
Příští číslo vychází 9. ledna 2008
Distribuce od 10.1. do 11.1. 2008

Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek
Uzávěrka inzerce 3. ledna 2008
Tel. č. 724 521 552

Číslo 22 | 12. prosince 2007 | Ročník XV

Zpravodaj naleznete i na www.rej.cz

Městské úřadovny o Vánocích 
provoz neomezí  .......................str. 2

Město opět rozdělí 
granty a dotace  ........................str. 3

Městský úřad zvyšuje 
kvalitu svých služeb  .................str. 4

Šumperk spustí nový web  .......str. 4

Komunální i tříděný 
odpad pod drobnohledem  ......str. 5

V evropském projektu 
studenti zazářili  ........................ str. 5

Krátce ze zápisníku  .................str. 6

Schola od sv. Jana Křtitele 
chystá „Rybovku“  ....................str. 6

Dárci dostali za odměnu 
červenou stužku  ......................str. 6

Kulturní život  ...................... str. 7, 8

Z OBSAHU

Atmosféra plná očekávání zavládla 
minulou středu úderem páté podvečer-
ní na šumperském náměstí Míru. Ne-
dočkavé a někdy i malinko vystrašené 
děti zde vyhlížely nejdůležitější osobu 
onoho dne - Svatého Mikuláše. Ješ-
tě před tím, než se na náměstí objevil 
i s mnohačetnou skupinou, naučily se 
spolu s „okřídlenou“ Andělou patřičné 
přivítání a písničku, a to i přes různé 
nástrahy čerta Barnabáše.

Příjezd Svatého Mikuláše očekáva-
ly minulou středu na náměstí u rad-
nice doslova stovky dětí i dospělých. 
V 17 hodin a 17 minut se všichni ko-
nečně dočkali - Mikuláš, obklopený 
anděly, dorazil v dřevěné bryčce ta-
žené čerty. Po přivítání nejprve při-
hlížel krátkému programu, v němž 
nechyběly andělské melodie a čer-
tovský rej, a poté se již pustil do na-
dělování. A pokud do té chvíle mělo 
některé dítě slzy na krajíčku, radost 
z výslužky rychle zabrala, takže snad 

Svatý Mikuláš rozdával na náměstí u radnice nejen pamlsky, ale občas také po-
chavlu i pokárání.                    Foto: -zk-

Mikuláše očekávaly stovky dětí

Předvánoční čas připomínají v Šumper-
ku dva vánoční stromy, jež zdobí náměstí 
u radnice a tzv. Točák. Ten se již tento pá-
tek stane dějištěm trhů nazvaných Vánoce 
na Točáku.  Více na straně 2

Zastupitelé se sejdou již zítra
Naposledy v letošním roce bude 

Zastupitelstvo města Šumperka ro-
kovat již zítra. Schválit by mělo roz-
počtové provizorium platné do doby 
přijetí rozpočtu na rok 2008 a také 
řadu majetkoprávních a fi nančních 
materiálů. V této souvislosti by měli 
jeho členové schválit rozpočtová 
opatření a také podmínky pro posky-

tování grantů a dotací, jež v příštím 
roce podpoří pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pra-
cují s dětmi a mládeží a organizací 
zaměřených na sociální oblast. Po-
slední zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka v roce 2007 začíná ve čtvr-
tek 13. prosince v 15 hodin v zasedací 
místnosti na Rooseveltově ulici. -zk-

Další etapou rekonstrukce prochází 
areál tzv. Pavlínina dvora, jeho nádvo-
ří se mění doslova k nepoznání. Sta-
vebním ruchem ožilo i západní křídlo 
budovy, v němž se dokončují nové ve-
řejné toalety. Ty chce město zprovoznit 
již v lednu.  Více na straně 3 

ta troška strachu nikomu nezanecha-
la na dušičce šrámy. Mezi veřejností 
tolik oblíbenou mikulášskou nadílku 
přitom již poosmé připravila místní 
Římskokatolická farnost. -zk-

Krásné a poklidné vánoční svátky 
a v roce 2008 hodně pohody, 

zdraví a štěstí 
přeje všem svým 

čtenářům redakce 
Šumperského 

zpravodaje
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V městských lesích 
se plánuje těžba dřeva

Lesní porosty v lokalitě „Šumperské-
ho kotle“ a směrem od „Sanatorky“ až 
po „Tulinku“ mají charakter příměst-
ského rekreačního lesa. Na základě 
platného lesního hospodářského plá-
nu, který je zpracován pro období od 
1.1. 2003 do 31.12. 2012, dojde v uve-
deném prostoru v letech 2008  - 2012 
k postupné těžbě mýtně zralých poros-
tů, které je potřeba obnovit. Lesní hos-
podářský plán schválil Krajský úřad 
Olomouckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, č.j. OŽPZ 618-
769/03 Mu ze dne 22.5. 2003.

Vlastník, tedy město Šumperk, má 
ze zákona povinnost své lesy nejen 
pěstovat, ale také obnovovat, tedy těžit 
a následně zalesnit. Rozhodujícím fak-

torem je přitom doba obmýtí a hlavně 
stáří porostů.

Těžba se bude provádět šetrným 
maloplošným způsobem a naváže na 
ni asanace pracovišť se záměrem pod-
řídit vše rekreačnímu charakteru lesa 
a jeho využívání veřejností. V této 
souvislosti žádáme šumperské občany 
o pochopení a porozumění při realiza-
ci zmíněných záměrů stanovených les-
ním hospodářským plánem. V případě 
jakýchkoliv dotazů se mohou zájemci 
obrátit na Františka Crhu ze společnost 
Lesy města Šumperka, která zajišťuje 
v městských lesích funkci lesního hos-
podáře, tel. 606 722 328.

 František Crha, jednatel společnosti, 
 odborný lesní hospodář

Městské úřadovny o Vánocích provoz neomezí, 
na Silvestra ale zůstanou zavřené

Předvánoční čas připomínají v Šumperku nejen         
vyzdobené ulice a dva vánoční stromy, jež vyrostly                
29. listopadu na náměstí u radnice a na tzv. Točáku, ale 
především adventní koncerty a hned několik 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, jejichž výtěžek podpoří sociální 
projekty. Do své druhé poloviny se adventní koncerty, 
které pořádají místní Dům kultury, muzeum, Římskoka-
tolická farnost a Sbor Českobratrské církve evangelické, 
přehoupnou v sobotu 15. prosince. Během koncertu, 
který začíná v 16 hodin v evangelickém kostele a na němž 
vystoupí varhaník Jan Horníček, Karel Cvrk, který hraje 
na strunný nástroj sitár, a ansámbl Avonotaj, představí 
organizátoři šumperskou pobočku Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých. O dva dny později, 
v pondělí 17. prosince, pak v 17 hodin završí adventní 
koncertování již tradiční zpívání koled u radnice. Výtě-
žek tohoto koncertu Šumperský dětský sbor každoroč-
ně věnuje místnímu Kojeneckému ústavu.

Součástí adventního koncertování je i letos prodej 
speciálních pohlednic od šumperských výtvarníků. Ty 
letošní, jejichž autorem je Petr Válek, se kromě koncertů 
prodávají také v knihkupectví Duha na ulici Čsl. armá-
dy, v Regionálním a městském informačním centru při 
místním muzeu a k dostání jsou i na prosincových akcích 
Domu kultury.

Svá přání pověsily děti na speciální strom
Již třetí ročník vánoční charitativní akce nazvané 

„Milý Ježíšku“ připravila skupina nadšených dobrovol-
níků ze Šumperka, podporovaná místní radnicí a hnutím 
Mladá krev. Pomoci by měla stejně jako loni Dětskému 
centru Pavučinka 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 dárečkem pod Strom splněných přání, jenž vyrostl 
začátkem prosince v pasáži U Zlatého jelena na Hlavní 
třídě.

Na stromě najdou „Ježíšci“ na sedm desítek konkrét-
ních přání, které nakreslili „prvňáčci“ ze školy na Vrch-

lického ulici. Lidé si tak mohou až do neděle 23. prosince 
z přáníček vybrat, koupit dárek a předat jej v prodejně 
Domeček, jež se nachází v již zmíněné pasáži. „Novin-
kou je spolupráce se společností Nestlé, která věnovala 
nejen ozdoby značky Orion na šumperský stromek, ale 
také fi nance na zájezd dětí z Pavučinky,“ říká organizá-
torka akce Tereza Schreiberová a dodává, že společnost 
navíc plánuje na sobotu 15. prosince fi nanční sbírku, bě-
hem níž budou hostesky rozdávat čokolády Orion a pro-
pagační materiály. Výtěžek přitom půjde opět místnímu 
dětskému centru. Bližší informace mohou zájemci získat 
na adrese  milyjezisku@centrum.cz.

Trhy budou na Točáku, v muzeu i u radnice
Vánoční Šumperk si dnes lze jen těžko představit bez 

stylových trhů. Zatímco loni se tzv. Točák již začátkem 
prosince proměnil v „adventní tržiště“, které zorganizo-
valy Podniky města Šumperka, letos převzala pořadatel-
skou „taktovku“ místní radnice. Od pátku 14. do neděle 
16. prosince zde premiérově proběhnou „Vánoce na To-

čáku“. Ve zmíněných dnech budou prodejci v dřevěných 
stáncích nabízet od 9 do 20 hodin stylové vánoční zboží, 
počínaje jmelím přes svíčky, vánoční ozdoby, keramiku, 
perníčky, vizovické pečivo a drobné skleněné výrobky 
až po cukroví, grilované uzeniny, pečené kaštany a další 

pochutiny. Místo u vánočního stromu pak obsadí umě-
lecký kovář. „Letos poprvé město neorganizuje v rámci 
trhů Šumperský kapr prodej na pěší zóně. Místo něj 
budou právě trhy na Točáku,“ vysvětluje tisková mluvčí 
šumperské radnice Andrea Jahnová a dodává, že během 
premiérové akce chce město svým občanům více přiblí-
žit partnerský Bad Hersfeld. Z Německa totiž již tradičně 
dorazí do Šumperka „náklaďák“ plný vánočních štol a ví-
na. Cukrem notně posypanou badhersfeldskou dobrotu 
a „svařák“ si budou moci lidé koupit právě v jednom ze 
stánků na Točáku, výtěžek z prodeje přitom partnerské 
město věnuje na charitativní účely.

Na tradici kladou důraz rovněž pracovníci místního 
muzea. Ti připravili na sobotu 15. prosince již sedmý 
ročník prodejní výstavy nazvané Vánoce v muzeu. Od 
deváté ranní do páté podvečerní budou ve výstavní síni 
muzea nabízet své výrobky prodejci řemeslného a ruko-
dělného zboží, chybět nebudou ani ukázky řemesel v po-
dání dětí z kroužků při Domě dětí a mládeže U radnice 
a novinkou je občerstvení, které bude ve „skleníku“ na-
bízet hraběšická restaurace U jelena. Vánoční atmosféru 
zde navíc umocní i výstava přibližující historii pernikář-
ského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku, která 
je v Hollarově galerii k vidění až do 13. ledna.

Do místního Domu kultury „vpluje“ již zítra „Šum-
perský kapr“. Tentokráte pouze třídenní vánoční trhy, 
které mají ve městě dlouholetou tradici, odstartují v pravé 
poledne a potrvají do soboty 15. prosince do 18 hodin.

Stejně jako v uplynulých letech také letos provoní 
v druhé polovině prosince náměstí Míru u radnice pra-
vá domácí zabijačka. Během Vánočních zabijačkových 
trhů, které potrvají od pondělí 18. do středy 20. prosin-
ce, tak budou moci návštěvníci opět ochutnat prdelačku, 
tlačenku, jitrnice, ovar a další speciality. Chybět nebude 
ani svařené víno, punč a medovina a trhovci zde budou 
nabízet i tradiční řemeslné výrobky. Sváteční atmosféru 
umocní rovněž doprovodná vystoupení u vánočního 
stromu  - v pondělí zde budou koncertovat v 17 hodin 
Motýli Šumperského dětského sboru, o den později pak 
v 16 hodin Dechový orchestr ZUŠ Šumperk.

V druhé polovině posledního předvánočního týdne 
se pak prostranství na „Točáku“ stane dějištěm projektu 
nazvaného „Škoda Vám přeje krásné Vánoce“. Během 
čtyřdenní akce, kterou organizuje společnost Škoda Auto 
v centrech asi tří desítek českých a moravských měst, 
budou hostesky ve vánočně vyzdobeném stánku lidem 
zdarma nabízet teplé nápoje, vánoční cukrovinky a drob-
né propagační předměty.  -zk-

Předvánoční čas se nese ve znamení koncertů, splněných přání a trhů

Vánoční strom, který vyrostl v pasáži U Zlatého jelena, 
je tak trochu kouzelný. Měl by splnit přání dětí z míst-
ního centra Pavučinka.         Foto: -zk-

Úderem čtrnácté hodiny, tedy 
o hodinu dříve než je obvyklé, se 
v pátek 21. prosince uzavřou z pro-
vozních důvodů všechny budovy 
Městského úřadu v Šumperku. His-
torická budova radnice na náměstí 
Míru i úřadovny na Jesenické a Roose-
veltově ulici a na ulici M.R. Štefánika 
se veřejnosti opět otevřou ve čtvrtek 
27. prosince „Přestože si v době mezi 
vánočními svátky a Silvestrem budou 
zaměstnanci radnice ve větší míře čer-
pat dovolenou, chod úřadu bude zajiš-
těn,“ říká vedoucí kanceláře tajemníka 
Marie Dvořáčková a dodává, že pouze 
v pátek 28. prosince budou některá 
oddělení úřadovat jen do 12 hodin. 
Konkrétně půjde o oddělení, která 

mají na starosti správní agendu, jež je 
vázána na úhradu správních poplat-
ků, jako je například ověřování pod-
pisů, vyřizování cestovních dokladů 
a občanských průkazů či záležitosti 
týkající se odboru dopravy. Na celý den 
se pak úřadovny uzavřou na Silvestra, 
tedy v pondělí 31. prosince. Důvodem 
je čerpání nařízené dovolené. -red- 

Provoz Městského úřadu 
během vánočních svátků:
pátek 21.12. do 14.00 hodin, čtvr-
tek 27.12. do 15.00 hodin, pátek 28.12. 
do 15.00 hodin, u správních agend vá-
zaných na úhradu správních poplatků 
pouze do 12.00 hod., pondělí 31.12. 
zavřeno, středa 2.1. do 17.00 hodin
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Město opět rozdělí granty a dotace
Obdobnou částku jako letos, tedy 

sumu pohybující se kolem 3,7 milionu 
korun, by chtěla v příštím roce rozdě-
lit šumperská radnice mezi žadatele 
o granty a dotace. Město tímto způ-
sobem již několik let podporuje ze 
svého rozpočtu pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kul-
tury a volného času, pátým rokem pak 
mohou zajímavou fi nanční injekci zís-
kat od místní radnice také organizace 
zaměřené 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 činnos-
ti, jejichž seznam schválí na svém zase-
dání 13. prosince zastupitelstvo. To by 
mělo dát zítra 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. K nepatrné úpravě dochází 
pouze v oblasti vyúčtování,“ říká šum-
perský místostarosta Petr Suchomel 
a připomíná, že grantem se rozumí 
dotace z městského rozpočtu, která je 
poskytnuta žadateli na pokrytí části 
neinvestičních výdajů spojených s rea-
lizací 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 určena zejména pro šumper-
ské 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 
zdravotně sociální oblasti,“ vysvětluje 
místostarosta a zdůrazňuje, že šan-
ci získat až třicet tisíc korun v rámci 
grantů a dotací mají všichni žadatelé, 
kteří splní konkrétní podmínky, jež 
by měli schválit ve čtvrtek 13. prosin-
ce zastupitelé. Po zapracování jejich 
připomínek najdou zájemci od úterý                            
18. prosince podrobné znění podmínek 
a také formuláře žádostí na internetové 
adrese  www.musumperk.cz. K dostá-
ní budou rovněž na informacích obou 
městských úřadoven na náměstí Míru 
1 a Jesenické ulici 31. 

Žádosti začnou podatelny šumper-
ské radnice na náměstí Míru 1 a na 
Jesenické ulici 31 přijímat první led-
novou středu (2. ledna 2008) úderem 
osmé hodiny ranní, termín pro jejich 
podávání pak vyprší ve čtvrtek 31. led-
na v 15 hodin. Grantová komise poté 
žádosti projedná a své návrhy předlo-
ží radním a zastupitelům, kteří o nich 
rozhodnou v březnu. -zk-

Vážení a milí spoluobčané!
Zdá se mi, že předvánoční čas začal letos nějak dříve. Mož-

ná za to může sníh, který přišel výjimečně brzy, možná dotazy 
novinářů, kterými mne již od října oslovují, kdy už bude ve městě vánoč-
ní výzdoba. Nechce se mi té mánii podlehnout a rozsvěcovat vánoční výzdobu 
v polovině října. Myslím, že Vánoce máme rádi a těšíme se na ně také proto, že 
to je jen malinký kousek roku, pár dní, které pro nás mají větší hodnotu než jiné 
dny v roce. Není to jen pro tu blikající a svítící parádu kolem, ani pro hory dár-
ků pod stromečkem. Skutečné hodnoty Vánoc se, doufám, skrývají uvnitř nás. 
Ale pohledy na stromečky, světýlka, betlémy, vůně cukroví, punče a smaženého 
kapra naše vnitřní prožitky umocňují. Po Vánocích toto vše zase zamkneme hlu-
boko dovnitř a necháme propuknout teprve za další rok. Tak to alespoň cítím. 
A tak bych se vám všem chtěl omluvit za to, že Šumperk nemá vánoční výzdobu 
už v říjnu nebo ještě dříve. Nebyl bych rád, abychom Vánoce v Šumperku pro-
žívali jen jako světelnou show a komerční záležitost. Abychom rozsvítili město 
a postavili městský vánoční strom již několik měsíců předem a tím vše vystavili 
infl aci, tedy zevšednění a ztrátě hodnoty. 

Budu mnohem raději, když tu dobu těšení každoročně trošku prodloužíme 
a o to intenzivnější a vřelejší pak budou 
všechna naše společná předvánoční a vá-
noční setkávání. S koledami pod stromem 
u radnice, s Českou mší vánoční Jakuba 
Jana Ryby v klášterním kostele, nebo jen 
tak při šálku čaje, kávy nebo sklence vína 
při setkání, která pořádáme na konci kaž-
dého roku. Já osobně se na ně moc těším 
a doufám, že budou zase o něco klidněj-
ší, milejší a příjemnější než vloni. Pevně 
věřím, že nejsem sám a společně se nám 
všem podaří vytvořit v Šumperku tu naši 
krásnou vánoční atmosféru, a vyjádřit 
tak sounáležitost k městu, které si to za-
slouží.

Krásné Vánoce všem! 
 Zdeněk Brož, starosta města

Druhá etapa opravy Pavlínina dvora fi nišuje
Další etapou rekonstrukce prochází areál tzv. Pav-

línina dvora, jenž patří mezi nejvýznamnější památ-
kově chráněné objekty ve městě. Místní radnice tak ve 
spolupráci s Olomouckým krajem pokračuje v opra-
vách, které odstartovaly již v roce 2005. Stavebním 
ruchem přitom ožilo letos na podzim vlastní nádvoří 
a západní křídlo budovy. V něm se v současné době 
dokončují nové veřejné toalety, jež chce město zpro-
voznit již v lednu. 

Nádvoří tzv. Pavlínina dvora se v současnosti mění 
doslova k nepoznání. Zábřežská fi rma Ekozis, která 
vyhrála výběrové řízení, se nejprve pustila do rekon-
strukce rozvodů tepla, jež ukrýval jeho povrch, opra-
vou prošla i nefunkční splašková kanalizace. Zasvé 
vzaly někdejší komunikace z panelů, které již nahra-
dila žulová dlažba. „Po odstranění panelů se měřením 
prokázalo, že podkladní vrstvy nesplňují požadavky 
normy na únosnost komunikací. Před položením žu-
lových kostek se tak musel podklad celého komuni-
kačního systému provápnit a zhutnit,“ řekl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že ještě letos se 
rozhodne o termínu odstranění dvou ze tří kaštanů, 
jež se na nádvoří nacházejí. Odborný posudek z ob-
lasti dendrologie totiž ukázal, že jejich kmeny jsou 
značně prohnilé, takže by v budoucnu mohly ohrozit 
své okolí. Nahradit by je měly hned čtyři stromy, a to 
červenokvětá forma jírovce. Třetí kaštan rostoucí ve 
dvoře je relativně zdravý a jeho stav by se při dob-
ré péči neměl zhoršovat. Rekonstrukci nádvoří pak 
uzavřou na jaře terénní úpravy, osetí zelených ploch 
a rozmístění mobiliáře.

Stavební ruch zavládl letos rovněž v západním 
křídle budovy, které se navíc muselo staticky zajistit. 
„Každá stavební rekonstrukce, zejména pak historic-
kého objektu, přináší nepříjemná překvapení. V tom-

to případě mělo jedno z nich podobu podélných 
i svislých prasklin, jež se objevily na zdi směrem do 
Fialovy ulice,“ uvedl Suchomel. Na odborné statické 
zajištění zdiva podle něj Rada města vyčlenila potřeb-
né fi nance, takže v těchto dnech se již sanace dokon-
čuje. Na ni navazuje oprava fasády, jež spolu s vikýři 
dostane nový nátěr příští rok na jaře, kdy se počítá 
i s oplechováním a nátěrem okenních parapetů a deš-

ťových svodů. Ještě letos by se pak měla ve stávajícím 
průjezdu objevit nová brána, na jejíž pořízení město 
vyčlenilo jednašedesát tisíc korun.

Rekonstrukcí procházejí i některé části interiéru 
západního křídla. V sousedství výstavní síně, v pro-
storu ukrytém za varhanami, vznikla samostatná 
místnost, jež poslouží jako zázemí pro účinkující při 
kulturních akcích. V nárožní části objektu u Domu 
kultury se pak dokončují nové veřejné toalety, které 
nahradí někdejší zastaralé a nevábné záchodky ve 
východním křídle. V dámské části se přitom nachází 
sedm kabinek, v pánské tři kabinky a sedm pisoárů, 
toaleta pro imobilní občany bude navíc vybavena 
přebalovacím pultem pro maminky s malými dětmi. 
„Rádi bychom našli nájemce veřejných toalet, který 
by je dokázal provozovat za výhodnějších podmínek 
než město samotné svými zaměstnanci. Rada města 
proto již zveřejnila záměr tyto prostory pronajmout 
a nyní očekáváme nabídky od uchazečů,“ vysvětlil 
místostarosta a dodal, že nové toalety by měly být 
v provozu od ledna.

Proměnu Pavlínina dvora zahájila před dvěma lety 
oprava fasády severního průčelí objektu, v němž sídlí 
Vlastivědné muzeum a Regionální a městské infor-
mační centrum. Loni pak město zrealizovalo s pomo-
cí evropských peněz a dotace od Olomouckého kraje 
náročnou rekonstrukci východního křídla, jež přišla 
na více než čtyřiadvacet milionů korun. Letošní dru-
há etapa opravy nádvoří a západního křídla přijde 
městskou kasu na pět milionů korun, dalších 3,9 mili-
onu již poslal do Šumperka Olomoucký kraj.   -zk-

Na zdi směrem do Fialovy ulice se při rekonstrukci zá-
padního křídla muzea objevily praskliny, jež se musely 
odborně ošetřit.                                                  Foto: -zk-



 strana 4Informace/Zpravodajství

Spuštění nového webu města plá-
nuje od nového roku Městský úřad 
v Šumperku. Splňovat bude požadav-
ky podle novely zákona č. 365/2000 
Sb. o informačních systémech ve-
řejné správy, provedenou zákonem       
č. 81/2006 Sb. Nový web je vytvořen 
podle „pravidel tvorby přístupného 
webu“ a město si od něj slibuje větší 
přehlednost a také lepší komunikaci 
s občany.

Významných změn dozná od no-
vého roku telefonní seznam, úřední 
deska či zprávy z jednání Zastupitel-
stva. Spuštěna bude nová aplikace, 
která umožňuje zobrazování a struk-
turování životních situací podle 
standardu Ministerstva informatiky 
ČR. Aplikace Životní situace přitom 
představuje souhrn praktických ná-
vodů na řešení některých problémů 
občanů prostřednictvím úřadu. Lidé 

se v nich dozví, jak co zařídit, kam 
zajít, co si vzít s sebou. Tématicky 
rozdělené situace budou navíc obsa-
hovat body s postupem řešení. Ob-
čané tak budou moci jednoduchým 
způsobem nalézt veškeré potřebné 
informace ke všem agendám provo-
zovaným na Městském úřadu. 

V plánu je rovněž spuštění systé-
mu pro zasílání informací pomocí 
SMS zpráv, který by se v budoucnu 
mohl využít i k objednávání schů-
zek prostřednictvím SMS. Na no-
vém webu se navíc zájemci dostanou 
i k jednotlivým číslům Šumperské-
ho zpravodaje, která si budou moci 
„stáhnout“, stejně jako měsíčník 
Kulturní život Šumperka. Podrob-
nější informace přineseme po spuš-
tění nového webu. 
 Pavel Kouřil, 
 vedoucí oddělení informatiky MěÚ

Šumperk spustí nový web

Divadlo nabízí 
netradiční vánoční 

dárek
Stejně jako v uplynulých letech také 

letos přichází divadlo s nabídkou vá-
nočního dárku ve formě vstupenky 
na divadelní představení. Pokud se 
rozhodnete obdarovat své blízké tímto 
způsobem, vstupenky jsou k dostání 
v pokladně divadla, a to každý všední 
den od 15 do 17 hodin nebo hodinu 
před začátkem divadelního představe-
ní. Vánoční dárek v podobě vstupenky 
přitom mohou zájemci zakoupit na 
následující inscenace: 10. a 26. ledna 
- Hotel Modrá hvězda, 12. a 23. ledna 
- Ostře sledované vlaky, 18. ledna - Ba-
let Junior Praha, 19. ledna - Trampoty 
čertíka Culínka, 19. ledna - Horror. 
Bližší informace na tel.č. 583 214 061, 
kl. 21.  -red-

Vodné a stočné 
od ledna vzroste

O něco více budou šumperští obča-
né platit od 1. ledna příštího roku za 
pitnou a odpadní vodu. K úpravě 
cen přistoupila Šumperská provoz-
ní vodohospodářská společnost, a.s. 
v návaznosti na rozhodnutí spo-
lečností Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s. 
Od 1. ledna 2008 platí tyto ceny:
A) voda pitná dodávaná pří-
mým odběratelům (domácnostem 
a ostatním odběratelům) - vod-
né: stávající cena (do 31.12. 2007):   
24,78 Kč/m3, nová cena (po 1.1. 
2008): 26,38 Kč/m3.
B) voda odpadní odváděná 
(z domácností a od ostatních odběra-
telů) - stočné: stávající cena (do 31.12. 
2007): 24,15 Kč/m3, nová cena (po 1.1. 
2008): 26,81 Kč/m3.
 Jiří Vepřek, ředitel VHZ Šumperk, a.s.

 Alois Mazák, ředitel ŠPVS, a.s.

Městský úřad zvyšuje kvalitu svých služeb
Do programů, jejichž cílem je zvýšení kvality poskytovaných 

služeb, se Městský úřad Šumperk zapojuje již čtvrtým rokem.  Le-
tos přitom jeho aktivitu ocenila Rada České republiky pro jakost 
spolu se Sdružením pro Cenu České republiky za jakost. V rám-
ci programu Národní ceny ČR za jakost v oblasti veřejné správy 
totiž získali šumperští úředníci společně s kolegy z Jablunkova 
a z Českého statistického úřadu Ocenění za zapojení organizace.

„Kvalita poskytovaných služeb je v dnešní době velmi diskuto-
vaným pojmem. Městský úřad v Šumperku proto klade na tuto 
oblast velký důraz,“ říká vedoucí kanceláře tajemníka Marie Dvo-
řáčková, jež má projekty zlepšování kvality na starosti. Již v roce 
2003 se tak podle ní zapojil Šumperk do tzv. Benchmarkingové 
iniciativy. „Šlo o první pokus, který měl 
odpovědět na otázku, jakým způsobem se 
může veřejný sektor zapojit do zlepšování 
kvality,“ vzpomíná Dvořáčková a dodává, 
že smyslem projektu, který stále „běží“, je 
nejen zjistit, jak organizace pracuje z hle-
diska vstupů, tedy zaměstnanců, fi nancí 
a dalších zdrojů, ale také jaká je úroveň 
služeb, jež zajišťuje. Úřady zapojené do 
tzv. Benchmarkingové iniciativy se navíc 
mohou díky společnému soft waru vzá-
jemně porovnávat a měřit svoji výkon-
nost, zjišťovat rozdíly a předávat si tzv. 
dobré praxe neboli osvědčené praktické 
postupy a odzkoušené metody a služby. 
„Ty jsou obsažené v publikaci nazvané 
„Dobré praxe z benchmarkingu“, jež 
vyšla letos v září v rámci projektu Zavá-
dění moderních metod řízení kvality na 
úřadech. Jedním ze spoluautorů je právě 
i náš úřad,“ podotýká vedoucí kanceláře 
tajemníka.

Do dalších dvou projektů se šumperský 
Městský úřad zapojil loni. První z nich 
nese název Implementace systému kvality řízení v podmínkách 
městských úřadů v Olomouckém kraji a je fi nancovaný z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci opatření Operačního programu 
rozvoje lidských zdrojů, druhý projekt nazvaný Posílení kapacity 
místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci progra-
mů v Olomouckém kraji pak zastřešuje Olomoucký kraj. „Zá-
měrem je, za využití evropského modelu nesoucího název CAF, 
nalézt oblasti, v nichž je žádoucí učinit takové změny, jež by 

mohly zlepšit kvalitu prováděných činností úřadu jak ve vztahu 
k veřejnosti, tak i v rámci zdokonalování vnitřního chodu orga-
nizace ve vztahu ke všem subjektům, s nimiž náš úřad přichází 
v rámci své činnosti do kontaktu,“ vysvětluje Dvořáčková. Kva-
litu úrovně kontaktu s klientem prověřuje úřad podle ní i dal-
šími způsoby. Jednou z nich je například i tzv. metoda Mystery 
klient. Pod záhadným názvem se skrývají tajné návštěvy na jed-
notlivých odborech, na jejichž základě se hodnotí komunikační 
a profesní dovednosti daného úředníka. „Tento průzkum pro-
váděla na konci loňského roku specializovaná liberecká fi rma, 
která o nás neměla prakticky žádné bližší informace. Na jednot-
livé odbory vyslala své „klienty“ a poté vypracovala hodnocení,“ 

popisuje vedoucí kanceláře a prozrazuje, 
že výsledky byly pro úřad potěšitelné. Ko-
munikaci s klientem totiž liberecká spo-
lečnost ohodnotila na 83%, prostředí na 
73% a celkovou orientaci na 83%.

„V rámci práce na zmíněných projek-
tech vytvořil desetičlenný tým našich 
úředníků sebehodnotící zprávu. Ta se 
zaměřila na jednotlivé činnosti a pro-
cesy, konkrétně na jejich silné a slabé 
stránky,“ říká Dvořáčková. Šumperští 
současně zpracovali i plán zlepšování 
práce, který se průběžně vyhodnocuje 
a jehož cílem je posunout úřad na novou 
úroveň kvality práce. Na jeho základě se 
navíc začaly zpracovávat metodiky prů-
zkumu spokojenosti občanů s činností 
úřadu a také samotných zaměstnanců. 
„Spokojenost zaměstnanců chceme pra-
videlně zjišťovat jednou ročně, názory 
občanů pak dvakrát do roka,“ prozrazuje 
vedoucí kanceláře. Výsledky dotazníko-
vého průzkumu i plán zlepšování práce 
z loňského roku se pak podle Dvořáč-

kové staly odrazovým můstkem pro zpracování nového plánu 
a zprávy, kterou hodnotili odborníci specializovaní na kvalitu 
a jež zaujala vyhlašovatele Národní ceny České republiky za 
jakost natolik, že v oblasti veřejného sektoru udělili šumperské-
mu Městskému úřadu Ocenění za zapojení organizace. Spolu 
s dalšími oceněnými je zástupci Šumperka převzali v první po-
lovině listopadu během slavnostního večera ve Španělském sále 
Pražského hradu.  -zk-

Ocenění za zapojení organizace, které získali 
šumperští úředníci v rámci programu Národ-
ní ceny ČR za jakost v oblasti veřejné správy, 
potěšilo zejména vedoucí kanceláře tajemní-
ka Marii Dvořáčkovou.                   Foto: -zk-

Šumperská Liga proti 
rakovině bilancuje

V letošním roce se propagace preven-
ce rakoviny zaměřila na  rodiny a děti 
- slogan letošního Českého dne proti 
rakovině, který proběhl v květnu, zněl 
„Dnešní děti - zítřejší svět“. Toto zamě-
ření bude pokračovat i v roce 2008. Jak 
připravíme dnešní děti do života, tak 
budou v dospělosti zdravé nebo ne-
mocné. Onemocnění rakovinou „tiká 
v každé rodině“ a toto varování bychom 
měli brát opravdu vážně. Prodej kytiček 
měsíčku spojený s propagací zdravé-
ho způsobu života byl letos úspěšný - 
v Šumperku se vybralo 75 370 Kč, v Zá-
břehu 53 866 Kč a v Mohelnici 20 679 Kč. 
Děkujeme touto cestou všem, kteří při-
spěli o tomto dni na prospěšné činnosti 
LPR, v Šumperku zejména na fi nanco-
vání rekondičního pobytu pro ženy po 
operacích prsů. Naše poděkování patří 
v neposlední řadě  vedení Střední zdra-
votnické školy v Šumperku, Gymnázia 
v Zábřehu a Obchodní akademie v Mo-
helnici a studentům těchto škol, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh tohoto dne.  
Děkujeme Josefu Sedláčkovi, řediteli 
závodu Metra v Šumperku, za sponzor-
ský dar ve výši 10 000 Kč, Zastupitelstvu 
města Šumperka za opakované přiděle-
ní grantu - v letošním roce bohužel jen 
14 000 Kč, které nám umožnily pořádání 
pouze jednoho rekondičního pobytu pro 
ženy. Děkujeme za řádné placení člen-
ských příspěvků, jejichž výši, na rozdíl 
od jiných organizací, ponecháváme na 
fi nančních možnostech jednotlivců i ko-
lektivů. Věříme, že na nás občané a orga-
nizace nezapomenou  ani v příštím roce, 
který hrozí zdražováním, neboť úspěch 
a spokojenost každého závisí především 
na zdraví a to se opravdu nedá koupit!

Přejeme všem občanům klidné vá-
noční svátky a v novém roce 2008 stálé 
zdraví, štěstí a spokojenost.

 Jiřina Koutná, předsedkyně LPR 
 v Šumperku
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Svoz odpadu o vánočních 
svátcích

Období vánočních svátků představuje 
nejen nápor na naše peněženky, ale také 
na kapacitu nádob určených k ukládá-
ní komunálního odpadu. Ten se bude 
v závěru prosince v Šumperku vyvážet 
v obvyklých svozových dnech, kterými 
jsou pondělí, středa a pátek. Výjimkou je 
pouze Štědrý den, během něhož svozová 
fi rma do ulic města nevyjede  - učiní tak 
o den později, v úterý 25. prosince. Na Sil-
vestra, který připadá na pondělí 31. pro-
since, se pak bude odpad vyvážet podle 
harmonogramu.

„Přestože o Vánocích je produkce 
odpadu v domácnostech vyšší než bě-
hem roku, kapacitu nádob v tomto čase 
z ekonomických důvodů nenavyšujeme,“ 
říká Vladimír Hošek z oddělení odpa-
dů a ovzduší odboru životního prostře-
dí místní radnice a upozorňuje občany, 
že v době od 25. prosince do 4. ledna je 
možné uložit odpad vedle sběrné nádo-
by do vhodného obalu, nejlépe pevného 
igelitového pytle, tak, aby nedošlo k úniku 
směsného komunálního odpadu na veřej-
né prostranství. 

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. 
„Rád bych občany v této souvislosti požá-
dal o maximální zmenšení objemu uklá-
daného odpadu, zejména pak papírových 
krabic a plastů, které je třeba sešlápnout 
nebo jinak zmenšit jejich objem a po-
té v nádobě stlačit,“ upozorňuje Hošek. 
A jak se mají lidé začátkem roku nejlépe 
zbavit vánočních stromků? Měli by je od-
ložit za nádoby určené pro separaci plastů. 
Z těchto míst je totiž bude fi rma od 7. led-
na svážet samostatně jako biologický od-
pad do kompostárny nebo ke štěpkování 
na palivo. Stromky by přitom měly být co 
nejlépe očištěné od vánočních ozdob.

Na sběrná místa nepatří svršky 
ani obuv

Jednotlivá sběrná místa pro ukládá-
ní komunálního odpadu by lidé nemě-
li chápat jako prostor pro „nabídku“ 

Komunální i tříděný odpad pod drobnohledem Předplaťte si Kulturní 
život Šumperka 

a vyhrajte 
Prodejní cena Kulturního života 

Šumperka, který již devětačtyřicátým 
rokem vydává místní radnice, se v ro-
ce 2008 nezmění. Na stáncích tak bude 
stát jedno číslo tohoto měsíčníku dva-
náct korun. Zachována zůstane i výše 
předplatného pro obyvatele Šumper-
ka  - ti zaplatí za dvanáct čísel 132 Kč. 
Mimošumperské přijde předplatné 
vzhledem k nárůstu cen poštovného 
na 264 Kč.

Ti, kteří si pro příští rok Kulturní ži-
vot Šumperka předplatí, mohou stejně 
jako loni vyhrát volné vstupenky na 
některá kulturní a fi lmová představení 
a další věcné ceny. Zájemci o předplatné 
tak mohou kontaktovat redakci Kultur-
ního života Šumperka, T. Domeslovou, 
tel.č. 583 214 193, 583 437 352. Ti, kte-
ří si koupí prosincové nebo lednové 
číslo Kulturního života, mohou pouze 
vyplnit a zaplatit přiloženou složen-
ku. Pokud chtějí dostat lednové číslo 
KŽŠ, které vychází ještě před letošními 
Vánocemi a jehož obálka bude dílem 
Aleše Kauera, včas, je potřeba před-
platné zaplatit do 19. prosince 2007! 
Do slosování budou zařazeni předpla-
titelé, kteří zaplatí složenku do pátku                                               
4. ledna 2008. -zk-

obnošeného šatstva a obuvi kolem-
jdoucím. „Velmi často se zde objevují 
nejrůznější svršky, které je lidem líto 
vyhodit do popelnice. Pokud je ale odlo-
ží volně nebo v tašce k nádobám, nic tím 
nevyřeší, protože povětrnostní vlivy je 
v krátké době zničí a velmi často tím zne-
čistí veřejné prostranství. Měli by je proto 
nabídnout charitativním organizacím, 
například Červenému kříži,“ radí Hošek.

Jako velký problém vidí Hošek i uklá-
dání směsného komunálního odpadu na 
místa určená pro odpad separovaný. Ten-
to nešvar se objevuje zejména v historic-
kém centru města. „Vše nasvědčuje tomu, 
že jde o občany, kteří nemají v Šumperku 
trvalý pobyt a netuší, jaký systém svozu 
u nás funguje. Pokud nemají nádobu na 
směsný komunální odpad, měli by nás 
kontaktovat na čísle 583 388 233,“ na-
bádá Hošek a dodává, že pokud lidé od-
loží směsný komunální odpad na místo 
určené pro odpad tříděný, riskují až pa-
desátitisícovou pokutu. Jejich konání je 
totiž možné pokládat za založení černé 
skládky.

Nádoby na tříděný odpad 
slouží všem

Nádoby na tříděný odpad, jež se 
v Šumperku nacházejí, nejsou určeny 
výlučně pro obyvatele lokality, v níž jsou 

umístěné. „Nedávno se objevily případy, 
že lidé bydlící v domě, u něhož je vybu-
dované místo pro separovaný odpad, 
považovali tyto nádoby „za své“ a obča-
ny z okolí, kteří do nich ukládali tříděný 
odpad, napadali. Nádoby jsou ale určené 
pro celou oblast,“ vysvětluje Vladimír 
Hošek. Tato místa by podle něj neměli 
využívat pouze podnikatelé sídlící v dané 
lokalitě. Ti by si měli zajistit třídění odpa-
du, jako je papír, plast či sklo, u některé 
z oprávněných fi rem, jimiž jsou JK Mo-
rava, SITA CZ nebo Ekopak. 

 Zuzana Kvapilová

V evropském projektu studenti zazářili
Obrovským úspěchem skončil pro šestici studentů šum-

perské Obchodní akademie dvouletý evropský ekonomický 
soutěžní projekt Jugend-Schule-Wirtschaft  im Dialog (Mlá-
dež -škola-hospodářství), o němž jsme psali již 14. listopa-
du. Svou prací nazvanou Postižené děti a jejich integrace 
do normálního života, v jejímž 
rámci se seznámili s chodem 
Ústavu sociální péče v Olša-
nech a pokusili se jej srovnat 
s podobným ústavem pro po-
stižené v Drážďanech a v níž se 
zaměřili i na možnosti studia 
handicapovaných spolužáků 
v regionu, zaujali odbornou po-
rotu natolik, že jí udělila osma-
devadesát ze sta možných bodů. 
Ve velkém fi nále v Berlíně pak 
letošní maturanti jednoznačně 
zabodovali a v konkurenci dvou 
slovenských, dvou slovinských 
a pěti německých škol vydobyli 
první příčku.

„Měla jsem pocit, že je to prv-
ní práce, do které nemusím stu-
denty nutit, nemusím jim říkat: 
Ty musíš udělat to a to,“ říká 
Ludmila Divišová, jež na šumperské Obchodní akademii 
učí češtinu a němčinu a která celý projekt i studentský tým 
koordinovala. O tom, že dosáhnou nejvyšší mety, podle 
ní nikdo ani nepřemýšlel. „Pravdou je, že si to asi každý 
z nás tajně přál. Ještě teď mi běhá mráz po zádech, když 
si vzpomenu na vyhlašování výsledků,“  vybavuje si stu-
dentka Lenka Hicklová a dodává, že po vyhlášení třetího 
a druhého místa, která obsadili Němci a Slovinci, jen stěží 

uvěřili tomu, že zvítězili. „Halu berlínské Deutsche Bank 
v tu chvíli zaplnily obrovské ovace, blesky z fotoaparátů 
a my neměli daleko k slzám,“ popisuje Hicklová. Odměnou 
za skvěle odvedenou práci bylo podle ní vedle dobrého po-
citu i pět tisíc eur, které dostane škola. Každý ze studentů 

si pak z Berlína odvážel osvěd-
čení o účasti na projektu, šek na 
sto eur, kvalitní Mp4 přehrávač 
a pozvánku na víkend do hotelu 
v Lipsku. 

„Je super, že jsme udělali něco 
ne pro sebe, ale něco naprosto 
konkrétního pro jiné. Dokázali 
jsme, že děti s jakýmkoli po-
stižením jsou lidmi stejně jako 
všichni ostatní, a to, že se něčím 
liší, přece nikomu vadit nemusí. 
Byli bychom proto rádi, aby naše 
společnost přijímala všechny 
postižené bez problémů a i na-
dále je plně akceptovala,“ říká 
Michal Maršálek. „Dneska už 
vím, co to znamená mít posti-
žení  - a jak nesnadný život to 
je,“ potvrzuje jeho slova další ze 
studentek Veronika Reichlová. 

„Jsem na děcka patřičně pyšná a přeji jim mnoho úspěchů 
při skládání zkoušky dospělosti i v osobním životě. Myslím, 
že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že dvouletá práce 
na projektu je bezesporu všechny nějak ovlivnila. Vytvořili 
si nové životní hodnoty, možná i změnili pohled na svět 
a v neposlední řadě si uvědomili, že v životě postiženého 
dítěte nejsou důležité peníze, ale láska, solidarita a přátel-
ství,“ uzavírá Ludmila Divišová. -zk-

Vítězný šumperský tým. Na fotografi i zleva: Andreas 
Storm - státní tajemník Ministerstva vzdělávání a vý-
zkumu,  Ludmila Divišová, Michal Maršálek, Lenka Hi-
cklová, Veronika Reichlová, Michael Münch - člen před-
sednictva Nadace Deutsche Bank, Dana Heclová, Lucie 
Heclová a Mirek Ristovský.  Foto: archiv

O vánočních svátcích se bude odpad vyvá-
žet v obvyklých svozových dnech, výjimkou 
je pouze Štědrý den.                    Foto: -pk-

Klub českých turistů Šumperk 
srdečně zve na

Novoroční výstup a Háj 
31. ročník

v úterý 1. ledna 
od 9 do 15 hodin

Průchod Hájem + výstup na 
rozhlednu 

* Účastnický list + příležitostné 
razítko 

* Novoroční čtyřlístek na 
podporu konta Světluška
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Se svojí činností seznamují 

městští hasiči na novém webu
Vlastní webové stránky mají od listopadu šumperští 

„městští“ hasiči. Na adrese www.hasicisumperk.cz najdou 
zájemci informace nejen o občanském sdružení Sboru 
dobrovolných hasičů Šumperk - Temenice, ale také o vlast-
ní Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. 
Bližší informace v příštím čísle. -zk-

Přijďte 20. prosince do muzea, 
bude se nadělovat

Opravdové lahůdky připravilo pro své návštěvníky na 
vánoční a novoroční čas Vlastivědné muzeum v Šumperku. 
Ve Výstavní síni budou moci zhlédnout výstavu Oživená 
krása, věnovanou patnácti letům „oživování“ zaniklé krásy 
muzejních sbírkových předmětů. Výstava představí přes 
stovku nejkrásnějších předmětů, kterým ruce restauráto-
rů a konzervátorů vrátily jejich původní podobu zaniklou 
působením neúprosného zubu času. 

Ve stejné době bude v Rytířském sále muzea k vidě-
ní výstava nazvaná Balada z rokoka malíře a ilustrátora 
Adolfa Kašpara, která je věnovaná 130. výročí narození 
jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů a rodá-
ka z nedalekého Bludova. Kolekce ilustrací bude doplně-
na i dalšími Kašparo- vými ilustracemi z Památ-
níku Adolfa Kašpara v Lošticích, dokumentač-
ním mate- r i - á lem z jeho živo-
ta, foto- grafi emi a dal-
ším. Obě výstavy budou 
zahájeny vernisáží ve 
č t v r t e k 20. prosince 
v 17 ho- din.     -ak-

Schola od sv. Jana Křtitele chystá „Rybovku“
Jakub Jan Ryba  - Česká mše vánoční * Úterý 

25. prosince  2007 v 16.30 hod. -  klášterní kos-
tel Zvěstování Panny Marie * Schola od sv. Jana 
Křtitele se svými hosty a přáteli za doprovodu 
orchestru šumperských kantorů a všech, pro 
které muzicírování je radostí.

V povánoční době minulého roku jsem přes 
stránky novin dostal vzkaz od jedné paní, ať už 
konečně nacvičíme něco jiného. Vždyť ten Ryba 
už je tak oposlouchaný! Zmíněná nespokojená 
posluchačka se přidala k jednomu církevnímu 
klatovskému hodnostáři, který už v době Rybově 
byl se skladbou nespokojený a s nelibostí na parti-
turu napsal: „Slátanina tato, kteráž za bezpříklad-
nou urážku církevní hudby považována býti musí, 
jest po dlouhá léta okrasou Narození Páně v Kla-
tovech a běda řediteli kůru, kdyby kocovina tato 
neprovozovala se aspoň dvakrát o Vánocích…“ 

Zlidovělá  mše „Hej mistře!“, jak je také nazývaná, 
však už není jen vánoční skladbou jednatřicetileté-
ho kantora, který bojoval s bídou a s neuznáním. 
Stala se neoddělitelným symbolem Vánoc, který 
promlouvá i do duší křesťanstvím nepolíbených. 
Jakubu Janu Rybovi se podařilo vytvořit geniální 
dramatické dílo, které je působivé dokonalým vy-
vážením všech užitých prostředků melodických, 

harmonických,  i poetických. Právě proto je toto 
dílo stále živé a oslovuje účinkující i posluchače 
i po dvou stoletích.

Hlavní účinkující a organizátor  provedení Čes-
ké mše vánoční - Schola od sv. Jana Křtitele - si již 
tradičně zve mezi sebe pro koncertní uvedení své 
sborové přátele, kantory šumperských i okolních 
škol, muzikanty profesionální, poloprofesionální, 
amatérské. Vítá mezi sebe každého, kdo chce za-
žít potěšení zpěváka a hudebníka z této překrásné 
hudby, kdo chce vytvořit společenství nad noto-
vými osnovami, které nepřinášejí jen poselství 
hudební, ale především poselství radosti. Proto 
i tento rok mezi sebe přivítá každého, kdo si mezi 
mnohým předvánočním staráním v podvečer vez-
me pod paži housle, cello, lesní roh, trubku či jen 
pěvecký part a vydá se nejdříve na zkoušku a po-
sléze na koncert, při kterém se chceme navzájem 
podělit o tu úžasnou zprávu: „... že jsme viděli Je-
žíše, který se dnes narodil, celý svět vysvobodil.“ 
 Vít Rozehnal

Zkoušky: Neděle 16.12. v 19.15 hod. na kůru 
kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku * Pátek 21.12. 
v 19.00 hod. v klášterním kostele Zvěstování Pan-
ny Marie v Šumperku

Dárci dostali za odměnu červenou stužku
Červenou stužku, která je symbolem infor-

movanosti o problematice HIV a AIDS, nabízeli 
první prosincové pondělí v šumperských ulicích 
studentky a studenti místní Střední zdravotnické 
školy. Jejich koupí si lidé připomněli nejen Světo-
vý den boje proti AIDS, jenž připadá na 1. prosin-
ce, ale vyjádřili i podporu HIV pozitivním v jejich 
nelehkém osudu. Informační kampaň spojenou se 
sbírkou přitom organizovala pražská Společnost 
pro plánování 
rodiny a sexuální 
výchovu, šumper-
ská „zdravka“ se 
k akci připojila již 
podruhé.

„Pravidelně se 
zapojujeme do 
osmi celostátních 
d o b r o č i n n ý c h 
sbírek, kampa-
ně na podporu 
boje proti AIDS 
jsme se přitom 
účastnili již loni,“ 
vysvětlila Zuzana 
Gondová ze Střed-
ní zdravotnické 
školy. Deset dvojic 
studentek a jedna 
dvojice studentů 
se podle ní vydalo 
do šumperských ulic první prosincové ponděl-
ní ráno. Kolemjdoucím až do druhé odpolední 
nabízely za dvacetikorunu červenou stužku a také 
letáčky, jež vysvětlovaly účel dobročinné sbírky 
a obsahovaly základní informace k problematice 
HIV a AIDS, kontakty na společnosti, jež nabízejí 
pomoc v této oblasti, i informace o možnostech 
testování. 

„Přístup lidí byl samozřejmě různý. Někteří byli 
velice vstřícní, reakce jiných, zejména starších 

osob, byla naopak negativní. Některé výmluvy 
byly i úsměvné. Jedna paní nám například tvrdila, 
že přispívala už minulý týden,“ řekla studentka 
třetího ročníku šumperské „zdravky“ Pavla Gajo-
vá, která se spolužačkou Lucií Matějovou oslovo-
vala kolemjdoucí na pěší zóně. „Když mě někdo 
požádá o příspěvek do sbírky, neodmítnu ho. 
Naopak obdivuji, že jsou ochotní do této činnosti 
jít. Doma ale občas přemýšlím, zda jsem udělal 

dobře,“ uvedl je-
den z dárců. Nejen 
v centru města, 
ale také v dalších 
ulicích se nakonec 
studentům poda-
řilo „prodat“ pět 
set sedmnáct ze 
sedmi set sedm-
desáti kusů stužek. 
„Myslím, že je to 
dobrý výsledek, 
protože stužky na-
bízely v Šumperku 
i dvojice z Jesení-
ku a Mohelnice. 
Našim student-
kám bych proto 
ráda poděkovala 
za vstřícnost a vý-
drž,“ zdůraznila 
Gondová. Výtěžek, 

který činil deset tisíc a šedesát korun, již škola 
odeslala do Prahy. Darované peníze pomohou 
organizovat nejrůznější přednášky a besedy, jdou 
na poradenskou činnost v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví, odborné konference, 
vrstevnické vzdělávání a zejména pak umožní 
bezplatné anonymní testování na HIV infekci. 
Zmíněné aktivity přitom mohou zájemci podpo-
řit kdykoliv zasláním fi nančního obnosu na účet 
180966485/0300. -zk-

První prosincové pondělí mohli lidé koupí červené stužky vyjá-
dřit podporu HIV pozitivním. Studentky místní zdravotnické 
školy rozdávaly rovněž letáčky, jež vysvětlovaly účel dobročin-
né sbírky a obsahovaly základní informace k problematice HIV 
a AIDS.         Foto: -zk-

Klasicistní zlacené hodiny, konec 18. století, restaurovali      
A. Vašíček a J. Gregorová v roce 1997.  Foto J. Mašek

Ženy na mateřské se mohou 
seznámit s výpočetní technikou

Zajímavou nabídku připravila pro ženy na mateřské do-
volené šumperská Vila Doris. V rámci projektu Evropské 
unie jim od ledna nabízí Kurzy počítačové gramotnosti, 
které budou probíhat v budově „Komín“ na Komenského 
ulici 9. Maminky se přitom mohou rozhodovat mezi do-
poledním kurzem, který začíná úderem deváté ranní, nebo 
odpoledním od 16 hodin. Seznámí se v nich s obsluhou 
počítače, operačním systémem Microsoft  Windows Vista, 
textovým editorem Microsoft  Word 2007, Internetem a in-
ternetovou poštou a jejich využitím v praxi. Deset lekcí, 
z nichž každá trvá dvě a půl hodiny, fi nancují evropské 
fondy, takže účastnice za ně nezaplatí ani korunu. Absol-
ventky přitom obdrží osvědčení a získají znalosti a doved-
nosti, které jim umožní lépe se začlenit na trhu práce po 
ukončení mateřské dovolené.  Bližší informace podá Bro-
nislav Vavruša, tel.č. 583 283 327, 731 610 031, vavrusa@
doris.cz.      -zk, bv-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Oživená krása Výstava z muzejních depozitářů, 
 která potrvá do 13.2., bude zahájena 20.12. v 17 hod. 
Hollarova galerie O perníku Výstava potrvá do 13. ledna.
Rytířský sál Jiří Suchý - Obrázky Výstava potrvá do 13.12. 
 Adolf Kašpar - Balada z rokoka 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 9.3., se koná 20.12. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Lubomír Bartoš  -  Malíř svého kraje 
 Výstava potrvá do 16. prosince.
Galerie mladých Petr Válek  Výstava potrvá do 31.1. 26.12. od 9 do 13 hod.
 vstup přes výstavní síň. 27.12.-29.12. vstup přes IC.
Klášterní kostel
12.12. v 8 hod. - Koncert smyčcového komorního orchestru ZUŠ, 13.12. v 19 hod. 
- Koncert ZUŠ v Hanušovicích, 14.12. v 8 hod. - Koncert smyčcového komorní-
ho orchestru ZUŠ, 18.12. v 18 hod. - Koncert dechového orchestru ZUŠ, 20.12.       
v 18 hod. - Koncert smyčcového orchestru ZUŠ, 21.12. v 18 hod. - Předvánoční 
koncert, řídí J. Bartoš, 25.12. - Rybova Mše svatá v podání Scholy od sv. Jana Křti-
tele. Ve zbývající dny měsíce prosince je klášterní kostel uzavřen.

Vánoce v muzeu 
7. ročník řemeslného jarmarku se uskuteční 

v sobotu 15. prosince od 9 do 17 hodin ve výstavní síni muzea
Tradiční vánočně laděný jarmark nabídne rukodělné výrobky, které se mohou 

stát  krásným a hodnotným  vánočním dárkem pro vaše blízké.

Informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-
perk.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., o vánočních svátcích 24.-25.12. -  zavřeno, 26.-30.12. - ote-
vřeno pouze dopoledne, tj. 9-13 hod., 31.12.-1.1. 2008 - zavřeno. Provozní doba o vánoč-
ních svátcích v Regionálním a městském informačním centru v Šumperku: 24.-26.12. 
a 31.12. 2007-1.1. 2008 zavřeno, v ostatní dny je otevřeno podle platných otevíracích dob. 
Klášterní kostel je v prosinci 2007 a v lednu až dubnu 2008 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. V době od 17. 
do 31.12. je Galerie uzavřena.

FILMY
Kino Oko
12.12. jen v 18 hodin  Invaze, USA
12.12. jen ve 20 hodin  4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, Rumunsko  Artvečer
13.-14.12. jen v 17.30 hodin  Zlatý kompas, USA  Hrajeme pro děti
13.-14.12. jen ve 20 hodin  Chyťte doktora, ČR
15.-16.12. v 15.30 a v 17.45 hodin  Zlatý kompas, USA  Hrajeme pro děti
15.-16.12. jen ve 20.15 hodin  Chyťte doktora, ČR
17.-19.12. jen v 17.30 hodin  Zlatý kompas, USA  Hrajeme pro děti
17.-19.12. jen ve 20 hodin  Chyťte doktora, ČR
20.-23.12. jen v 18 hodin  Rezident Evil: Zánik, USA, VB, Německo
20.-23.12. jen ve 20 hodin  Královna Alžběta: Zlatý věk, Velká Británie
24. PROSINCE  KINO NEHRAJE!
25.-26.12. jen v 16 hodin  Zlatý kompas, USA  Hrajeme pro děti
27.12.-30.12. jen v 16 hodin  Pan Včelka, USA  Hrajeme pro děti
27.12.-30.12. jen v 17.30 hodin  Beowulf, USA 
27.12.-30.12. jen ve 20 hodin  P.S. Miluji tě, USA
31.12. jen v 16 hodin  Pan Včelka, USA  Hrajeme pro děti
31.12. jen v 17.30 hodin  Vratné lahve, ČR
1.-2.1. jen v 16 hodin  Pan Včelka, USA  Hrajeme pro děti
1.-2.1. jen v 17.30 hodin  Beowulf, USA 
1.-2.1. jen ve 20 hodin  P.S. Miluji tě, USA
V době uzávěrky Šumperského zpravodaje ještě nebyl znám defi nitivní program 
kina Oko ve dnech 3.-13. ledna.
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Art kino
13.12. v 19 hodin v D 123  Planeta Teror, USA 2007
20.12. v 19 hodin v D 123  Import/Export, Francie 2007
3.1. v 19 hodin v D 123  Šťastné míle, Austrálie
10.1. v 19 hodin v D 123  Konec, Maďarsko
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

DŮM KULTURY

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
13.12. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
14.12. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
13.12. od 12 do 18 hod., 14. a 15.12.  Vánoční trhy Šumperský kapr
od 9 do 18 hod. v prostorách DK  
15.12. v 16 hodin v evangelickém kostele  3. adventní koncert: Jan Horníček 
 (varhany), Karel Cvrk (sitár), Avonotaj
16.12. v 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert 
 Šumperského dětského sboru
17.12. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Orchestr Václava Hybše 
 s hostem Naďou Urbánkovou
17.12. v 17 hodin na náměstí Míru  4. adventní koncert: 
 Šumperský dětský sbor
19.12. v 19.30 hodin v G-klubu  Jablkoň - Vánoční koncert
6.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní pohádka: 
 O rybáři a zlaté rybce  Pohádka
8.1. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples Obchodní akademie
13.1. v 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní pohádka: Žádný strach
 - klauniáda  Pohádka
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

Půjčovní doba v závěru roku 2007

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 21.12. 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 22.12. 8 - 12 8 - 12 zavřeno

Po 24.12. - Čt 27.12. zavřeno zavřeno zavřeno

Pá 28.12. 8 -11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

So 29.12. - Út 1.1.08 zavřeno zavřeno zavřeno

St 2.1. 2008 8 - 11, 12 - 18 8 - 11, 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
13.12. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
18.12. od 16 hodin  Klub fi latelistů
27.12. ve 14 hodin  Štěpánská zábava  Hraje Albatros
10.1. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 15 do 17 hod.  
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

MUSIC MACHINE
26.12. ve 20 hodin  Sioux!  Křest nového CD!
Bližší informace: www.musicmachine.cz
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VILA DORIS
Každé pondělí vždy od 15 hod. v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
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 od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
14.12. od 16 hodin v MC na „K“  Prosincový Škapulíř 
 Prosincové tradice a pranostiky
15.12. od 9.30 hodin na „K“  Vánoce na Komíně Vánoční dílny: 
 9.30-12 hod. výroba svíček, 
 vánočních ozdob, malování baněk, 
 lití olova, otevřená herna. 14-17 hod. 
 pečení perníčků, dekorace na dveře, 
 olejové lampičky, otevřená herna.
9.1. od 8.30 hodin v tělocvičně Gymnázia  Kvalifi kace na republikové fi nále 
 ve volejbale - SŠ chlapci a dívky
10.1. od 19 hodin v Tančírně na „K“  Hathajóga
12.1. od 14 hodin v Artedílně na „K“  Klub Broučci (keramika)
13.1. od 9 hodin v tělocvičně na „K“  Dovádivé dopoledne v tělocvičně 
 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“, Komenské-
ho 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedíl-
na: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, www.doris.cz

DDM U RADNICE
12.12. od 14 do 16 hodin v ateliéru DDM  Vánoční řetězy a přáníčka 
12.12. v 15 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Smalty 
13.12. v 15 hodin v dílně DDM  Modelářství od „A“ do „Z“
15.12. v 10 hodin v muzeu Šumperk  Vánoční jarmark v muzeu
15.12. od 15 hodin v kuchyňce DDM  Indické vaření pod vedením 
 Anju Agrawal 
17.12. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Stolní hry pro děti od 8 let         
18.12. od 14 hodin v ateliéru DDM  Vánoční výzdoba z přírodních 
 materiálů Svíčka z včelího vosku, 
 s sebou keramickou mísu. 
18.12. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Hodinovka fl orbalu pro muže   
19.12. od  16 hodin v herně TTC  PING - PONG  
19.12. od 14 hodin v ateliéru DDM  Vánoční výzdoba z přírodních 
 materiálů Svíčka z včelího vosku, 
 s sebou keramickou mísu. 
19.12. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Korálky a drobné předměty 
20.12. od 10.30 hodin v sále DDM  Předvánoční Klubíčko
3.1. od 15 hodin v dílně DDM  Stavíte modelovou železnici
  a potřebujete poradit?
7.1. v 15.30 hodin v učebně DDM  Volný internet pro děti od 9 let
8.1. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
9.1. v 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren Pojďt si pinknout! Pro děti od 8 let
9.1. v 15.30 hodin v klubovně v 1. patře DDM  Hlavolamy, křížovky pro děti
12.1. od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Dům dětí a mládeže U radnice nabízí dětem ve věku 5 - 15 let a jejich rodičům, 
kteří si potřebují v klidu vyřídit své poslední vánoční nákupy a nemají jak 

v tu chvíli dětičky zabavit
předvánoční hraní stolních her (šachy, dáma, mlýn, pexeso, stolní hokej), 

křížovky, osmisměrky, sudoku, hlavolamy, volný internet. 
Vše ve čtvrtek 20. prosince od 14.30 do 17.30 hodin v klubovně DDM v 1. patře

Informace Zd. Formánek, 583 214 076, 
e-mail: formanek@ddm.spk.cz, P. Tkadlec, 605 964 457.

HOKEJ ŠUMPERK 2003
středa 12. prosince v 18 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Beroun
sobota 22. prosince v 17 hodin na zimním stadionu Šumperk - Dukla Jihlava
sobota 12. ledna v 17 hodin na zimním stadionu  Šumperk - Třebíč

DIVADLO ŠUMPERK
12.12. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda   A, VK, X  
15.12. v 15 hodin  Husovické betlém  Loutkové divadlo Radost Brno  R+D, VK  
15.12. v 19.30 hodin  Norway.Today - premiéra  Studiová inscenace na Hrádku  VK
5.1. v 17 hodin  Taneční muzikál  VK
9.1. v 17 hodin  Norway.Today Studiová inscenace na Hrádku  VK
10.1. v 17 hodin  Hotel Modrá hvězda  VK, X
12.1. v 19.30 hodin  Ostře sledované vlaky  P, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Upozornění pro zájemce o koupi vstupenek na Divadelní ples, který proběhne 
15. února 2008 v prostorách divadla:

Vstupenky se budou prodávat od čtvrtka 3. ledna v pokladně divadla. 
Zarezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději do pátku 11. ledna 2008! 

Poté již budou dány do volného prodeje. -vz-

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jaroslav Lampar / „Radosti života“ 
 (dřevořezby a malba) Výstava potrvá do 6.1. 
Divadlo Šumperk Libuše Šuleřová - Příběhy a události 
 Výstava potrvá do 6.1.
 Fotografi e z ateliéru „193“ Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 3.2., proběhne 9.1. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Josef Macek - Obrazy Výstava potrvá do 31.12.
Městská knihovna Jan Kraus - Mazanice, škrábanice 
 Výstava potrvá do 31.1.
 Vánoce v knihovně Tradiční vánoční prodej 
 dárků, které vyrobili zdravotně postižení klienti 
 centra OÁZA, potrvá do 20.12. 
Knihovna Sever Z pohádky do pohádky Výstava výtvarných prací 
 dětí mateřské školy Sluníčko na Evaldově ul. 
 potrvá do 31.12.
Státní okresní archiv  „Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
 Muzejní spolek v Šumperku“ 
 Výstava potrvá do 16. ledna. 
Vila Doris  Kresby a malby Lenky Vepřkové a Lady Novákové
Galerie na schodech Výstava prací studentek SZŠ Šumperk potrvá do 20.12.
 „Lelkování“ Vernisáž výstavy Lucie Novotné, 
 studentky VOŠ oděvního designu a managementu 
 Brno, proběhne 11.1. v 16 hod. 

Město Šumperk vyhlašuje 
„Ceny města Šumperka za rok 2007“

Ocenění mohou získat osobnosti, významné akce, počiny či události 
v následujících kategoriích: Kultura, Sport, Sociální služby, Vzdělávání, 
Podnikání, Architektura (Dům roku v kategorii novostavba a Dům roku 
v kategorii rekonstrukce), Humanitární čin, Životní prostředí, Cena mladých 
(podmínkou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného 
nepřesahující 25 let), Přínos městu.

Nominace do jednotlivých kategorií lze zasílat na adresu: Ceny města 2007 
- Tisková 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 4. ledna 2008. Při nominaci osoby je důležitou 
podmínkou, aby nominovaný buď byl šumperským občanem, nebo provozoval 
svoji činnost na území města, případně byl šumperským rodákem, který svou 
činností významně Šumperk proslavil. 

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Text1: Inzerce: 724 521 552
	Text2: Inzerce: 724 521 552


