním období k omezení stání vozidel 
v některých problematických lokalitách. 
Po celou zimu tak bude umístěna znač-
ka se zákazem stání na ulicích Lužicko-
srbské a Radniční a také podél náměstí 
Míru. „Situace v některých částech měs-
ta je opravdu vážná. Řidiči zimní údržby 
musí respektovat nový zákon o provozu 
na pozemních komunikacích, odstavená 
vozidla v některých ulicích však v mno-
ha případech zúží vozovku natolik, že po 
ní nelze projet. To samozřejmě omezuje 
nejen údržbu, ale i záchranáře,“ vysvět-
luje ředitel. V kritických lokalitách, kte-
ré mají Podniky města podchycené, se 
proto dočasně umístí přenosné dopravní 
značky se zákazem stání, které je nutné 
respektovat. „Chtěl bych řidiče upozornit, 
že pokud bude jejich vůz bránit čištění, 
nechá ho správce komunikace ve spolu-
práci s Městskou policií přemístit a jeho 
majitel zaplatí nejen pokutu, ale přijde 
i o body,“ zdůrazňuje Šperlich. Značky 
se zákazem zastavení se pak podle něj 
mohou v případě velké sněhové nadílky 
na určitou dobu objevit zejména na uli-
cích Jugoslávské, Pod hájovnou, Finské, 
Kosmonautů a Fibichově. „Situaci by 
samozřejmě vyřešilo rozšíření parkování 

na sídlištích. V případě Finské ulice by 
se například mohl využít zelený pruh. 
Tímto problémem by se měl systémově 
zabývat generel dopravy, jeho realizace 
ale samozřejmě není otázkou jednoho 
roku,“ říká Šperlich. 

Zuzana Kvapilová
Poznámka na závěr: Úklidová fi rma 

bude letos opět zajišťovat nepřetržitou 
čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou 
službu na svém pracovišti na Hybe-
šově ulici 10. Všechny podněty, které 
budou na telefonním čísle 583 214 534 
nahlášeny, pak musí odpovědný pracov-
ník zaznamenat do dispečerské knihy 
s poznámkou o způsobu řešení.

Na kritických místech se v zimě objeví zákazy stání

Klub českých turistů Šumperk 
srdečně zve na

Novoroční výstup na Háj 
31. ročník

v pondělí 1. ledna od 9 do 15 hodin
Průchod Hájem + výstup na 

rozhlednu * Účastnický list + 
příležitostné razítko * Novoroční 

čtyřlístek na podporu konta 
Světluška

Do nově otevřeného Komunitního centra se přestěhoval 
mimo jiné i výtvarný Ateliér.  Foto: -zk-
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Podobnou částku jako letos, tedy 
necelé čtyři miliony korun, chce příští 
rok ve svém rozpočtu vyčlenit šum-
perská radnice na granty a dotace, jež 
podpoří pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s dět-
mi a mládeží v oblasti sportu, kultury 
a volného času, a také organizací zamě-
řených na zdravotně sociální oblast. 
Peníze by se přitom měly opět rozdělit 
na dva díly s tím, že o část se podělí 
jednotliví žadatelé a zbytek půjde na 
konkrétní vyjmenované akce a činnosti, 
jejichž seznam schválí na svém zasedání 
14. prosince Zastupitelstvo města. To by 
mělo zítra dát rovněž „zelenou“ celému 
materiálu nazvanému Granty a dotace 
na činnost z rozpočtu města Šumperka, 
a to včetně podmínek a časového har-
monogramu.

„Pravidla pro udělování grantů 
a dotací by měla zůstat prakticky stejná 
jako loni,“ říká šumperský místosta-
rosta Petr Suchomel a připomíná, že 
grantem se rozumí dotace z městského 
rozpočtu, která je poskytnuta žadateli 
na pokrytí části neinvestičních výda-
jů spojených s realizací neziskových 
projektů. Peníze přitom mohou dostat 
pořadatelé jedné, a to i vícedenní akce, 
nebo celého cyklu akcí se sportovní, 
kulturní, zdravotně sociální nebo jinou 

veřejně prospěšnou náplní. Podmínkou 
je, že pořádaná akce musí být urče-
na zejména pro šumperské obyvatele 
a musí propagovat město.

„Dotací na činnost se pak rozumí 
částka, která je poskytnuta z rozpočtu 
města na podporu činnosti neziskových 
organizací, které v Šumperku pracují 
s dětmi a mládeží nebo ve zdravotně 
sociální oblasti,“ vysvětluje místostaros-
ta a zdůrazňuje, že šanci získat až třicet 
tisíc korun v rámci grantů a dotací mají 
všichni žadatelé, kteří splní konkrétní 
podmínky, jež by měli schválit ve čtvr-
tek 14. prosince zastupitelé. Po zapraco-
vání jejich připomínek najdou zájemci 
od pondělí 18. prosince podrobné znění 
podmínek a také formuláře žádostí na 
internetové adrese www.musumperk.
cz. K dostání budou rovněž na infor-
macích obou městských úřadoven na 
náměstí Míru 1 a Jesenické ulici 31. 

Žádosti začnou podatelny šumperské 
radnice na náměstí Míru 1 a na Jesenic-
ké ulici 31 přijímat první lednové úterý 
(2. ledna 2007) úderem osmé hodiny 
ranní, termín pro jejich podávání pak 
vyprší ve středu 31. ledna v 17 hodin. 
Grantová komise poté v únoru žádosti 
projedná a své návrhy předloží radním 
a zastupitelům, kteří o nich rozhodnou 
v březnu. -zk-

Město rozdělí granty a dotace

Pozvánka na besedu

Starosta města Šumperka Zdeněk Brož 
se těší na dotazy Šumperáků a návštěvníků města

v sobotu 16. prosince od 8 do 10 hodin - občanské rádio CB, kanál 3

Vážení a milí přátelé!

I když je to k neuvěření, letošní Vánoce jsou za dveřmi. Začal předvánoční shon, 
doma se uklízí, nakupují se dárky, vše se připravuje na očekávaný štědrovečerní 
okamžik. Je to až neuvěřitelné, jak mnoho úsilí jsme schopni zaměřit k jedinému 
okamžiku v roce. K jedné podvečerní hodině či snad minutě dne 24. prosince, 
která nastane zazvoněním zvonku a rozsvícením svíček na stromečku. 

Kolik úkonů musíme udělat, aby bylo uklizeno a nakoupeno, napečeno a nava-
řeno podle představ? Kolik obav a otázek v sobě do té chvíle nosíme? Nejsou letos 
ty rohlíčky příliš tmavé? Nemá kapr moc kostí a není salát přesolený? Koupili 
jsme ty dárky správně, budou naši blízcí spokojeni? A co děti, rozzáří se jim oči 
radostí, že našli to správné autíčko nebo panenku, ale dnes spíše PC nebo MP3 
přehrávač? Nebo budou zklamané, případně uroní slzičku, protože vytoužený 
dárek zase pod stromkem není?! Nakoupili jsme všem spravedlivě? Nebudou se 
sourozenci hádat a přetahovat o dárky, protože ten druhý dostal zaručeně lepší? 
Teprve až toto všechno zjistíme a děti si budou hrát spokojeně pod stromečkem, 
tatínkové zkoušet nejnovější holicí strojky již nejméně s pěti břity, maminky nad-
šeně rozbalovat letos ještě voňavější voňavky, babičky ještě mnohem účinnější čis-
tící prostředky než loni a snad jen dědové si budou zkoušet stejné ale stále krásné 
bačkory, opadne z nás napětí a „máme na rok na klid nárok zas až do Vánoc“, jak 
se zpívá v jedné známé písničce.

Vím, že trošku přeháním, ale určitě ne moc a možná již tušíte, kam směřuji. Co 
kdybychom ty letošní Vánoce prožili trochu klidněji než obvykle. Což kdybychom 
našli v tom spěchu chvilku na návštěvu pěkného koncertu, zašli do divadla nebo 

kina? Vyjeli s rodinou na pěkný výlet, nebo se 
jen tak šli projít městem, třeba k vánočním 
stromům, které se letos opět ve městě krásně 
rozsvítily. Možná se přitom setkáme s přáteli, 
či jinými lidmi, kteří takové setkání potřebují. 
Což kdybychom si našli čas a poslechli si i jejich 
trápení a problémy? Možná právě to, že se o ně 
mají s kým podělit, může pro ně být největším 
vánočním dárkem. Pokud se nám to podaří, 
pak se nám možná po takto krásně prožitém 
předvánočním čase bude zdát  nějaká ta chy-
bička v rozhodující hodině či minutě Štědrého 
večera nevýznamná a malicherná a přejdeme ji 
s nadhledem! Krásné Vánoce nám všem. 

 Zdeněk Brož, starosta města

Kámen na kameni nezůstane v suteré-
nu šumperské radnice. Ten ožil stavebním 
ruchem začátkem prosince a během šesti 
měsíců zde vyroste výtah, který vyřeší dnes 
obtížný přístup imobilních občanů do úřa-
dovny. Odstartovala tak první etapa rekon-
strukce této historické budovy, jež přijde na 
necelých dvanáct milionů korun.

Prosklený výtah, do kterého budou moci 
lidé na vozíčku nastupovat v suterénu, kam 
se dostanou po rampě nově vybudované 
v místech někdejších veřejných toalet, „zapl-
ní“ současný světlík, jenž se dočká zastřeše-
ní a zateplení. V jednotlivých podlažích se 
pak lidé dostanou do výtahu po skleněných 
podestách, a to vstupy, jež vzniknou v mís-
tech dnešních oken vedoucích do světlíku. 
Tento zajímavý koncept navrhla fi rma Ar-
cheko, která podobným způsobem řešila 
již několik staveb. Kromě realizace výtahu 
navíc vybuduje fi rma SAN-JV, jež vyšla vítěz-
ně z výběrového řízení, v suterénu radnice 
i sociální zařízení. První etapa rekonstrukce 
historické budovy přitom přijde na 11,9 mili-
onu korun.

„V současné době se ve sklepě provádě-
jí bourací práce, které provoz v historické 

budově nijak neovlivňují. Zhruba v březnu, 
kdy se začne pracovat na kovové konstruk-
ci světlíku, se však rekonstrukce přesune 
do vnitřních nadzemních prostor. Občany 
budeme samozřejmě o průběhu prací i pří-
padných omezeních včas informovat,“ říká 
tajemník šumperské radnice Petr Holub 
a dodává, že se rekonstrukce dotkne i sva-
tebních obřadů. Ty se budou v lednu a úno-
ru konat pouze každý lichý týden, v březnu 
pouze o sobotách 17. a 31. a poté v dubnu 
a červnu každou sobotu. Celá rekonstrukce 
by přitom měla skončit příští rok nejpozdě-
ji 31. května. V dalších letech se pak podle 
Holuba počítá s výměnou oken, vybudová-
ním požárního schodiště, úpravou půdních 
prostor a s obnovením původních ochozů 
uvnitř budovy. V poslední etapě by se pak 
měla historická budova radnice dočkat 
nové fasády. -zk-

Na radnici se buduje výtah

Zajímavé umístění výtahu ve svět-
líku navrhla fi rma Archeko, která 
podobným způsobem řešila již něko-
lik staveb.

Vodné a stočné 
od ledna vzroste

O něco více budou šumperští občané 
platit od 1. ledna příštího roku za pitnou 
a odpadní vodu. K úpravě cen přistoupila 
Šumperská provozní vodohospodářská 
společnost, a.s. v návaznosti na rozhod-
nutí společnosti Vodohospodářská zaří-
zení Šumperk, a.s. 

Od 1. ledna 2007 platí tyto ceny:
A) voda pitná dodávaná přímým 

odběratelům (domácnostem a ostatním 
odběratelům) - vodné: stávající cena (do 
31.12. 2006): 24,15 Kč/m3, nová cena (po 
1.1. 2007): 24,78 Kč/m3.

B) voda odpadní odváděná (z domác-
ností a od ostatních odběratelů) - stoč-
né: stávající cena (do 31.12. 2006): 
22,89 Kč/m3, nová cena (po 1.1. 2007): 
24,15 Kč/m3. Jiří Vepřek, 

 ředitel VHZ Šumperk, a.s.
 Alois Mazák, ředitel ŠPVS, a.s.

Vyřazený kancelářský nábytek nabíd-
ne začátkem ledna zájemcům z řad 
veřejnosti místní radnice. Prodej se 
uskuteční ve čtvrtek 4. ledna od 13 do 

15 hodin v prostorách rotundy ve dvo-
ře městské úřadovny na Jesenické ulici. 
Bližší informace lze získat u E. Kubíno-
vé, tel.č. 583 388 410.  -red-

Úřad prodává vyřazený nábytek
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Nová právní úprava reaguje na běž-
né podmínky života v naší společnosti, 
garantuje pomoc a podporu potřebným, 
zaručuje zachovávání lidské důstojnosti 
a posiluje schopnost začleňování každé-
ho jednotlivce do společnosti v jeho 
přirozeném sociálním prostředí. Je 
proto hlavním cílem zákona vytvoření 
podmínek pro uspokojování přiroze-
ných potřeb lidí, a to formou podpory 
a pomoci při zvládání péče o vlastní oso-
bu, v soběstačnosti apod. 

Zákon o sociálních službách                      
(č. 108/2006 Sb.):

- garantuje každému člověku bezplat-
né sociální poradenství,

- sociální dávka „příspěvek na péči“ 
bude poskytována těm, kteří jsou závislí 
na pomoci jiného člověka,

- nabízí pestrou paletu sociálních 
služeb,

- garantuje poskytování sociálních 
služeb na profesionální úrovni,

- vytváří prostor pro spoluúčast klien-
tů na procesech rozhodování o rozsahu, 
druzích a dostupnosti sociálních služeb.

Základním nástrojem pro fungová-
ní nového modelu sociálních služeb je 
poskytování příspěvku na péči. Výše 
příspěvku je odvislá od stupně závislosti 
(I. stupeň - lehká závislost, II. stupeň - 
středně těžká závislost, III. stupeň - těžká 
závislost a IV. stupeň - úplná závislost). 
Od stupně závislosti se potom odvíjí 
i výše příspěvku - dva tisíce, čtyři tisíce, 
osm tisíc a jedenáct tisíc korun, u dětí do 
osmnácti let věku se potom jedná o část-
ky tři tisíce, pět tisíc, devět tisíc a jede-
náct tisíc korun měsíčně.

Žadatelé o příspěvek na péči mají ale 
i některé povinnosti, mezi které např. 
patří podrobit se vyšetření zdravotního 
stavu, sociálnímu šetření, osvědčit sku-
tečnosti rozhodné pro nárok na příspě-
vek na péči, využívat příspěvek na zajiš-
tění potřebné pomoci a podobně.

V souvislosti s touto novou právní 
úpravou se od 1. ledna 2007 ruší zvýšení 
důchodu pro bezmocnost (nahrazuje se 
novým příspěvkem na péči) a současně 
se od tohoto data ruší i příspěvek při 
péči o osobou blízkou nebo jinou.

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci 
v hmotné nouzi nově stanovuje pod-
mínky pro pomoc osobám v hmotné 
nouzi a současně ruší zákon č. 482/1991 
Sb. o sociální potřebnosti, ve znění poz-
dějších předpisů. Zákon řeší nový způ-
sob pomoci osobám s nedostatečnými 
příjmy, zabraňuje jejich sociálnímu 
vyloučení a vychází z principu, že každá 
osoba, která pracuje, se musí mít lépe 
než ta, která nepracuje, popřípadě se 
práci vyhýbá.

Dávkami, které řeší pomoc v hmotné 
nouzi, jsou:

- příspěvek na živobytí,
- doplatek na bydlení,
- mimořádná okamžitá pomoc.
Výše příspěvku na živobytí se odví-

jí od částek životního a existenčního 
minima, je stanovena pro každou osobu 
individuálně, a to na základě hodnoce-
ní její snahy - zejména vlastním přiči-
něním o zvýšení příjmu (vlastní prací 
a možnosti využít majetek). Pro stano-
vení živobytí rodiny se jednotlivé částky 
živobytí osob sčítají.

Doplatek na bydlení předpokládá 
splnění řady podmínek a lze ho poskyt-
nout, jestliže osoba užívá byt v obci, v níž 
je hlášena k trvalému pobytu.

Mimořádná okamžitá pomoc je 
potom poskytována v situacích, které je 
nutno bezodkladně řešit. Zákon vyjme-
novává pět situací, na základě kterých 
lze mimořádnou okamžitou pomoc 
poskytnout.

Pro přechod stávajících dávek sociální 
péče v systém dávek pomoci v hmotné 
nouzi je stanoveno poměrně dlouhé 
období - do 30. dubna 2007.

Jsme si vědomi, že nová právní úpra-
va na obou úsecích s sebou přináší řadu 
otázek, a proto nabízíme všem možnost 
informovat se na odboru sociálních 
věcí MěÚ Šumperk, M.R. Štefánika 20 
u příslušných referentů v době určené 
pro styk s klienty, tedy: pondělí 8 - 12 
hod. a 12.45 - 17 hod., úterý 8 - 12 hod., 
středa 8 - 12 hod. a 12.45 - 17 hod., 
čtvrtek 8 - 12 hod.
 Radmila Kouřilová, 
 vedoucí odboru SOC MěÚ Šumperk

Co čeká občany v souvislosti s novými sociálními zákony?

Svoz odpadu 
o vánočních svátcích
Stejně jako v uplynulých letech také 

letos bude období vánočních svátků 
nepochybně spojeno s vyšší produkcí 
odpadu v domácnostech, kapacitu nádob 
však není z ekonomických důvodů vhod-
né v tomto čase navyšovat. V této sou-
vislosti odbor životního prostředí šum-
perského Městského úřadu žádá občany, 
aby dodržovali následující ustanovení 
vyhlášky o odpadech: Jestliže nebyl pro-
veden svoz v řádném termínu a dojde k  
naplnění nádoby, je možno uložit odpad 
vedle sběrné nádoby do vhodného oba-
lu (pevného igelitového pytle) tak, aby 
nedošlo k úniku komunálního odpadu na 
veřejné prostranství.

Jedinou změnou v letošním svozu odpa-
dů o vánočních svátcích je přesun pon-
dělních svozů z 25. prosince na středu 
27. prosince a poté z pondělí 1. ledna  na 
úterý 2. ledna.

Stejně jako loni také letos by se ve směs-
ném odpadu neměl objevit vánoční papír 
a obaly, jež patří do modrých kontejnerů 
určených pro odkládání starého papíru. 
Ty se budou vyvážet rovněž ve středu 
27. prosince a v úterý 2. ledna, v případě 
potřeby pak zajistíme mimořádné svozy. 
Občany chceme v této souvislosti požádat 
o maximální zmenšení objemu ukládané-
ho odpadu, zejména pak papírových kra-
bic a plastů, které je třeba před odložením 

do nádoby sešlápnout nebo jinak 
zmenšit jejich objem a poté 
v nádobě stlačit. 
 Vladimír Hošek, 
 oddělení odpadů
  a ovzduší odboru životního 

 prostředí MěÚ Šumperk

Další etapu rekonstrukce má za sebou šumperské kino 
Oko. V letošním roce prošly radikální proměnou toalety, kte-
ré se mimo jiné rozšířily také o záchod speciálně upravený 
pro vozíčkáře. Ti mají navíc od letošního září do jediného 
šumperského biografu usnadněný přístup, u hlavního vcho-
du totiž vyrostla nová rampa. Další překvapení, tentokráte 
fi lmové, pak chystá kino Oko pro diváky na samotný závěr 
letošního roku - oproti původním plánům bude promítat 
rovněž o vánočních svátcích, a to výpravný a podmanivý Pří-
běh zrození.

„Rekonstrukce sociálního zařízení byla nevyhnutelná, stej-
ně jako nutnost řešení přístupu imobilních občanů,“ říká 
ředitelka šumperského kina Oko Zdena Holubářová. Staveb-
ní práce přitom podle ní probíhaly ve 
dvou etapách. Nejprve se vybudova-
la rampa pro vozíčkáře u hlavního 
vchodu a toalety v pravé části biogra-
fu, v polovině října se pak zábřežská 
stavební fi rma Ekozis pustila do 
sociálního zázemí v levé polovině. 
„Myslím, že rekonstrukce sociálního 
zázemí, jehož podobu navrhla Bar-
bara Zapletalová, je velmi zdařilá. 
Návštěvníci kina mohou ocenit nejen 
povedenou černobílou kombinaci 
použitých materiálů a zařízení, ale především mnohem vět-
ší komfort,“ soudí Holubářová. Zatímco původně se v šum-
perském biografu nacházelo pouze šest záchodů, dnes jich je 
deset a přibyla také prostorná toaleta pro imobilní občany. 
„Jediné, co ale kazí moji radost z nového sociálního zázemí, 
je problém se splachovacím systémem na toaletách v levé části 
foyer. Dodavatel byl bohužel ochotný tento problém řešit až 
po mnoha urgencích. Návštěvníkům kina bych se proto chtěla 
za situaci, která začátkem prosince nastala, omluvit,“ zdůraz-
ňuje ředitelka.  

Příjemné překvapení pak přichystalo kino Oko pro milov-
níky fi lmového plátna na období vánočních svátků. „Původ-
ně jsme o Vánocích hrát nechtěli, ale byl nám nabídnut 
výpravný snímek Příběh zrození, který vypráví o narození 

Ježíše a jež se dostává na plátna kin ve fi lmové podobě vůbec 
poprvé. Od 21. do 26. prosince jsme proto úplně změnili pro-
gram, v němž navíc přibyla i komedie roku Borat, která byla 
původně naplánovaná pouze na Silvestra,“ vysvětluje Holu-
bářová. Dramatickou a velmi podmanivou podívanou, která 
popisuje náročnou stošedesátikilometrovou cestu Marie, jež 
je v posledním měsíci těhotenství, a Josefa z Nazaretu nehos-
tinnými pustinami do Betléma, uvede kino Oko od 21. do 
26. prosince, s výjimkou Štědrého dne, vždy od půl sedmé 
večer, a to místo původně plánovaného českého snímku Pra-
chy dělaj člověka. Od čtvrtku 21. do soboty 23. prosince si 
pak budou moci diváci vychutnat nejlepší komedii letošního 
roku nazvanou Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na 

obědnávku slavnoj kazašskoj náro-
du. Kino ji bude promítat místo 
americké komedie Ďábel nosí Pradu 
ve zmíněných dnech vždy od 20.30 
hodin, znovu je pak na programu na 
Silvestra, tentokráte v 17.30 hodin.

V době mezi vánočními svátky 
a Silvestrem se mohou vyznavači 
fi lmového plátna těšit na americ-
ký snímek ze světa snowboardistů 
Extrémní svahy, na jeden z letošních 
divácky nejúspěšnějších fi lmů Šifra 

mistra Leonarda, americký sci-fi  thriller Potomci lidí či na 
velkolepou kostýmní podívanou na Paříž 18. století nazva-
nou Parfém: Příběh vraha. Dětem pak šumperský biograf 
nabídne od čtvrtku 28. do soboty 30. prosince americkou 
rodinnou komedii Lovecká sezona. Díky fi nanční podpoře 
šumperské fi rmy SHM ji děti ve věku od dvou do dvanácti 
let mohou zhlédnout za pouhých třicet korun. „Věřím, že si 
diváci z této nabídky vyberou a že do kina přijdou. Ráda bych 
jim za jejich přízeň v letošním roce poděkovala a popřá-
la krásné a klidné Vánoce. Za celoroční fi nanční podporu 
rodinných představení pak patří můj dík fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk, jejíž zásluhou měly rodiny s dětmi možnost využí-
vat slev na rodinná fi lmová představení,“ dodává ředitelka 
kina Oko.  -zk-

Kino Oko chystá na Vánoce překvapení
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Předvánoční čas připomínají v Šumperku 
nejen vyzdobené ulice a dva vánoční stromy, jež vyrost-
ly začátkem prosince na náměstí u radnice a na tzv. 
Točáku, ale především adventní koncerty a hned něko-
lik prodejních trhů. Zatímco koncerty, jejichž výtěžek 
pomůže sociálně potřebným, již vstupují do své druhé 
poloviny, vánoční trhy se teprve rozjíždějí.

Adventní koncerty
Adventní dobu mají obyvatelé Šumperka v posled-

ních letech spojenou s prodejem speciálních vánočních 
pohlednic a s koncerty, které odstartovaly první pro-
sincovou neděli a jejichž výtěžek podpoří hned několik 
sociálních projektů. Do své druhé poloviny se advent-
ní koncerty přehoupnou v neděli 17. prosince, kdy 
v klášterním kostele vystoupí od 16 hodin varhanistka 
Marie Vintrová, soubor Flash Brass a také Schola od 
sv. Jana Křtitele. Poslední adventní koncertování se pak 
odehraje o dva dny později, v úterý 19. prosince, a to 
u vánočního stromu na náměstí u radnice, kterým se 
od páté hodiny podvečerní již tradičně ponesou koledy 
v podání Šumperského dětského sboru.

Strom splněných přání
Již druhý ročník vánoční charitativní akce nazva-

né „Milý Ježíšku“ letos pořádá skupina nadšených 
dobrovolníků ze Šumperka, podporovaná starostou 
Zdeňkem Brožem, místostarostou Markem Zaple-
talem a hnutím Mladá krev. Pomoci by měla stejně 
jako loni Dětskému domovu a kojeneckému ústavu na 
Dolnomlýnské ulici, v němž našlo útočiště dvacet dětí 
ve věku do tří let. Právě jim mohou lidé, kterým není 
lhostejný osud těch nejmenších, udělat radost dáreč-
kem pod Strom splněných přání, jenž vyrostl minulý 
týden v pasáži Zlatý Jelen na Hlavní třídě. Na stromku, 
který organizátorům darovala šumperská radnice, na-
jdou „Ježíšci“ na sedm desítek konkrétních kreslených 

přání dětí. Lidé si tak mohou až do soboty 23. prosince 
z přáníček vybrat, koupit dárek a předat jej v prodejně 
Domeček, jež se nachází v již zmíněné pasáži. Bližší 
informace přitom mohou zájemci získat na adrese 
milyjezisku@centrum.cz.

Vánoční trhy
Adventní trhy na tzv. Točáku pořádají v předvánoč-

ním čase Podniky města Šumperka už potřetí. V dře-
věných stáncích, které vyrostly začátkem prosince na 
tomto náměstíčku kolem vánočního stromu, tak budou 
prodejci až do 23. prosince nabízet stylové vánoční 
zboží, počínaje jmelím přes svíčky, vánoční ozdoby 
a kožešiny až po cukroví, uzeniny, ryby a další zboží.

Už zítra vpluje do místního Domu kultury, na Hlav-
ní třídu a do přilehlých ulic „Šumperský kapr“ a mrs-

kat se zde bude do neděle 17. prosince. Venkovní pro-
story přitom budou těmto tradiční trhům patřit vždy 
od osmé hodiny ranní do osmnácté večerní. V Domě 
kultury pak budou prodejci nabízet své zboží ve čtvrtek 
14. prosince od 12 do 18 hodin, v pátek 15. a sobotu 
16. prosince od 9 do 18 hodin a v neděli 17. prosince 
od 9 do 14 hodin. Návštěvníci zde budou moci nejen 

nakoupit, ale mimo jiné i ochutnat víno a vánoční što-
ly z partnerského města Bad Hersfeldu, které výtěžek 
z prodeje věnuje na charitativní účely. Součástí „Šum-
perského kapra“ je již pošesté prodejní výstava nazva-
ná Vánoce v muzeu. V sobotu 16. prosince tak budou 
ve výstavní síni muzea nabízet své výrobky prodejci 
řemeslného a rukodělného zboží, chybět nebudou ani 
ukázky řemesel v podání dětí z kroužků při Domě dětí 
a mládeže U radnice a prezentovat se zde budou také 
chráněné dílny, charita a speciální školy. Nákupy si 
navíc mohou zájemci zpestřit prohlídkou výstavy bet-
lémů zapůjčených z Hornonitrianského muzea v Prie-
vidzi, která je v Galerii Václava Hollara k vidění až do 
konce ledna.

Nadcházející poslední předvánoční týden se šum-
perské náměstí Míru stane dějištěm Vánočních zabí-
jačkových trhů. Pravá domácí zabíjačka zde přitom 
zavoní hned třikrát, a to od pondělí 18. do středy                         
20. prosince. Během trhů budou moci návštěvníci 
ochutnat nejen prdelačku, tlačenku, jitrnice, ovar a dal-
ší speciality, ale také svařené víno, punč a medovinu. 
Trhovci zde navíc budou nabízet i tradiční řemeslné 
výrobky a sváteční atmosféru umocní i doprovod-
ná vystoupení u vánočního stromu - koncertovat zde 
budou Motýli Šumperského dětského sboru a Dechový 
orchestr ZUŠ Šumperk. -zk-

Program Vánočních zabíjačkových trhů u radnice: 
Pondělí 18. prosince: od 10 hodin - Vánoční 

trhy, prodej zabíjačkových pochoutek, od 14 hodin 
- domácí zabíjačka (imitace), od 17 hodin - zpívání 
koled u vánočního stromu - Dechový orchestr ZUŠ 
Šumperk

Úterý 19. prosince: od 9 hodin - Vánoční trhy, pro-
dej zabíjačkových pochoutek, od 16.30 hodin - zpívání 
koled u vánočního stromu - Motýli ŠDS Šumperk

Středa 19. prosince: od 9 hodin - Vánoční trhy, pro-
dej zabíjačkových pochoutek, v 16 hodin - ukončení 
trhů

Sváteční čas připomínají koncerty, vánoční stromy a trhy

Prvním lednovým dnem roku 2007 
vstupuje v platnost poměrně často disku-
tovaný zákon č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, známý jako 
tzv. stavební zákon. Prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu obdržel odbor výstavby 
šumperského Městského úřadu teprve 
začátkem prosince. Jedná se konkrétně 
o Vyhlášku o autorizovaných inspekto-
rech, Vyhlášku o dokumentaci staveb, 
Vyhlášku o územně analytických pod-
kladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, Vyhlášku o obecných požadav-
cích na využívání území, Vyhlášku, kte-
rou se mění vyhláška Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstav-
bu a konečně i Vyhlášku o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření. V těchto 
dnech by pak měla vyjít ve Sbírce zákonů 
i poslední Vyhláška, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu.

„Rád bych občany upozornil, že 
v žádném případě nejde o novelizovaný 
stavební zákon, ale o zákon zcela nově 

koncepčně pojatý,“ říká vedoucí odboru 
výstavby šumperského Městského úřa-
du Luděk Felkl a dodává, že nový zákon   
přináší řadu změn v rámci územního 
a stavebního řízení a také kolaudace. 
Novinkou je například možnost použít 
za určitých podmínek tzv. zjednodušené 
postupy, rozšiřuje se rovněž okruh sta-
veb, které nebudou vyžadovat územní 
rozhodnutí ani územní souhlas (par. 79, 
odst. 3 zák.), a zákon obsahuje i taxativ-
ní výčet staveb, jež stavební povolení či 
ohlášení stavebnímu úřadu nebudou 
vůbec vyžadovat (par. 103 zák.).

Nový stavební zákon upravuje rovněž 
kompetence obecních úřadů, jež nejsou 
stavebními úřady. Ty již od 1. ledna 2007 
nemohou povolovat tzv. drobné stavby, 
stavební úpravy a udržovací práce. „Tato 
pravomoc přechází na obecný staveb-
ní úřad, v našem případě tedy na odbor 
výstavby šumperského Městského úřa-
du,“ zdůrazňuje Felkl. 

Další důležitou novinkou je podle 
vedoucího odboru výstavby zavedení jed-
notných formulářů žádostí v rámci celé 
České republiky. Součástí příloh provádě-
cích vyhlášek tak jsou formuláře žádostí na 

vydání jednotlivých rozhodnutí či prove-
dení úkonů podle stavebního zákona. Tyto 
formuláře by měly být od nového roku 
přístupné v elektronické podobě na inter-
netových stránkách města (www.musum-
perk.cz), případně na adrese www.mmr.
cz. „Pracovníci Ministerstva pro místní 
rozvoj a spolutvůrci zákona již dnes upo-
zorňují, že během následujících tří až pěti 
let se budou mnohé postupy upřesňovat 
a dolaďovat. V případě jakýchkoliv nejas-
ností se tak mohou občané obrátit přímo 
na odbor výstavby,“ upozorňuje vedoucí 
odboru výstavby. „Během příštího roku se 
budeme na stránkách Šumperského zpra-
vodaje problematice nového stavebního 
zákona věnovat,“ dodává Felkl.

Prvním lednovým dnem příštího roku 
navíc vznikne tzv. Úřad územního pláno-
vání. Ten bude mít působnost nejen pro 
město Šumperk, ale také pro všech čtyřia-
třicet obcí v jeho správním obvodu. Bližší 
informace přineseme v lednovém čísle 
Šumperského zpravodaje. -red-

Poznámka na závěr: Bližší informa-
ce lze získat na odboru výstavby MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, L. Felkl - tel.č. 
583 388 301.

Stavební zákon nastolí nová pravidla Tisková oprava

V minulém čísle Šumperského zpra-
vodaje, které vyšlo 22. listopadu, se do 
článku nazvaného Nájemné v měst-
ských bytech od dubna podraží vloudi-
la tisková chyba. V tabulce Průměrné 
navýšení nájemného pro jednotlivé 
kategorie „vypadla“ u II. kategorie 
v údaji o novém nájemném od 1.4. 
2007 jednička. Správný údaj tedy je: asi 
15,84 Kč/m2/měsíc. Čtenářům našeho 
měsíčníku se omlouváme. redakce

Tucet tipů pro lyžaře 
Právě vychází!

12 zajímavých tras s popisem jejich 
profi lu, fotografi emi a dalšími 

údaji + přehled lyžařských center 
v Jeseníkách

K dostání za 40 Kč v informacích 
v přízemí šumperské radnice 
a v Regionálním a městském 

informačním centru při 
Vlastivědném muzeu

V dřevěných stáncích na tzv. Točáku, nabízejí prodejci 
vánoční zboží i něco pro zahřátí.  Foto: -pk-
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Zastupitelstvo Města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 30. listopadu 
2006 mimo jiné:

*schválilo dvaadvacátá rozpočtová 
opatření města s částkami jeden milion 
korun na straně příjmů i výdajů.

*vyhradilo Radě města provádět roz-
počtová opatření u veškerých dotací 
rozpočtu města a u ostatních opatření 
do výše dvou milionů korun, a to za 
jednu rozpočtovou položku. Projedná-
vání fi nančních záležitostí bude navíc 
přítomen i předseda Finančního výboru 
a Rada města bude o svých rozhodnu-
tích informovat zastupitele.

*schválilo poskytnutí fi nančního pří-
spěvku z letošního rozpočtu města ve 
výši 165 134 Kč občanskému sdružení 
Savore, a to na zajištění chodu této orga-
nizace. Rovných padesát tisíc korun pak 
půjde z městského rozpočtu Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky, které je 
použije na údržbu běžeckých tras v Jese-
níkách. 

*schválilo příslib prodeje pozem-
kových parcel o výměře kolem 400 m2 
a 150 m2 včetně oplocení na rohu ulic 
Revoluční a Chodské za cenu 600 Kč/m2 

manželům Mátychovým z Petrova nad 
Desnou, kteří zde chtějí postavit poly-
funkční dům. Maximálně třípodlažní 
objekt s podkrovím by zde měl vyrůst 
nejpozději do konce roku 2010.

*schválilo prodej částí pozemko-
vých parcel o celkové výměře 385 m2, 
jež se nacházejí nad areálem fi rmy AZ 
Ekotherm, této společnosti, a to za cenu 
300 Kč/m2. Zčásti svažité pozemky chce 
fi rma využít pro dostavbu závodu.

*schválilo trvat na podmínkách sta-
novených svým usnesením z letošní-
ho října, jež se týkalo mimo jiné i výše 
kupní ceny za pozemky nacházející se 
pod hotelem Grand, které vlastní měs-
to. Majitel hotelu Jozef Želinský totiž 
požádal místní radnici o snížení kupní 
ceny pozemků z 800 Kč/m2 na polovinu. 
Zastupitelé toto snížení zamítli a součas-
ně uložili Radě města, aby součástí před-
kládaných návrhů na prodeje pozemků 
byla informace o případné výši nájmu 
z těchto pozemků.

*jmenovalo členy Finančního výbo-
ru. Pod „taktovkou“ zastupitele Františ-
ka Merty v něm usednou David Procház-
ka, Jaromír Mikulenka, Václav Reitinger, 

Letem šumperským zastupitelským světem

Šumperk vyhlašuje Ceny města

Město Šumperk vyhlašuje „Ceny města Šumperka“. Ocenění mohou získat 
osobnosti, významné akce, počiny či události v následujících kategoriích:

Kultura (konkrétní akce, výsledek práce v daném roce, apod.),
Sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra - pouze za aktivní čin-

nost, v případě dlouhodobé činnosti se nominace přesune do kategorie „Přínos 
městu“),

Sociální služby (práce organizace, jednotlivce, jednotlivá akce, apod.),
Vzdělávání (práce s dětmi, mládeží, semináře, školení, apod.),
Podnikání (významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, apod.), 
Architektura (Dům roku v kategorii novostavba a Dům roku v kategorii 

rekonstrukce),
Humanitární čin (mimořádný čin),
Životní prostředí (realizace projektu, zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce, 

apod.),
Cena mladých (významný počin „mladých osobností“, hudebníků, apod., 

podmínkou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného 
nepřesahující 25 let),

Přínos městu (ocenění za práci v daném roce či za dlouhodobou práci).
Město Šumperk se obrací na všechny občany města, aby dle vlastního uvážení 

zasílali nominace do jednotlivých kategorií na adresu: Ceny města 2006 - Tisko-
vá mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, případně lze obálku 
s nominací vložit do schránky umístěné před radnicí nebo předat na podatelnu. 
Nominace je možné zasílat také elektronickou poštou na adresu cenymesta@
musumperk.cz. Přijaty budou pouze kompletní nominace (1. jméno, příjmení 
a kontaktní adresa nominovaného, případně celý název akce, 2. jasné a konkrétní 
zdůvodnění nominace, 3. označení příslušné kategorie, 4. navrhovatel nominace 
- jméno osoby nebo název organizace či skupiny) doručené do pátku 19. ledna 
2007. Při nominaci osoby je důležitou podmínkou, aby nominovaný byl buď  
šumperským občanem, nebo provozoval svoji činnost na území města, případně 
byl šumperským rodákem, který svou činností významně Šumperk proslavil. 

Z jednotlivých nominovaných občanů navrhne odborná porota kandidáty na 
udělení cen a předloží svůj návrh k rozhodnutí zastupitelům. Ceny města Šum-
perka budou ofi ciálně předány na slavnostním večeru města, který se uskuteční 
koncem března.

V daném roce nemusí být uděleny ceny ve všech vyhlášených kategoriích, a to 
z důvodu nízkého počtu nominací, případně nízkého počtu porotou přiděle-
ných hlasů. A. Jahnová, vedoucí odd. vnějších vztahů MěÚ Šumperk

Hlavním úkolem Ligy proti rakovi-
ně v Šumperku je preventivní činnost 
- propagace zdravého způsobu života 
a informace občanům o rizikových 
faktorech, které se mohou podílet na 
vzniku zhoubných nádorů. Neméně 
důležitou složkou naší práce je zlep-
šování kvality života onkologických 
nemocných. 

Tak jako v minulých letech i letos 
jsme pořádali rekondiční pobyty pro 
ženy po operacích prsů, o které je 
každoročně velký zájem a jež tvoří 
hlavní položku našich výdajů. Letošní 
bilance je radostná, protože na naše 
potřeby myslí stále více občanů i orga-
nizací, a tak nám umožňují naši práci.

Chtěla bych proto v závěru roku 
2006 poděkovat všem našim členům, 
kteří řádně platí příspěvky, všem  obča-
nům, kteří  letos přispěli během Kvě-
tinového dne - celková částka vybraná 
v Šumperku byla 69 769 Kč. Děkujeme 
vedení Střední zdravotnické školy, kte-
ré každoročně uvolní na tento den dvo-
jice studentek, jež pomáhají prodávat 

květiny.
Poděkování patří rovněž Josefu Sed-

láčkovi, řediteli šumperského závo-
du Metra, za letošní sponzorský dar 
10 000 Kč, dále Zastupitelstvu města 
Šumperka za opakované přidělení 
grantu ve výši 25 000 Kč na pořádání 
rekondičních pobytů pro naše ženy. 
Posledním milým překvapením pro 
nás byla anketa před komunálními 
volbami na internetu věnovaná nezis-
kovým organizacím, kterou uspořádal 
a fi nancoval místostarosta Petr Sucho-
mel a v níž díky hlasům, které nám pro-
jevily přízeň, nám přibyla do kasičky  
částka  4 000 Kč.

Věříme, že počet členů a našich 
příznivců bude přibývat a budeme 
moci svou činnost rozšiřovat. Uvítáme 
jakoukoliv pomoc,  ať fi nanční nebo 
organizační, jednotlivců i podniků. 

Dovolte mi popřát všem občanům 
klidné vánoční svátky a v novém roce 
2007 stálé zdraví, štěstí a spokojenost.

 Jiřina Koutná, 
 Liga proti rakovině v Šumperku

Liga proti rakovině oslavila patnáctiny

Jiří Václavek, Petr Kuba, Edvín Bullawa, 
Pavel Špatný a Antonín Harapát.

*jmenovalo členy Kontrolního výbo-
ru. Na návrh jeho předsedy Milana 
Pavlase v něm budou působit Stanislava 
Adoltová, Jaroslava Pospíšilová, Franti-
šek Šmejkal, Miroslav Mitrofan, Miro-
slav Ruprich a Jan Cidlík.

*schválilo výši měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva, 
peněžité plnění členům výborů, kteří 
nejsou zastupiteli, a také náhradu ušlé-
ho zisku pro neuvolněné zastupitele, 
kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru.

*schválilo podání žádosti o dotaci 
v rámci programu „Podpora terénní 
práce 2007“ na období od 1. ledna do 
31. prosince 2007 s tím, že žadatelem 
bude Město Šumperk. Současně schváli-
lo spoluúčast města ve výši padesát tisíc 
korun, které budou součástí rozpočtu 
příštího roku. 

 

Plavecký areál na Benátkách bude 
mít od ledna nového provozovatele. 
Dosavadnímu nájemci, fi rmě Aquatoll, 
sice měla vypršet smlouva s městem 
až příští rok v květnu, po vzájemné 
dohodě ji však obě strany ukončily 
o pět měsíců dříve. Od 1. ledna se tak 
ujme provozování celého areálu nově 
založená, s.r.o., jež by v budoucnu zod-

Areál na Benátkách má 
od ledna „na triku“ 

společnost Šumperské 
sportovní areály 

povídala i za chod dalších městských 
sportovišť.

Zelenou novému systému provo-
zování plaveckého areálu na Benát-
kách dali na svém říjnovém zasedání 
zastupitelé, kteří schválili ukončení 
platnosti smlouvy o spolupráci s Jaro-
slavem Chlubnou k 31. prosinci letoš-
ního roku a současně doporučili Radě 
města jako valné hromadě PMŠ, aby 
založila společnost s ručením ome-
zeným ve vlastnictví Podniků měs-
ta a předložila návrh textu smlouvy 
o spolupráci s novým provozovatelem 
již novému zastupitelstvu. To schvá-
lilo uzavření smlouvy o poskytování 
dotace na činnost společnosti Šum-
perské sportovní areály, s.r.o. na svém 
zasedání 30. listopadu. Město podle ní 
bude novému provozovateli přispívat 
na chod bazénů stejnou částkou jako 
dosud, tedy 3,097 milionu korun. Na 
rozdíl od dosavadního systému však 
tato suma nebude rozdělena na dvě 
položky, ale příspěvek na činnost 
a padesátiprocentní dotace na úhra-
du nákladů na energii, vodné a stoč-
né se sloučí do jedné částky. Použití 
těchto fi nancí přitom bude kontrolo-
vat dozorčí rada, složená ze zástupců 
delegovaných politickými stranami, 
jež mají v zastupitelstvu zastoupení. 
V budoucnu by přitom tato  dceřiná 
společnost vlastněná Podniky města 
Šumperka měla zodpovídat i za chod 
dalších městských sportovišť, jako 
jsou zimní stadion, Bratrušovské kou-
paliště či některá zařízení na Tyršově 
stadionu.  

 Zpracovala Zuzana Kvapilová
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Neuvěřitelná lehkost dřiny - um. kovář Jaroslav Křížek 
 Výstava, která potrvá do 14.1., 
 bude zahájena 14.12. v 17 hodin.
Galerie Václava Hollara My jsme k vám přišli z daleka  Výstava potrvá do 31.1.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Koncerty a akce ve výstavní síni: 13.12. - Via Lucis: Bořivoj Navrátil, 18.12. - 21.12. kon-
certy ZUŠ
Koncerty a akce v klášterním kostele:  14.12. - koncert ZUŠ, 17.12. - 3. adventní koncert

Vánoce v muzeu 
6. ročník řemeslného jarmarku se uskuteční v sobotu 16. prosince od 9 do 17 hodin

Prodej řemeslných a rukodělných výrobků doplní ukázky řemesel v podání DDM 
U radnice, prezentace chráněných dílen, charity a speciálních škol

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevře-
no: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod. 

FILMY
Kino Oko
13.12. jen v 16.30 hodin Spláchnutej, USA  Hrajeme pro děti
13.12. jen v 18.00 hodin Malá Miss Sunshine, USA  Artvečer
13.12. jen ve 20.00 hodin Bílá Masajka, Německo
14.-19.12. jen v 16.00 hodin Happy Feet, USA  Hrajeme pro děti
14.-19.12. v 17.45 a ve 20.00 hodin Eragon, USA
20.12. jen v 16.30 hodin Happy Feet, USA  Hrajeme pro děti
20.12. jen v 18.15 hodin Eragon, USA
20.12. jen ve 20.15 hodin Čas, Jižní Korea  Artvečer
21.-23.12. jen v 18.30 hodin Příběh zrození, USA
21.-23.12. jen ve 20.30 hodin Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na 
 obědnávku slavnoj kazašskoj národu, USA
24.12. Kino nehraje
25.-26.12. jen v 18.30 hodin Příběh zrození, USA
27.12. jen v 17.30 hodin Extrémní svahy, USA
27.12. jen v 19.30 hodin Šifra mistra Leonarda, USA
28.-30.12. jen v 16.00 hodin Lovecká sezona, USA  Hrajeme pro děti
28.-30.12. jen v 17.30 hodin Potomci lidí, USA
28.-30.12. jen ve 20.00 hodin Parfém: Příběh vraha, Fr., Špan., Něm.
31.12. jen v 17.30 hodin Borat, USA                                                         
1.-3.1. jen v 16.00 hodin Lovecká sezona, USA  Hrajeme pro děti
1.-3.1. jen v 17.30 hodin Pravidla lži, ČR
1.-3.1. jen v 19.45 hodin  Parfém: Příběh vraha, Fr., Špan., Něm.
4.-7.1. jen v 17.30 hodin Eragon, USA
4.-7.1. jen ve 20.00 hodin Dobrý ročník, USA
8.-10.1. jen v 17.30 hodin Eragon, USA
8.-10.1. jen ve 20.00 hodin Borat, USA                                                         
11.-14.1. jen v 16.30 hodin Asterix a Vikingové, Francie, Dánsko 
 Hrajeme pro děti
11.-17.1. v 17.45 a ve 20.00 hodin Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
18.-21.1. jen v 17.30 hodin Déjá vu, USA
18.-21.1. jen ve 20.15 hodin Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Art kino
14.12. v 19 hodin v D 123  Čas, Jižní Korea 2006
4.1. v 19 hodin v D 123  Nebohá Paní Pomsta, Jižní Korea 2005 
11.1. v 19 hodin v D 123  Krajina přílivu, Kanada, Velká Británie 2005 
18.1. v 19 hodin v D 123  Volver, Španělsko 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Hošek - Objekty Výstava potrvá do 31. prosince.
 Jan Klimeš - Stromy, racci, bouře, ploty Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 4.2., proběhne 4. ledna v 18 hodin.
Městská knihovna Vánoce v Městské knihovně
 Andrea Banková, Linda Vondrušková: Krajina Výstava
 obrazů studentek Střední uměleckomanažerské školy v Brně.
Kavárnička pro seniory Dagmar Zemánková - Obrazy
Divadlo Šumperk Otakar Hudeček - „Dvanáctý smysl“ Výstava obrazů. 

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
13.12. v 19 hodin v klubovně č. 1 DK Od ateismu k duchovní dimenzi  Přednáška
14.12. v 18 hodin v klubovně č. 3 DK Ideální potrava pro člověka 
 aneb Jsme to, co jíme  Přednáška
14.12. v 19 hodin v divadle  Klasika Viva - Linha Singers
14.12. od 12 do 18 hod., 15.12. 
od 9 do 18 hod., 16.12. od 9 do 18 hod. 
a 17.12. od 9 do 14 hod. v prostorách DK  Vánoční trhy Šumperský kapr
17.12. v 16 hodin v klášterním kostele  III. Adventní koncert: 
 Marie Vintrová - varhany, Flash Brass, Schola 
 od sv. Jana Křtitele
7.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  O Krtečkovi  Pohádka
13.1. od 9 do 14 hodin  
v prostorách sále DK Sobota pro ženy s Monikou Žídkovou
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

DŮM KULTURY

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

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 22.12. 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

So 23.12.
a Út 26.12. zavřeno zavřeno zavřeno

St 27.12. 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čt 28.12. zavřeno zavřeno zavřeno

Pá 29.12. 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

So 30.12.
a Po 1.1. zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Půjčovní doba v závěru roku 2006

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
14.12. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
19.12. od 16 hodin  Klub fi latelistů 
26.12. od 14 hodin  Štěpánská zábava
9.1. od 16 hodin  Klub fi latelistů 
11.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
20.1. od 14 hodin  Ples členů městského svazu DIA
Každé pondělí od 9 do 12 hod.    
a od 14.30 do 17.15 hod. Mateřské centrum
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod.   
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - začátečníci
Každou středu od 16.45 hod.   
na krytém bazéně v Zábřeze Plavání batolat - pokročilí
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 hodin  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061 

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
14.12. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
11.1. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
12.1. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
18.1. v 16 hodin  Návštěva Evropského parlamentu  Přednáška
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

15.12. ve 20 hodin  Dance zone: Kabaret
24.12. ve 21.30 hodin  Štědrý den v Music Machine
26.12. ve 20 hodin  Sioux
13.1. ve 22 hodin  DJ Bobr - Chillout Night
19.1. ve 20 hodin  Headache
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

KLUB MUSIC MACHINE

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č. 583 214 588, 
www.knihovnaspk.cz
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DDM U RADNICE
13.12. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Vizovické pečivo, ozdoby z pedigu, 
 slámy a sušeného ovoce
16.12. od 10 do 16 hodin ve Vlastivědném muzeu  Ukázky lidových řemesel 
18.-22.12. v ateliéru DDM  Vánoční týden 
 Vánoční programy pro členy 
 kroužků
20.12. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Vánoční papír, zdobené krabičky 
 a plátěné pytlíky
20.12. od 17 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce  
23.12. od 9 do 14 hodin  Den otevřených dveří 
 na přírodovědném oddělení DDM 
 spojený s prohlídkou zvířat 
3.1. od 17 hodin v herně TTC Šumperk  Stolní tenis pro zájemce
6.1. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
8.1. od 14 hodin v učebně DDM  Internet pro zájemce
9.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže 
13.1. od 9 hodin v DK  Sobota pro ženy s Monikou Žídkovou
16.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže 
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
13.12. od 18.30 hodin ve výstavní síni muzea  Mozartovi k narozeninám 
 Z cyklu Via Lucis
15.12. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“  Internetová čajovna
15.12. od 18 hodin v I-téčku na „Komíně“  Biograf Komín 
 Filmy z tvorby dětí a studentů
Předvánoční tvořivé dílny:
18.12. od 15 hodin v ateliéru na „Komíně“ Ozdoby na vánoční stromeček
19.12. od 15 hodin v ateliéru na „Komíně“  Pečeme vánočky
20.12. od 15 hodin v ateliéru na „Komíně“  Svíčky 5x jinak
21.12. od 15 hodin v ateliéru na „Komíně“  Svícen na sváteční stůl
21.12. od 14 hodin na nám. Republiky  Zimní výprava do lesa
3.1. od 15 hodin na „Komíně“  Otevřená herna
4.1. od 15 hodin na „Komíně“  Otevřená herna
8.1. od 15.30 hodin na „Komíně“ Škapulíř - Lednové pranostiky a tradice
10.1. od 15 hodin na „Komíně“  Otevřená herna
11.1. od 15 hodin na „Komíně“  Otevřená herna
12.1. od 15.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Keramika pro všechny 
 - otevřená keramická dílna, 
12.1. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“ Internetová čajovna
12.1. od 18 hodin v I-téčku na „Komíně“  Biograf Komín - „Rotor jednoznačně
 skáče“  Film z tvorby dětí a studentů
13.1. od 14 hodin ve Vile Doris  Hravá sobota ve Vile Doris 
 Moderní deskové přemýšlecí hry 
13.1. od 14 hodin v ateliéru Vily Doris  Řemeslná sobota ve Vile Doris 
 - řezbářská 
17.1. od 15 hodin na „Komíně“  Otevřená herna
17.1. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Keramické odpoledne 
18.1. od 15 hodin na „Komíně“  Otevřená herna
19.1. od 14 hodin v I-téčku na „Komíně“  Internetová čajovna
20.1. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“  Klub Broučci - keramika
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214,  www.
doris.cz

HOKEJ ŠUMPERK 2003  
zápasy II. liga 2006/2007

13.12. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - HC Orlová
20.12. v 17 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Blansko
3.1. v 18 hodin na zimním stadionu HC Šumperk - HC Hodonín
10.1. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - TJ Valašské Meziříčí
17.1. v 18 hodin na zimním stadionu  HC Šumperk - VSK Technika Brno

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

REFERENTA NA  ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY 
MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * 
ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program (VŠ-Bc.)
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost * 
občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * znalost právních předpisů 
a norem vztahujících se k oblasti fi nanční kontroly a účetnictví * řidičské oprávnění 
skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
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
Hlavní zaměření činnosti: výkon fi nanční kontroly

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 
č. 330/2003 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. 2007.

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 8.1. 2007.  Informace k pozici podá Marcela 

Adámková, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 636.

Šumperský dětský sbor srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT

Ve středu 20. prosince v 18 hodin ve velkém sále Domu kultury Šumperk
Vstupenky v předprodeji Domu kultury.

DIVADLO ŠUMPERK
14.12. v 19 hodin  Vánoce s Linha Singers  VK 
16.12. v 19.30 hodin  Marie Stuartovna
6.1. v 15 hodin  Kočičí zpívání  VK
11.1. v 17 hodin  Marie Stuartovna  S,VK, X
12.1. v 19.30 hodin  Hello, Dolly!   VK, X
18.1. v 17 hodin  Jitřní paní  S, X, VK     
20.1. v 19.30 hodin  Jitřní paní  S, X, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Každého kantora potěší, když se po 
létech vrátí bývalý žáček a dá najevo, že 
ta dávná symbioza žák - učitel byla pro 
něj milá a že je dodnes na co vzpomínat. 
Stává se nám to až lichotivě často. Z této 
příjemnosti však vyčnívá stále narůstající 
skupina dívek, ba již mladých žen, které 
své první pěvecké zkušenosti získáva-
ly v našem sboru a které si zpěv zvolily za 
svou životní dráhu. Je až s podivem, že 
toho zpěvu, jako povolání či jako studia, 
nemají za ten rok dost. Že si samy zorga-
nizují a připraví společný koncert. 

Už to trvá mnoho let a letos tomu 
nebude jinak. Těší nás to a chceme se 
o tuto radost podělit s vámi. Zveme vás 
na jejich Koncert árií a písní, který se koná 
dva dny před Štědrým dnem - v pátek 
22. prosince v 18 hodin ve Výstavní síni 
šumperského Vlastivědného muzea. Zpí-
vat budou Šárka Hlochová, Yvona Jurčí-
ková, Veronika Mráčková - Fučíková, 
Lucie Réblová, Vendula Stryková a Pavla 
Zerzáňová - Hilšerová. Přijďte si prožít 
pěkný předvánoční podvečer. 

 Alois a Tomáš Motýlovi

Pěvecké návraty

J.J. Ryba - Česká mše vánoční
 

25. prosince v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele se svými hosty, přáteli a všemi, kdo si 

s radostí zamuzicírovat přijdou ke slávě narození Syna Božího

Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele 
v Šumperku v době Vánoc

Neděle  24. prosince (4. neděle adventní - Štědrý den) .. v 7, 9 a 15 hodin pro děti,
  ve 22 hodin - „Vánoční půlnoční mše svatá“ (J.J. Ryba)
Pondělí 25. prosince (Slavnost Narození Páně)v 9 a 18 hodin, v 15 hodin německy 
Úterý 26. prosince (svátek sv. Štěpána) .............................................. v 9 a 18 hodin
Ve dnech 27. - 30. prosince  .......................................................................v 18 hodin
Neděle 31. prosince (Svátek Sv. Rodiny) ........................................ v 7, 9 a 18 hodin
Pondělí 1. ledna (Slavnost Matky Boží Panny Marie) ....................... v 9 a 18 hodin
Sobota 6. ledna (Slavnost Zjevení Páně) ..................................................v 18 hodin
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