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Termín pro zasílání nominací v jed-
notlivých kategoriích Cen města za rok 
2005 vyprší v pátek 10. února. Toto 
prestižní ocenění osobností, význam-
ných akcí, počinů, projektů a událostí 
se v Šumperku uděluje již poosmé. Stej-
ně jako loni také letos mohou obyvate-
lé města zasílat na šumperskou radnici 
své návrhy hned v deseti kategoriích. 
Konečné slovo při výběru pak bude mít 
osmatřicetičlenná porota sestavená ze 
zastupitelů a významných osobností.

„Kategorie pro udílení Ceny měs-
ta za uplynulý rok jsou stejné jako 
v předchozím ročníku s tím, že oceně-
ní samozřejmě nemusejí být ve všech 
vyhlášených kategoriích udělena. Vše 

záleží na zájmu občanů. V této souvis-
losti bych ráda občany požádala, po-
kud  ve svém okolí znají někoho, kdo 
si některé z ocenění zaslouží, aby mu 
svůj hlas dali,“ říká Hana Nováková 
z odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice. Občané tak 
podle ní mohou podle vlastního uvá-
žení navrhovat nominace v kategoriích 
kultura (konkrétní akce – realizátor, 
výsledek práce v daném roce apod.), 
sport (jedinečný sportovní výkon, oce-
nění pro trenéra apod.), sociální služ-
by (práce organizace, jednotlivce, jed-
notlivá akce apod.), vzdělávání (práce 
s dětmi, mládeží, semináře, školení), 
podnikání (významný podnikatel-
ský úspěch, realizovaný záměr apod.), 
humanitární čin (mimořádný čin), 
životní prostředí (realizace projektu, 
zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce apod.), 
cena za přínos městu (ocenění za práci 
v daném roce či za dlouhodobou práci) 
a tzv. cena mladých (významný počin 
mladých osobností, hudebníků apod.). 
Hned dva oceněné by pak měla mít ka-
tegorie architektura, v níž chce místní 
radnice již tradičně vybrat nejlépe zre-
konstruovaný dům roku a nejkrásnější 
novostavbu. 

V každé z nominací je nutné uvést 
jméno a příjmení nominovaného, jeho 
bydliště, kategorii a konečně důvod, 
proč odesílatel danou osobu navrhuje. 
Nominace do jednotlivých kategorií 
mohou občané zasílat poštou na adre-
su „Ceny města“, odbor školství, kultu-
ry a vnějších vztahů, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk. Obálku 
s návrhem se stejným označením lze 
vhodit i přímo do schránky umístěné 
před šumperskou radnicí. Nominace 
je možné zasílat rovněž elektronickou 
poštou na adresu cenymesta@musum-
perk.cz. Termín pro zasílání návrhů vy-
prší v pátek 10. února.

Kandidáty na udělení cen vybere 
z jednotlivých nominací porota slo-
žená ze sedmadvaceti zastupitelů a je-
denácti významných šumperských 
osobností, konečné rozhodnutí pak 
„padne“ začátkem března na zasedání 
Zastupitelstva města. Prestižní ocenění  
převezmou „vítězové“ hodnocených 
kategorií během slavnostního večera, 
jehož dějištěm se stane 25. března šum-
perské divadlo. Zuzana Kvapilová
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Zastupitelé projednají 
městský rozpočet

Ve čtvrtek 26. ledna se sejdou 
k jednání šumperští zastupitelé. 
Schválit by měli rozpočet na letošní 
rok a strategický plán rozvoje měs-
ta a projednávat budou změny č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru 
města Šumperka. Zabývat se bu-
dou i dalšími finančními materiály 
a také řadou majetkoprávních zá-
ležitostí. První novoroční zasedání 
šumperského „parlamentu“ začíná 
zítra v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny na Rooseveltově 
ulici. -red-

Nominace na Ceny města  
lze zasílat do 10. února 

Nákladnou rekonstrukcí projde v letošním roce další část jedné z historických domi-
nant města – tzv. Pavlínina dvora. Na řadu přichází po loňské opravě fasády sever-
ního průčelí jeho východní křídlo, v němž vznikne mimo jiné i malý penzion. 
 Foto: -zk-

Blížící se rekonstrukce změní tvář 
východního křídla Pavlínina dvora 

Doslova za dveřmi je plánovaná re-
konstrukce východního křídla tzv. Pav-
línina dvora, který je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek Čes-
ké republiky. Stavebním ruchem by měl 
tento významný objekt v centru města 
ožít již v únoru. Na náročný projekt 
získala loni šumperská radnice dese-
timilionovou dotaci. Větší část peněz 
(8,824 mil. Kč) přitom jde z evropské-
ho Společného regionálního operač-
ního programu na vybudování infra-
struktury pro rozvoj cestovního ruchu, 
Olomoucký kraj pak pošle do Šum-

perka 1,176 milionu korun. Celkem by 
měla přijít rekonstrukce východního 
křídla Pavlínina dvora          na více než 
třiadvacet milionů, třináct z nich tak 
uvolní ze své kasy město.

Proměna Pavlínina dvora z ošklivého 
káčátka v ušlechtilou labuť odstartova-
la po mnohaletém plánování a shánění 
potřebných financí loni v květnu. No-
vého kabátu se tehdy dočkalo severní 
průčelí objektu Pavlínina dvora, v němž 
sídlí Vlastivědné muzeum a Regionální 
a městské informační centrum. 
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Do opravy střechy hned na třech 
místních základních školách se loni 
pustila šumperská radnice. IV. zá-
kladní škola na Sluneční ulici se může             
od začátku školního roku pyšnit novou 
nástavbou nad spojovacím koridorem 
mezi hlavní budovou a jídelnou s tělo-
cvičnou a také novými šatnami. Měs-
to tak vyřešilo dlouholetý problém se     
zatékáním do spojovací chodby a sou-
časně dokončilo v minulých letech za-
hájenou rekonstrukci střechy. Vlastní 
práce přišly na 2,591 milionu korun.

Novou sedlovou střechu nad hlav-
ním školním pavilonem dostala loni  
na podzim I. základní škola na ulici 
Dr. E. Beneše. Rekonstrukce, která pro-
bíhala za plného provozu, přitom přišla 
městskou kasu na 3,17 milionu. V bu-
doucnu by měla nová krytina pokrýt 
také hospodářský pavilon, spojovací 
chodby a tělocvičnu.

Rekonstrukcí za sedm milionů ko-
run, na kterou šesti miliony přispěl 
stát ze své kasy, prošla loni V. základní 
škola na Vrchlického ulici. Kromě sta-
vebních úprav tělocvičny, která dostala 
novou střechu, plastová okna a osvět-
lení, pokryla nová střecha také sociální 
zázemí tělocvičny a spojovací koridor. 
V něm se navíc vyměnila i okna, stejně 
jako v suterénu hlavní budovy, do níž 
se dnes vchází novými dveřmi. V čás-
ti objektu se navíc vyřešily problémy 
se zemní vlhkostí. Letos by měla přijít     
na řadu rekonstrukce sociálního zaří-
zení v hlavní budově.

Pestrý kaleidoskop městských investic

Informace odboru sociálních věcí 
MěÚ Šumperk pro žadatele 

o příspěvek na provoz 
motorového vozidla na rok 2006

Žadatel o příspěvek na provoz 
motorového vozidla při podání 

žádosti předloží 
následující doklady: 

platný občanský průkaz * průkaz 
mimořádných výhod 

(ZTP, ZTP/P) * velký technický 
průkaz vozidla, na které je 
příspěvek žádán * doklad 

o provedení emisní zkoušky * 
doklad, kterým je možno doložit 

příbuzenský vztah 
(rodný list, oddací list).

O příspěvek je možno žádat 
po celý rok 2006, žadatel obdrží 

příspěvek v případě splnění všech 
zákonných podmínek v plné výši. 

Jednání musí být přítomna 
i přepravovaná osoba!

Nákladná rekonstrukce čeká zřej-
mě již letos stávající škvárové hřiště na 
Tyršově stadionu. Své síly spojilo město 
s místní Tělovýchovnou jednotou, která 
v této souvislosti podala v lednu žádost 
o dotaci z programu vypsaného Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Již loni přitom šumperští zastupitelé 
odsouhlasili podíl města na této investi-
ci ve výši 3,8 milionu korun. Celkem by 
pak měla přijít přeměna nevyhovující 
hrací plochy v hřiště s kvalitním umě-
lým povrchem tzv. třetí generace asi     
na deset milionů.

Proměny se v budoucnu pravděpo-
dobně dočkají i pozemky v soused-
ství Tyršova stadionu, jež patří městu.         
To plánuje zpracování projektové do-
kumentace pro výstavbu technické 
infrastruktury v oblasti za ulicemi Bla-
nickou, Štechovou a Dolnomlýnskou. 
Územní plán zde totiž počítá s výstav-
bou hned několika rodinných domů.

Škvárové hřiště 
dostane nový povrch, 
v jeho sousedství by 

v budoucnu mohly vyrůst 
rodinné domky

Chátrající tribuny 
nahradí moderní 

víceúčelový objekt

Stavebním ruchem ožil v loňském 
roce areál Tyršova stadionu v Šum-
perku. Nejprve vzaly za své někdejší 
tribuny u vchodu na stadion, jež byly 
v havarijním stavu, a poté se již do-
davatelská firma pustila do výstavby 
moderního víceúčelového objektu 
s atletickým rozběhovým tunelem 
a zázemím pro sportovce. Vlastní 
montáži ocelové konstrukce, na níž 
se v současné době navzdory zimním 
teplotám stále pracuje, přitom před-
cházelo provedení železobetonových 
pilot. Po dokončení konstrukce pak 
již přijdou na řadu vyzdívky a opláš-
tění budovy.

V přízemí osmdesát metrů dlouhé 
dvoupodlažní stavby, propojené tune-
lem se vstupní branou s pokladnami, 
se budou nacházet šatny, sklady a soci-
ální zařízení pro oddíly Tělovýchovné 
jednoty a pro veřejnost, v prvním pa-
tře se pak počítá s vybudováním více 
než osmdesát metrů dlouhého rozbě-
hového tunelu s šedesátimetrovou at-
letickou dráhou s umělým povrchem. 
Severní strana objektu ponese novou 
tribunu pro čtyři sta osmdesát divá-

ků, v jejímž středu bude umístěna 
hlasatelna a chybět nebude ani míst-
nost pro rozhodčí atletiky. Víceúče-
lová stavba, na jejíž zahájení vyčlenila 
loni šumperská radnice dva miliony 
korun a na kterou by mělo jít z letoš-
ního rozpočtu jedenáct a půl milionu, 
přijde celkem na devětadvacet milio-
nů. Stát na ni přitom loni uvolnil ze 
své kasy osmimilionovou dotaci a le-
tos by měl do Šumperka poslat další 
dva miliony. S dokončením se přitom 
počítá letos na podzim.

Na místě tribun vyrůstá ocelová 
konstrukce budoucího víceúčelového 
objektu.                              Foto: -zk-

Radnice opravila 
střechy hned na třech 

školách, v rekonstrukcích 
chce pokračovat i letos 

Budování uceleného kanalizačního 
řadu v Horní Temenici, které přijde 
na necelých osmašedesát milionů 
korun, rozjela místní radnice před 
dvěma lety, kdy v této části města 
proinvestovala více než devatenáct 
milionů korun. Dalších třiatřicet 

milionů pak „padlo“ na temenickou 
splaškovou kanalizaci loni a letos by 
na její dokončení mělo jít 17,518 mi-
lionu. Více než polovinu potřebných 
financí, konkrétně 37,4 milionu ko-
run, získalo město ve formě dotace 
od Státního fondu životního prostře-
dí, zbývajících dvaatřicet milionů pak 
postupně uvolňuje ze svého rozpočtu. 
V současné době jsou přitom hotovy 

hlavní kanalizační řady a letos by se 
mělo dokončit budování kanalizace 
ve vedlejších ulicích a také jednotli-
vé domovní přípojky. Téměř šesti-
kilometrová kanalizační síť by měla 
Horní Temenici protknout do konce 
příštího roku.
    Ve spolupráci s Bronislavem Suchým, 
   vedoucím odboru RÚI MěÚ, 
 zpracovala Zuzana Kvapilová

Budování kanalizace 
v Horní Temenici 

vstoupilo do poslední 
třetiny 

Tři králové letos vykoledovali sto tisíc
Velmi úspěšná byla letošní Tříkrá-

lová sbírka, jež navazuje na starobylou 
tradici koledování a zvěstování na-
rození Ježíše, na území šumperského 
děkanátu. Trojice mudrců z Východu 
přitom zamířily do ulic dvou desítek 
obcí a měst, aby na konci svého kole-
dování „vysypaly“ ze sto padesáti devíti 
úředně zapečetěných kasiček více než 
čtyři sta šedesát osm tisíc korun. To je 
o sedmdesát tisíc méně než loni, kdy 
sbírku ovlivnila tragédie v jihovýchod-
ní Asii, postižené vlnou tsunami.

V samotném Šumperku vykoledova-
li Kašpar, Melichar a Baltazar rekordní 
částku 100 765,50 Kč, což je téměř o tři-
náct tisíc více než loni a téměř dvoj-
násobek roku předloňského. „Letošní 
sbírku považujeme za velmi úspěšnou, 
přestože jsme měli zpočátku obavu,    
že po mimořádné solidaritě z loňského 

roku bude veřejnost méně vstřícná. Mi-
mořádný výsledek se nám ale podařilo 
letos zopakovat. Za to vděčíme mimo 
jiné i nové spolupráci s Gymnáziem 
a Střední zdravotnickou školou v Šum-
perku. Všem studentům a také vedení 
škol chci proto poděkovat,“ řekl ředitel 
šumperské Charity Vlastimil Štrpka 

a zdůraznil, že hlavní zátěž koledování 
v mrazivém počasí však letos nesli opět 
dobrovolníci z místní katolické farnos-
ti. Město tak podle něj obcházel rekord-
ní počet tříkrálových skupinek. Padesát 
trojic koledníků bylo k vidění nejen   
na veřejných prostranstvích, ale mnohé 
zamířily i do jednotlivých domů. 

Výnos letošní, v pořadí již sedmé 
Tříkrálové sbírky podpoří charitní po-
moc nejen v šumperském regionu, ale 
i v těch nejchudších zemích světa. „Část 
výtěžku sbírky jsme se rozhodli věnovat 
zejména na nákup nových rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek, které 
zapůjčujeme zdravotně postiženým 
občanům na Šumpersku,“ prozradil 
na závěr Štrpka a dodal, že informace 
o výsledcích letošního koledování zís-
kají zájemci na internetové adrese www.
sumperk.caritas.cz                            -zk-
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Žádosti o grant či dotaci, jež v letoš-
ním roce podpoří pořádání nezisko-
vých akcí a činnost organizací, které 
pracují s dětmi a mládeží v oblasti 
sportu, kultury a volného času, a také 
organizací zaměřených na zdravotně 
sociální oblast, mohou zájemci podá-
vat do úterý 31. ledna. Učinit tak mo-
hou do patnácté hodiny odpoledne. 

Na granty a dotace vyčlenili letos 
šumperští zastupitelé tři miliony a de-
vět set tisíc korun, které opět rozdělili 
na dva díly. O částku 1,62 milionu ko-
run by se přitom měli podělit jednotliví 
žadatelé o granty a dotace na činnost, 
2,23 milionu by pak mělo jít na kon-
krétní vyjmenované akce a činnosti 
a zbývajících padesát tisíc představu-
je finanční rezervu. Ta bude využita 
na řešení žádostí v rámci poskytování 
veřejné finanční podpory. „Půjde o ty 
žadatele, kteří se charakterem své čin-
nosti „nevejdou“ do podmínek grantů 

a dotací, ale jejich činnost, například 
v oblasti sociální či péče o seniory 
v rámci klubové činnosti, je ve městě 
prospěšná a je vhodné ji menší finanční 
částkou podpořit,“ vysvětlil šumperský 
místostarosta Petr Suchomel.

Seznam konkrétních akcí a činnos-
tí, který schválilo na svém zasedání 
15. prosince zastupitelstvo, zahrnu-
je sedm organizací a osm kulturních 
projektů. Podpory by se tak mělo do-
stat Šumperskému dětskému sboru, 
místním baseballistům, Fotbalovému 
klubu Šumperk, místní Tělovýchovné 
jednotě, Sokolům a v neposlední řadě 
občanskému sdružení HK Mladí dra-
ci a také společnosti Hokej Šumperk 
2003, s.r.o. S finanční injekcí od šum-
perské radnice budou moci letos po-
čítat pořadatelé únorového Preludia, 
cyklu koncertů vážné hudby Klasika 
Viva, dubnového festivalu Jazz Pramet 
Šumperk, květnové Bambiriády, červ-

nového Divadla v parku, srpnového 
Mezinárodního folklorního festivalu, 
podzimního Džemfestu a listopado-
vého Blues Alive, jež patří mezi nej-
prestižnější festivaly tohoto druhu 
v Evropě.

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a dotací mají všichni 
žadatelé, kteří splní konkrétní podmín-
ky, jež schválili 15. prosince zastupitelé. 
Jejich podrobné znění a také formuláře 
žádostí najdou zájemci na internetové 
adrese www.musumperk.cz. K dostá-
ní jsou rovněž na informacích obou 
městských úřadoven na náměstí Míru 
1 a Jesenické ulici 31. 

Žádosti o granty a dotace, jež do-
razí na šumperskou radnici do úte-
rý 31. ledna do 15 hodin, projedná 
v polovině února grantová komise. 
Ta své návrhy předloží radním a za-
stupitelům, kteří je v březnu posoudí 
a vyhodnotí.                                   -zk-

Termín pro podání žádostí o granty a dotace vyprší 31. ledna

Šumperkem pod křídly je název 
nové publikace o městě, kterou v těch-
to dnech vydává místní radnice. Kromě 
vlastní stošedesátistránkové vázané 
knihy vychází i její brožovaná „štíhlejší 
sestra“ v podobě tzv. image publikace, 
naopak v rozšířené verzi je obsah kni-
hy k dispozici na neprodejném CD, 
jenž bude sloužit propagaci města.                
Na celý projekt přitom získala šumper-
ská radnice peníze od Olomouckého 
kraje a prostřednictvím Společného re-
gionálního operačního programu také 
dotaci ze Strukturálních fondů Evrop-
ské unie.

Naposledy spatřila světlo světa kniha 
o Šumperku v roce 1998, třítisícový ná-

klad se však poměrně rychle rozebral, 
stejně jako dalších patnáct set kusů do-
tisku z roku 2001. „Tato kniha sloužila 
především k propagaci města a jako dá-
rek oficiálním návštěvám,“ říká tajem-
ník Městského úřadu Petr Holub a do-
dává, že ve volném prodeji byl pouze 
menší počet výtisků, před dvěma lety 
však podle něj zásoby došly. „Obnove-
ní původního vydání by bylo finančně 
stejně náročné jako zpracování nové 
knihy. Musely by se totiž aktualizovat 
zastaralé údaje a vytvořit jazykové mu-
tace, jež původní publikaci chyběly,“ 
vysvětluje tajemník důvody, které vedly 
radnici k myšlence připravit do tisku 
knihu novou, na jejíž vydání vyčlenili 

zastupitelé v loňském rozpočtu necelý 
milion korun. „K naší velké radosti se 
nám podařilo získat na tento projekt 
finance ve výši 1,1 milionu od Olo-
mouckého kraje a také z evropských 
Strukturálních fondů, což představuje 
devadesát procent nákladů,“ prozrazu-
je Holub a dodává, že díky této podpo-
ře může město prodávat obě publikace 
za nižší dotovanou cenu. Zájemcům 
jsou navíc nabízeny nejen v češtině, ale 
najdou v ní také tři jazykové mutace 
– německou, anglickou a polskou.

Knihu nesoucí název Šumperkem 
pod křídly pojala místní firma Janda 
Design, jež vyšla vítězně z výběrového 
řízení, netradičně z hlediska grafické 
podoby i obsahu. „Nejde o klasickou 
publikaci podrobně popisující historii 
i současnost města, ale kniha je zamě-
řena spíše poeticky. Čtenáře provázejí 
Šumperkem dvě poštolky, které mají 
hnízdo na radniční věži. Odtud vy-
vádějí svá mláďata a hrdě jim ukazují 
město,“ přibližuje publikaci šumperská 
koordinátorka cestovního ruchu Lenka 
Tkadlecová. Kniha je rozdělena do čtyř 
kapitol – na úvod a „Kouzlo šumper-
ských parků“ navazují „Malá procház-
ka městem“ a „Obrazy života města“, 
v poslední kapitole se pak poštolky 
vznášejí „Nad vodami města a okolí“, 
celou publikaci  uzavírají epilog a ko-
mentář k fotografiím. Na sto šedesáti 
stranách neobvyklého čtvercového for-
mátu o velikosti 21 x 21 cm najde čtenář 
více než stovku barevných fotografií ze 
samotného města a dvě desítky snímků 
z jeho bezprostředního okolí, jež volně 
doprovází text a také básně M.A. Šaj-
nohové. „Nová publikace je postavena 
především na kvalitních fotografiích. 
Objevují se v ní například snímky Ivo 
Netopila, Jiřího Heřmanského, Soni 
Singerové a dalších autorů,“ vyjmeno-

vává Tkadlecová.
Kniha Šumperkem pod křídly vy-

šla v nákladu dva a půl tisíce kusů, 
z nich je šestnáct set padesát určeno 
k prodeji. Za sto dvacet korun si ji  od 
pátku 27. ledna mohou zájemci kou-
pit v informacích v historické budově 
radnice na náměstí Míru a v Regionál-
ním a městském informačním centru         
ve Vlastivědném muzeu. Na stejných 
místech bude koncem tohoto týdne za 
čtyřicet korun k dostání rovněž osm-
desátistránková tzv. image publikace, 
která je zkrácenou verzí reprezentativ-
ní vázané knihy. „Tato brožovaná pu-
blikace vydaná v třítisícovém nákladu 
bude sloužit nejen pro potřeby města, 
ale dvě třetiny z celkového počtu chce-
me nabídnout lidem přímo v prodeji,“ 
podotýká koordinátorka. „Za doto-
vanou cenu se bude prodávat pouze 
první vydání knihy a image publikace, 
v případě pozdějších dotisků se jejich 
cena s velkou pravděpodobností zvý-
ší,“ upozorňuje Tkadlecová. Naopak 
neprodejné jsou podle ní interaktivní 
CD-ROMy, které město vydalo ve dvou 
a půl tisícovém nákladu. „Cédéčko“, 
které je oproti knize bohatší o fotodo-
kumentaci a také historická fakta, chce 
radnice využívat na propagaci města 
při veletrzích a výstavách a také jako 
dárek pro své partnery a návštěvy.
 Zuzana Kvapilová

 Šumperkem provázejí čtenáře v nové publikaci poštolky a verše

Rekonstrukce 
temenického hřbitova 

v letošním roce pokračuje

Již před dvěma lety odstartovala 
rekonstrukce hřbitova v Temenici, 
jejímž výsledkem by měl být dů-
stojný vzhled tohoto pohřebiště. 
Rozsáhlou opravou dosud prošla 
čelní hřbitovní zeď a také boční zeď 
směrem k areálu Střední odborné 
školy. Tato investice si dosud vyžá-
dala 1,1 milionu korun. 

Dvěma zbývajícím zdem, které 
jsou ve velmi špatném stavu, chce 
radnice pořídit nový kabát ještě 
letos. Na tuto rekonstrukci proto 
vyčlenila ve svém rozpočtu rovný 
milion korun. V průběhu letošního 
roku navíc plánují Podniky města 
Šumperka, jež se o hřbitovní areál 
starají, i terénní úpravy a výsadbu 
zeleně. -zk-

Šumperkem pod křídly

Kniha za 120 Kč 
a tzv. image publikace za 40 Kč 

jsou od 27. ledna 
k dostání v informacích MěÚ 

na nám. Míru 
a v Regionálním a městském 

informačním centru 
ve Vlastivědném muzeu.
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O náklady na opravu fasády se tehdy 
podělilo město a Olomoucký kraj, kte-
rý přispěl půlmilionovou dotací z pro-
gramu na obnovu památek. „V součas-
né době nás čeká rekonstrukce celého 
východního křídla a části křídla sever-
ního, v níž má dnes muzeum umístě-
ny sklady a zámečnickou dílnu. Práce 
chceme rozjet 1. února,“ říká vedoucí 
odboru strategického rozvoje, územ-
ního plánování a investic Bronislav 
Suchý. Ve východním křídle podle něj 
zůstanou zachovány Galerie Jiřího Jílka 
a  G-klub v přízemí, rekonstrukcí pro-
jdou sociální zázemí a schodiště a nově 
zde vzniknou Městská galerie moder-

ního umění se stálou expozicí regionál-
ních výtvarníků a přednáškový sál. Za-
své vezmou i stávající veřejné toalety, do 
upravených prostor se totiž přestěhuje 
Regionální a městské informační cen-
trum. Proměnou projde rovněž první 
patro, v němž vznikne penzion se třemi 
desítkami lůžek, který bude provozovat 
Dům kultury. Celkovou rekonstrukci 
interiérů pak završí oprava fasády.

„Snahou bude, abychom činnost 
Galerie Jiřího Jílka omezili minimálně. 
Některé stavební práce, zejména úpravy 
schodiště, sociálního zázemí a budová-
ní výtahu, však do provozu zasáhnou.        
O změnách budeme veřejnost včas in-
formovat,“ ujišťuje Suchý.                -zk-

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Šumperku
V tomto čísle vám představíme další 

organizaci, která se zabývá volným ča-
sem zdravotně postižených dětí. 

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR (ARPZPD) - 
Klub Čtyřlístek. 

Jde o občanské sdružení, které 
vzniklo v roce 1991. Asociace má ce-
lorepublikovou působnost a prostřed-
nictvím svých klubů sdružuje všechny, 
kterým není lhostejný život dítěte s po-
stižením. Klub ČTYŘLÍSTEK vznikl 
v roce 2001 a působí v regionu měst 
Šumperk, Zábřeh a okolních obcí.

Kontakt: Kristina Hrozová, Kozinova 
13, 787 01, Šumperk, tel. 583 238 920, 
732 969 26, fax. 5823 238 289, e-mail: 
4listek-kristina@ladymail.com.

Hledali jste někdy v trávě čtyřlístek? 
Čtyřlístek pro štěstí? Kdo z nás to ně-
kdy nezkusil. V trávníku naší společ-
nosti už ČTYŘLÍSTEK najdete. Své 
zkušenosti, rady, nápady a informace 
z oblasti zdravotní, sociální a soukro-

mé si nechceme nechat pro sebe, ale 
chceme je nabídnout právě vám. 

Náš čtyřlístek je skupina maminek, 
která je na cestě ke štěstí se svými dět-
mi. Nechceme, abyste byli „zavřeni se 
svými problémy doma“. Proto se pra-
videlně scházíme a organizujeme pro 
vás i pro vaše děti, jejich sourozence 
a kamarády zajímavá setkání. Tak jako 
rodiny se zdravými dětmi také pravi-
delně jezdíme na výlety a zúčastňuje-
me se společenských akcí. Víkendové 
pobyty se skvělým programem dávají 
zapomenout na starosti všedních dnů, 
poznávací zájezdy  kompenzují dětem 
nemožnost zúčastnit se různých škol-
ních výletů, zahradní slavnosti, spor-

tovní odpoledne a sportovní olympiá-
dy jsou ideální příležitostí ke sblížení 
všech dětí.

Oblíbený osmidenní psycho-rehabi-
litační pobyt pro rodiny se zdravotně 
postiženými dětmi a jejich zdravými 
sourozenci byl loni ve znamení hypo-
terapie a uskutečnil se v Radíkově za 
Sv. Kopečkem u Olomouce. Rodičům 
se věnovali odborníci z oboru neuro-
logie, ortopedie a chirurgie, dále pak 
dětský psycholog, speciální pedagog 
a sociální pracovník.

Pravidelně se zúčastňujeme šum-
perské Bambiriády, navštěvujeme 
Aquapark v Hradci Králové. Na všech 
akcích jsou zdravotně postižené děti 
a jejich doprovod cenově zvýhodněni. 
Koncem roku jsme se naposledy v roce 
2005 sešli na Mikulášování se Čtyřlíst-
kem ve Společenském středisku Sever 
na Temenické ulici v Šumperku.
 Kristina Hrozová,
 (ARPZPD) - Klub Čtyřlístek

Radnice nabízí 
k prodeji parcelu 

pro výstavbu 
polyfunkčního domu

Město Šumperk zveřejňuje zá-
měr vydání příslibu odprodeje po-
zemkové parcely číslo 2346, části 
pozemkové parcely číslo 276 a čás-
ti pozemkové parcely číslo 469/2 
v katastrálním území Šumperk za 
účelem výstavby polyfunkčního 
domu.

Vydaná regulativa pro výstavbu: 
pozemek číslo 2346 bude zastavěn 
z 20 – 30% * dům bude umístěn 
na stavební čáru při ulici Lang-
rově * počet nadzemních podlaží 
bude minimálně 2, maximálně 3 + 
podkroví * délka hlavního průče-
lí 19 – 21 m, boční průčelí 10 m *                
za objektem bude ponechána zeleň 
* vyloučené stavební materiály Al + 
Fe + sklo celoplošně na obvodovém 
plášti * obytná plocha nepřesáhne 
50% užitné plochy objektu.

Bližší informace k podmínkám 
prodeje a ke kupní ceně lze získat 
u D. Vernerové, majetkoprávní 
odbor MěÚ, nám. Míru 1, dveře           
č. 26A, tel.č. 583 388 576. -red-

Blížící se rekonstrukce změní tvář 
východního křídla Pavlínina dvora 

Měsíc únor se na šumperských        
základních i speciálních školách již tra-
dičně nese ve znamení zápisu budou-
cích prvňáčků. Do prvního ročníku 
základních a speciálních škol a také do 
přípravné třídy Speciální základní ško-
ly Schola Viva o.p.s. budou moci rodiče 
nechat zapsat své děti ve čtvrtek 9. úno-
ra od 12 do 17 hodin a v pátek 10. úno-
ra od 8 do 15 hodin. S sebou musejí 
vzít rodiče (pěstouni, zákonní zástup-
ci) dětí narozených do 31. srpna 2000 
a těch, jimž byla v loňském školním 

roce odložena školní docházka, rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz.

Po oba zmíněné dny bude zápis pro-
bíhat na následujících školách: ZŠ Dr. E. 
Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ Sluneční 
38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 
21, Střední škola, Základní škola a Ma-
teřská škola Šumperk, Hanácká 3 - od-
loučené pracoviště ZŠ Třebízského 1, 
Speciální ZŠ Schola-Viva, o.p.s., Erbe-
nova 16, Speciální školy pro žáky s více 
vadami Pomněnka, o.p.s., Šumavská 
13.                          -red-

Budoucí prvňáčky zapisují 
školy začátkem února

Deset dětí z německého Bad Hersfeldu si od 1. do 7. ledna užívalo zimy ve Stříbrni-
cích  spolu se šumperskými gymnazisty.                                                  Foto: -gymn-

Gymnazisté hostili badhersfeldské děti

Desetičlennou skupinu dětí z němec-
kého Bad Hersfeldu hostili začátkem 
ledna studenti šumperského Gymnázia. 
Setkání proběhlo pod patronací Domu 
dětí a mládeže – Vily Doris a šumper-
ské radnice v rámci výměnného poby-
tu mládeže mezi oběma partnerskými 
městy. Ve Stříbrnicích na Staroměstsku 
prožili díky bohaté sněhové nadílce hos-
té i jejich čeští hostitelé společný týden 
na horách, plný lyžování i vzájemného 
poznávání.

Šumperské Gymnázium připravilo 
pro německé děti zajímavý program, 

kromě lyžování, jehož součástí byl i zá-
vod pod patronací starosty města Zdeň-
ka Brože a ředitele Vily Doris Jaroslava 
Ondráčka, přijali hosté s nadšením ce-
lodenní výlet do lyžařského střediska na 
Ramzové. Navštívili rovněž šumperskou 
radnici a samotné Gymnázium, kde se 
zúčastnili výuky. Tento výměnný po-
byt tak nepochybně přispěl k upevnění 
partnerských vztahů mezi oběma městy 
na úrovni mládeže. Jeho další kapitolu 
napíše plánované setkání v Bad Hersfel-
du o letošních letních prázdninách. 
 Helena Bihuncová, Hana Hladišová

Pokračování ze str. 1
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Po více než půldruhém roce se do 
někdejší školní budovy na Komenské-
ho ulici opět vracejí děti. Nedocházejí 
sem však za vyučováním, ale za spor-
tem. Objekt, který v současné době 
přetváří místní radnice ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže – Vilou Do-
ris v tzv. Komunitní centrum rozvoje 
lidských zdrojů, prochází náročnou 
rekonstrukcí. Hotova je přitom již tě-
locvična, která dostala novou podlahu, 
osvětlení, vytápění i vnitřní vybavení 
a jež zahájí svůj provoz v únoru. Sta-
vební ruch v ostatních částech budovy 
by pak měl definitivně utichnout letos 
v září. Celkem si rekonstrukce vyžádá 
asi 17,2 milionu korun, městu se při-
tom podařilo získat patnáctimiliono-
vou dotaci ze Společného regionálního 
operačního programu.

„Chceme zde vybudovat zařízení, 
které bude ušité na míru dětem a mlá-
deži. Ti by zde měli najít zejména mož-
nosti ke kvalitnímu využití volného 
času,“ vysvětlil Jaroslav Ondráček, ře-
ditel Domu dětí a mládeže – Vily Do-
ris, které město někdejší školní budovu 
pronajalo. Rekonstrukce budovy podle 
něj přinese nové prostory v podobě 
učeben, řemeslnických dílen, poraden 
a pracoven, v nichž bude Vila Doris 
provozovat svou činnost a nabízet ve-
řejnosti různé typy seminářů, předná-

šek, kurzů i sportovní vyžití. „Od února 
již bude v provozu opravená tělocvična. 
V této souvislosti rozjíždíme některé 
kroužky,“ uvedl Ondráček. Kromě flor-
balu pro dívky i chlapce, kterému bude 
patřit tělocvična v pondělí, středu a pá-
tek, se zde budou dvakrát týdně scházet 
příznivci historického šermu.

Ostatní aktivity chce Vila Doris 
„přesouvat“ na „Komín“ po ukončení 
rekonstrukce po etapách. První patro 
by měl zabrat keramický a výtvarný 
úsek a také Klub dětí a rodičů, jenž se 
zaměřuje na pěstounské rodiny a osa-
mělé matky s dětmi. Ve druhém patře 
vznikne pedagogické centrum, oddě-
lení muzikologie a malá herna. Třetí 
patro pak bude patřit Šumperskému 
dětskému sboru a v podkroví by v bu-
doucnu mohla vzniknout mládežnic-
ká ubytovna. Proměnou projde také 
okolí samotné budovy. Asfaltové hřiš-
tě by mělo dostat umělý povrch, chy-
bět nebudou ani bezpečné prolézačky 
a nízké lanové aktivity a parkoviště by 
mohlo sloužit potřebám přenosného 
dopravního hřiště. Celý prostor by se 
tak měl stát časem místem relaxace pro 
děti i maminky s kočárky. „To vše není 
otázkou jednoho roku. Alfou a ome-
gou jsou samozřejmě finance,“ dodal 
ředitel Vily Doris.                   
 Zuzana Kvapilová

Nabídka kroužků v tělocvičně na 
Komenského ulici: Florbal I. hoši (8-
12 let) - od 6.2. do 12.6. každé pondělí 
od 16 do 17 hod., cena 200 Kč; Florbal 
IV. hoši (13-15 let) - od 8.2. do 14.6. 
každou středu od 17 do 18 hod., cena 
200 Kč; Florbal dívky (12-16 let) - od 
10.2. do 16.6. každý pátek od 16 do 18 
hod., cena 400 Kč; Historický šerm (10-
18 let) - od 7.2. do 13.6. každé úterý od 
16 do 18 hod., od 9.2. do 15.6. každý 
čtvrtek od 16 do 18 hod., cena bude 
upřesněna

Tělocvična v někdejší školní budově na Komenského ulici již prošla rekonstrukcí, 
současně s její opravou přitom odstartovaly i stavební práce v dalších částech objek-
tu. Skončit by měly o letošních letních prázdninách.                                    Foto: -zk-

Tělocvična na „Komíně“ je opravená, 
budova se mění v Komunitní centrum

Odbor rozvoje města má nového šéfa
Nového vedoucího má od loňské-

ho roku odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Měst-
ského úřadu v Šumperku. 16. listopadu 
převzal šéfovské křeslo na tomto odbo-

ru od Vladislava Mesiarkina, který dnes 
zastává post vedoucího oddělení inves-
tic, Bronislav Suchý. Ten v minulosti 
pracoval ve společnosti Severomorav-
ská plynárenská.                         -red-

Od 1. srpna loňského roku platí nový 
katastrální operát pro katastrální území 
Šumperk. Při obnově tohoto katastrál-
ního operátu došlo v mnoha případech 
ke změně výměry pozemků a číslování 
parcel. V této souvislosti upozorňujeme 
poplatníky, u nichž došlo ke změnám, 
které ovlivňují stanovení výše daně 
z nemovitostí, na povinnost podat při-
znání k dani z nemovitostí na rok 2006 
nejpozději do 31. ledna 2006.    

Obnova katastrálního operátu byla 
provedena pouze v katastrálním území 
Šumperk, netýká se katastrálního úze-
mí Dolní Temenice a Horní Temenice. 
Po jeho obnově je poplatníkem daně 
z pozemků, které nejsou evidovány 
zjednodušeným způsobem, vlastník 
pozemku. Ten se může s nájemcem 
dohodnout, že se nájemce bude pova-
žovat za poplatníka daně z pozemků 
podle právní úpravy platné do 31. pro-
since 2004. V takovém případě je ale 
nájemce povinen doložit tuto dohodu 
správci daně na zdaňovací období roku 
2006 nejpozději do 31. ledna 2006.

K případné konzultaci u správce 
daně doporučujeme poplatníkům vzít 
s sebou alespoň informativní výpis 
z listu vlastnického po obnově kata-
strálního operátu. Telefonický kon-
takt  na  agendu daně z nemovitostí: 
583 386/kl. 418, 419, 422, 423, 426.

Platební kalendář daně z nemovitos-
tí na rok 2006:

31. května 2006 - první splátka nebo 
celá daň do 1000 Kč včetně (k tomuto 
datu lze zaplatit i celou daň vyšší než 
1000 Kč najednou),

30. června 2006 - druhá splátka, 

31. srpna 2006 – první splátka u po-
platníků provozujících zemědělskou 
výrobu,  

2. října 2006 – třetí splátka,
30. listopadu 2006 – čtvrtá splátka, 

druhá splátka u poplatníků provozují-
cích zemědělskou výrobu.

Daň menší než 30 Kč se neplatí.
Složenky k dani z nemovitostí pro 

poplatníky s trvalým bydlištěm v Šum-
perku budou zaslány poštou do konce 
dubna 2006.
 Ing. Pavel Svoboda,  vedoucí oddělení                                                                       
majetkových daní a ostatních agend FÚ

Informace FÚ v Šumperku pro 
poplatníky daně z nemovitostí

Nejlepší žákovští sportovci roku vzejdou z ankety
Stejně jako v uplynulých letech také 

letos rozhodne o deseti nejlepších žá-
kovských sportovcích a třech sportov-
ních kolektivech šumperského okresu 
veřejnost v anketě. Tu vyhlásily v ka-
tegorii žactva pod názvem Sportovci 
roku 2005 Dům dětí a mládeže – Vila 
Doris a PC Šumperk spolu s Okresním 
sdružením Českého svazu tělesné vý-
chovy. Do ankety se přitom mohou za-

pojit nejen školy, tělovýchovné jednoty, 
sportovní kluby či svazy, ale také široká 
veřejnost.

Zpracovaný návrh musí obsaho-
vat jméno a příjmení, případně název 
družstva, sportovní odvětví a TJ, SK, 
oddíl či školu, u jednotlivých sportovců 
pak datum narození, adresu jednotlivce 
či družstva, výkonnostní třídu, jméno, 
příjmení a adresu trenéra a výsledky 

dosažené v roce 2005. V samotném 
závěru by pak neměly chybět jméno, 
příjmení, adresa a podpis autora ná-
vrhu. Ten je potřeba zaslat do čtvrtku 
30. března na adresu: Petr Konupčík, 
DDM Vila Doris Šumperk, ul. 17. lis-
topadu 2, 787 01 Šumperk, e-mail: ko-
nupcik@doris.cz. Bližší informace je 
možné získat na tel.č. 583 214 212.
 Redakce

Můžeme všem, 
kteří se rozhodnou 

skoncovat s kouřením
 

pomoci odstranit psychosociální 
(= sžití se s cigaretou, rituály) 

i fyzickou 
(= drogová - nikotin) 
závislost na cigaretě. 

Moderní je nekouřit!
Poradna pro odvykání kouření je 

ZDARMA.
Je nutno se přihlásit 

ve Zdravotním ústavu se sídlem 
v Olomouci  

Poradna zdraví Šumperk 
Vikýřovice 318 

u penzionu U Jirsáka 
tel.č. 732 960 137

583 219 518 
Út 8 - 11 hod., Čt 14 - 17 hod.

 e-mail: poradnasumperk@zuol.cz
Bližší informace v příštím čísle!

TJ Šumperk  -  oddíl basketbalu pořádá

doplňující nábor žáků ročníků narození 1997 a 1998
Kdy: leden a únor 2006 každé pondělí, úterý a pátek v 17.30 hodin

Kde: sportovní hala na Tyršově stadionu
S sebou: sálová sportovní obuv, tričko, trenýrky, ručník, láhev s pitím
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Oční oddělení se přestěhovalo 
do nových opravených prostor

Oční oddělení Nemocnice Šum-
perk sídlí v nových zrekonstruovaných 
prostorách pavilonu D (bývalé ARO).       
Do oprav celého oddělení, které pro-
běhly v rekordně krátkém čase, během 
necelých dvou měsíců, investovala ne-
mocnice čtyři miliony korun. Pacienti 
tak mohou počítat s větším komfortem 
při vyšetření i pobytu v nemocnici.

Díky výborné koordinaci a spolu-
práci generálního dodavatele stavby 
– firmy Fortex AGS Šumperk s doda-
vateli subdodávek  a útvarem správce 
Nemocnice Šumperk trvala rozsáhlá 
rekonstrukce krátkou dobu. „Oční 
oddělení tak má nyní nový operační 
trakt, lůžkové i ambulantní prostory. 
Zároveň se také může pochlubit  novou 
recepcí,  což urychlí registraci a zkrátí 
čekací doby pacientů na  ošetření v am-
bulanci,“ uvedl primář očního odděle-
ní Nemocnice Šumperk MUDr. Ivan 
Schlemmer.

V minulém roce lékaři očního oddě-

lení ambulantně ošetřili 12 400 klientů 
a hospitalizovali 1350 pacientů. Lékaři 
provedli asi tisíc operací šedého zákalu. 
K dalším zákrokům pak patřily nitro-
oční operace, jako například operace 
zeleného zákalu, sekundárního šedého 
zákalu, šilhání, plastiky víček, spojiv-
ky a další různé kosmetické zákroky          
na obličeji. 

Letos vedení nemocnice plánuje 
očnímu oddělení ještě pořídit novou  
techniku k operacím šedého zákalu 
a do ambulancí přístroje pro měření 
nitroočního tlaku a optických vlast-
ností oka. Lékaři rovněž chystají zavést 
v letošním roce tzv. program jedno-
denní chirurgie, který umožňuje zkrátit 
dobu pobytu v nemocnici na jeden den 
a doléčit se v pohodlí domova. „Pacient 
tak bude moci jít už několik hodin po 
zákroku, pokud to jeho zdravotní stav 
dovolí, domů,“ upřesnil primář.   
 Simona Součková, 
 tisková mluvčí Nemocnice Šumperk

Šumperský havran 
uzavírá letošní ročník 

soutěže mladých literátů

Pouhých pět dnů mají mladí 
literáti na to, aby zaslali své práce 
do soutěže O šumperského havra-
na. Tu organizuje místní Dům dětí 
a mládeže – Vila Doris již popáté. 
Přihlášky společně se svými díly 
mohou zájemci do pětatřiceti let 
doručit na adresu organizátorů 
nejpozději v úterý 31. ledna.

Stejně jako v uplynulých roč-
nících také letos „změří své síly“ 
mladí literáti ve čtyřech věko-
vých kategoriích - do dvanácti let,       
od třinácti do patnácti let, od 
šestnácti do devatenácti let a ko-
nečně od dvaceti do pětatřiceti let. 
„Jediným povoleným literárním 
útvarem je báseň. Soutěžící by 
měli poslat tři básně napsané na 
počítači nebo na psacím stroji,“ 
uvedl jeden z organizátorů Petr 
Konupčík a dodal, že k textům je 
třeba přiložit jméno a příjmení 
autora, věk, adresu, e-mail, školu 
nebo pracoviště a případně také 
pseudonym. 

To vše je potřeba poslat na adre-
su: Petr Konupčík, DDM Vila Do-
ris a PC Šumperk, ul. 17. listopadu 
2, 787 01 Šumperk, e-mail: konup-
cik@doris.cz. Bližší informace je 
možné získat na tel.č. 583 214 212.

O vítězích jednotlivých kate-
gorií rozhodne odborná porota 
složená z pedagogů i spisovatelů. 
Nejzajímavější práce se objeví v al-
manachu a zazní také na Setká-
ní s poezií, které je naplánováno                            
na 30. března.    -red-

Nové školící centrum otevřela minulý týden šumperská firma Pramet Tools. Nároč-
nou rekonstrukcí přitom prošlo přízemí i první patro administrativní budovy, kde 
vyrostla nová recepce se šatnou, několik přednáškových sálů vybavených nejmoder-
nější technikou a také zákaznická restaurace. Plně klimatizované prostory Pramet 
Tools Training Centra budou sloužit především vlastnímu internímu technickému 
vzdělávání v oblasti třískového obrábění a školení zákazníků v dalších oborech podle 
potřeby a zájmu externích partnerů. Mezi nejvýznamnější akce, které Pramet na le-
tošní rok plánuje, patří tzv. Zákaznické dny, jejichž druhý ročník proběhne začátkem 
června.  Foto: P. Kvapil

Praktický rádce pro spotřebitele

Prodávající je podle ustanovení § 6 
zákona o ochraně spotřebitele povinen 
prodávat výrobky ve správné hmot-
nosti, míře nebo množství a umožnit 
spotřebiteli překontrolovat si správ-
nost těchto údajů. Rovněž je povinen 
prodávat výrobky a poskytovat služby 
v předepsané nebo schválené jakosti 
(pokud je závazně stanovena nebo po-
kud to vyplývá ze zvláštních předpisů), 
anebo v jakosti jím uváděné. Není-li 
jakost předepsána, schválena nebo uvá-
děna, pak je povinen prodávat výrobky 
a poskytovat služby v jakosti obvyklé.

Klamání je jednání uvádějící někoho 
v omyl. Klamání spotřebitele je zaká-
záno zákonem o ochraně spotřebitele. 
Jedná se o úpravu obdobnou zákazu 
nekalé soutěže v obchodním zákoníku, 
která je zaměřena na ochranu soutěži-
telů.

Ustanovení §8 zákona o ochraně 
spotřebitele doplňují obecnou úpravu 
nekalé soutěže, provedenou obchod-
ním zákoníkem (§41 a násl.) stanove-
ním některých konkrétních způsobů 
klamavého chování. Ustanovení §8 
odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele 
stanoví obecný zákaz klamání spo-
třebitele, který nesmí překročit nejen 
poskytovatel služby či prodávající, ale 
každý, tedy ani jejich zaměstnanci. Ci-
tované ustanovení dále vyjmenovává 
typické případy klamavého jednání: 
uvádění nepravdivých, nedoložených, 
neúplných, nepřesných, nejasných, 
dvojsmyslných nebo přehnaných úda-
jů, zamlčených údajů o skutečných 

vlastnostech výrobků nebo služeb či 
úrovni nákupních podmínek.

Doplnění zákazu klamání je usta-
novení §8 odst. 2 zákona o ochraně 
spotřebitele, které výslovně uvádí jako 
příklad klamání spotřebitele nabídku 
nebo prodej výrobků porušujících ně-
která práva duševního vlastnictví, jakož 
i skladování těchto výrobků za účelem 
nabídky nebo prodeje. Právy duševního 
vlastnictví se rozumějí zejména autor-
ská práva, práva k ochranným znám-
kám, užitným a průmyslovým vzorům, 
patentům či označením původu.

Vylučuje se přitom možnost, aby se 
prodejce či skladovatel, který se dopus-
til uvedeného jednání, zprostil odpo-
vědnosti za klamání spotřebitele pou-
kazem na skutečnost, že mu potřebné 
nebo správné informace o skutečném 
původu výrobků (zboží) neposkytl vý-
robce, dovozce nebo dodavatel. 

Poměrně nově byla do zákona 
o ochraně spotřebitele doplněna další 
skutková podstata klamání spotřebitele. 
Podle ustanovení §7 zákona o ochraně 
spotřebitele je zakázáno vyrábět, dová-
žet, vyvážet, nabízet, prodávat i darovat 
výrobky nebezpečné svou zaměnitel-
ností s potravinami.

Příklad: 
Otázka: Jaké jsou povinnos-

ti prodávajícího při prodeji zboží? 
Odpověď: Prodávající odpovídá ku-
pujícímu za to, že prodávaná věc je při 
převzetí ve shodě s kupní smlouvou, 
tzn. že prodávaná věc:

- má jakost a užitné vlastnosti uvá-
děné výrobcem nebo prodávajícím, 
nebo očekávané na základě prováděné 
reklamy, nebo má jakost a užitné vlast-
nosti pro takovou věc obvyklé, 

- odpovídá požadavkům právních 
předpisů, 

-  je v odpovídajícím množství, míře 
nebo hmotnosti, 

- odpovídá účelu, který prodá-
vající pro použití věci uvádí, nebo 
pro který se věc obvykle používá. 
Odpovědnost prodávajícího za to,           
že prodávaná věc je při převzetí ve sho-
dě s kupní smlouvou, má tzv. objektivní 
povahu. To znamená, že je odpovědný 
i v případě, že tyto vlastnosti není scho-
pen ovlivnit (tedy i pokud za případný 
nedostatek odpovídá třetí osoba, např. 
výrobce nebo dodavatel ).
 Libuše Harbichová, 
 odbor ŠKV, MěÚ Šumperk

Poctivost prodeje 
a klamání spotřebitele 

ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM 2006
festival mladých umělců

Čtvrtek 9. února v 19 hodin 
ve výstavní síni VM

I. festivalový koncert: Ivo Kahánek 
- klavír, „Večer melodramu“ 

M. Čechová, P. Doležalová, J. Pakandl
Pondělí 13. února v 19 hodin 

ve výstavní síni VM
II. festivalový koncert: 

Teens Jazzband Velké Losiny, 
The Young Pekáč Brno

Čtvrtek 16. února v 19 hodin 
ve výstavní síni VM

III. festivalový koncert: 
Motýli Šumperk

Pondělí 20. února v 19 hodin 
ve výstavní síni VM

IV. festivalový koncert: 
Jiří Rohel - varhany

Středa 22. února v 19 hodin 
ve výstavní síni VM

V. festivalový koncert: Soubor 
bicích nástrojů Aries Liberec
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
28.1. v 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Domu kultury Šumperk   
 a CK Ancora
4.2. od 10 hodin ve velkém sále DK  Maraton Aerobic 2006  Soutěž
5.2. v 15 hodin ve velkém sále DK  Dětský maškarní karneval    
 s Divadýlkem Mrak
9.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006   
 I. Festivalový koncert: Ivo Kahánek 
 - klavír, „Večer melodramu“ 
 (M. Čechová - recitace, P. Doležalová - 
  recitace, J. Pakandl – klavír)
10.2. v 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Vyšší odborné školy a  Střední   
 průmyslové školy
11.2. v 19 hodin ve velkém sále DK  Ples Gymnázia Šumperk
13.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006   
 II. Festivalový koncert: 
 Teens Jazzband Velké Losiny,   
 The Young Pekáč Brno
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek – tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), http:www.dksumper@dksumperk.cz/,http://www.
bluesalive.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Po, Út, St, 
Čtvrtek
Pátek

Sobota 

Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

8 – 11   12 – 18
Zavřeno

8 – 11   12 - 18
8 – 12

12 – 17
Zavřeno
12 - 17
8 - 12

10 – 12  13 – 18
Zavřeno

10 – 12  13 – 18
Zavřeno

VÝSTAVY

FILMY

DŮM KULTURY

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VILA DORIS

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Výstavní síň U kolébky, před oltářem, nad hrobem 
 Výstava potrvá do 29. ledna.
   LX Jiří Hastík - Obrazy, kresby, objekty    
   Výstava, která potrvá do 26.3., bude zahájena 
   2.2. v 17 hodin.
Galerie Václava Hollara Betonová hranice Výstava, která potrvá do 2.4.,   
 bude zahájena ve středu 8.2. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Přednášky a akce ve VM:  26.1. Koncert ZUŠ, 9.2. v 19 hod. – Preludium
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://http:www.vmsumperk.sweb.cz. Muzeum 
je otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 12.30 – 17 hod., So 9 – 13 hod., Ne 13.15 – 17 hod.

Galerie J. Jílka „Malé radosti“ Pavla a Dany Konečných Výstava výběru   
  prací deseti autorů ze sbírky art brut potrvá do 29. ledna.
  Tomáš Laub – „Viděl jsem“ (lepty) Výstava, která potrvá   
  do 26.2., bude zahájena 1.2. v 18 hodin.
Jižní křídlo DK Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk   
  Výstava proběhne od 1. do 28.2.
Městská knihovna Žijí mezi námi Výstava ve spolupráci se SONS Šumperk   
  bude zahájena 2.2. ve 14 hodin a potrvá do 2.3.
Divadlo Šumperk Aleš Kauer: Kódy & symboly, piktogramy, recyklace 
  Výstava potrvá do 11. března.

Kino Oko
25.1. jen v 18.30 hodin  Restart, ČR, Finsko
25.1. jen ve 20 hodin  Moje léto lásky, Velká Británie Artvečer
26.-29.1. jen v 17 hodin  Finty Dicka a Jane, USA
26.–29.1. jen v 18.30 hodin  Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí, ČR
26.-29.1. jen ve 20.15 hodin  Domino, USA, Francie
30.1.-1.2. jen ve 20 hodin  Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí, ČR
30.1.-2.2. jen v 17 hodin  Harry Potter a ohnivý pohár, USA, Velká Británie
2.2. jen ve 20 hodin  Panic je nanic, ČR 
3.2. jen ve 14.30 hodin  Kouzelný kolotoč, Velká Británie Hrajeme pro děti
3.2. jen v 16 hodin   Harry Potter a Ohnivý pohár, USA, Velká Británie
3.2. v 18.30 a ve 20.15 hodin  Panic je nanic, ČR
4.–5.2. jen v 16 hodin  Kouzelný kolotoč, Velká Británie Hrajeme pro děti
4.–5.2. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Ohnivý pohár, USA, Velká Británie
4.–5.2. jen ve 20 hodin  Panic je nanic, ČR
6.–7. jen v 18 hodin  Panic je nanic, ČR
6.–7.2. jen ve 20 hodin  Důkaz, USA Artvečer
8.2. jen v 18.30 hodin  O dvě slabiky pozadu, Slovensko
8.2. jen ve 20 hodin  Důkaz, USA Artvečer
9.–15.2. jen v 16.30 hodin  Zathura – Vesmírné dobrodružství, USA
9.–15.2. v 18 a ve 20 hodin  Experti, ČR  Premiéra!
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na http://www.icsumperk.cz/, http://
www.dokina.cz.
Art kino
26.1. v 19 hodin v D 123  Distrikt, Maďarsko 2004
12. ročník přehlídky Projekt 100 – 2006:
13.2. v 19 hodin v D 123  Motocyklové deníky, Brazílie 2004
14.2. v 19 hodin v D 123  Křižník Potěmkin, SSSR 1925
Bližší informace: http://www.kina.365dni.cz/, http://www.rej.cz, http://spkakce.com

26.1. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové   
 gramotnosti 2005 – Jak na počítač
27.1. od 15 hodin v ateliéru  Výtvarné pátky ve Vile: Smaltované   
 drobnosti
28.1. od 9 hodin ve Vile Doris  RAPID šach
31.1. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové   
 gramotnosti 2005 – Texty v počítači
2.2. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové   
 gramotnosti 2005 – Internet a e-mail
3.2. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Drátované   
 obrázky
8.2. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 – „Sám sobě   
 úředníkem“
9.2. s odjezdem od Vily Doris ve 13 hod. Odyssea – lyžování běh
9.2. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové   
 gramotnosti 2005 – Jak na počítač
10.2. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Vyrábíme   
 keramické hodiny
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 – 214, fax: 583 214 214, http://www.doris.cz

27.1. od 14 hodin   Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
9.2. od 14 hodin   Liga proti rakovině
10.2. od 14 hodin   Hrají Staří kamarádi
Po domluvě   Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, http:www.pontis.cz/iss

PLES  SENIORŮ
v sobotu 4. února ve 14 hodin ve společenském středisku Sever

K tanci a poslechu hraje Vašek a Petr ze Zábřehu!
Program: vystoupení mažoretek SANY 3 

* módní přehlídka * bohaté občerstvení * tombola
Vstupné s místenkou 35 Kč

Milovníky dobré zábavy zvou pořadatelé!
Předprodej vstupenek od 13 do 18 hod. v Kavárničce pro seniory 

v Domě s pečovatelskou službou Alžběta, Temenická 35.

3.2. ve 20 hodin   Skate Mag Party Hrají Omicron, Ride, Dead Popes  
   Company (křest CD)
4.2. v 19.30 hodin   Madness Party
10.2. v 19.30 hodin   Country večer Hraje Větrolam
11.2. v 19.30 hodin   Valentýnská Hrají GOG a Rampus
Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB
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Schola - Viva zapisuje v únoru děti 
do mateřské i základní školy

S měsícem únorem je již tradičně 
spojen zápis do 1. ročníků základních 
škol - v našem případě i zápis do Ma-
teřské školy. Ten bude probíhat ve čtvr-
tek 9. února v době od 12 do 17 hod. 
a v pátek 10. února od 8 do 15 hod.

Podle zákona 561/2004 Sb. a se změ-
nou legislativy se také mění název naší 
školy na: „Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení a ma-
teřská škola logopedická Schola - Viva, 
o.p.s.“ Sídlo organizace je Erbenova 16, 
787 01 Šumperk.

Naše škola je určena především dě-
tem, kterým nevyhovuje běžný systém 
velkých škol, dětem s nerovnoměrným 
vývojem psychických funkcí, porucha-
mi učení, lehkými mozkovými dys-
funkcemi a vadami řeči.

Oddělení MŠ je zaměřeno nejen na 
děti s odloženou povinnou školní do-
cházkou, ale i na děti, které mají osla-
benu některou z psychických funkcí 
a děti s problémy v řečových doved-
nostech. Stimulační programy zaměře-

né na celkový rozvoj dětské osobnosti 
jsou pravidelně zařazovány do celého 
výchovně - vzdělávacího programu.

Děti s vadou výslovnosti mají po vy-
šetření v SPC a po dohodě s rodiči do 
svého denního režimu začleněny hodi-
ny logopedie 1 - 3x za týden. Součas-
ně probíhá skupinová péče ve třídách 
- především na 1. stupni - pod vedením 
třídních učitelů - logopedů.

Vzhledem ke skutečnosti, že lo-
gopedická péče probíhá pod vedením 
zkušeného logopeda v dopoledních 
hodinách a přímo v zařízení, šetříme 
tak čas rodičů a mnohdy i obtížné 
dojíždění ke klinickému logopedovi. 
Logopedická péče je nabídnuta všem 
žákům (v případě potřeby).

Těšíme se na vaši návštěvu. V pří-
padě zájmu nás můžete kontaktovat 
na tel. čísle 583 214 153. Pokud máte 
zájem, můžete naši školu navštívit (i se 
svým dítětem) a informovat se na bliž-
ší podrobnosti. 
 Mgr. Miroslav Haltmar, ředitel školy

26.1. ve 20 hodin  Bluesbreakers  Live koncert
28.1. ve 22 hodin  Opitonda Drum´n´bassová noc
4.2. ve 20 hodin  Pavel Fajt (bicí) & Ondřej Smeykal (didgeridoo) Live koncert
7.2. ve 20 hodin  Traband: 10 let na cestě Live DVD večer
Bližší informace: Hlavní třída 10, http://www.musicmachine.cz

DDM U RADNICE

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

HUDEBNÍ KLUB MUSIC MACHINE

1.2. od 16 hodin v ateliéru   Malování na sklo
4.2. od 10 hodin ve velkém sále DK  Maraton Aerobic 2006 Soutěž
4.2. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
8.2. od 16 hodin v ateliéru   Tiffani – Vitrážky a drobné lampičky
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, http://www.mddm.adam.cz

Od 7.2. každé úterý od 14 hodin  Kurz jógy
7.2. od 16 hodin  Klub filatelistů
9.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9 do 12 a od 14.30 hod., každé úterý od 9 hod. 
 Mateřské centrum
Každé úterý od 16 hod. na bazéně v Zábřeze  Plavání batolat
Každý čtvrtek a každý pátek od 9.30 hod.  Mateřské centrum – Cvičeníčko
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců tel.č. 732 561 061.

DIVADLO ŠUMPERK
26.1. v 17 hodin  Poprask na laguně  S - Vyprodáno
28.1. v 19.30 hodin  Krysař  F, VK, X
4.2. v 19.30 hodin  Krysař  B, VK, X
10.2. v 19.30 hodin  VI. Divadelní maškarní ples
11.2. v 15 hodin  Štěně nebo špenát? 
 Divadlo Drak Hradec Králové  R+D, VK
Bližší informace: tel. č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

Lyžaře po roce opět rozvážejí v Jeseníkách skibusy
Vyznavače zimních sportů rozvá-

žejí prakticky po celých Jeseníkách od 
loňského prosince takzvané skibusy. 
S neobvyklým nápadem přišla již v ro-
ce 2004 společnost Connex Morava 
a.s., jež ve spolupráci se Sdružením 
cestovního ruchu Jeseníky nabízela 
obdobnou službu během loňského 
léta i cyklistům. Zatímco v období vá-
nočních svátků a začátkem ledna vy-
jížděly skibusy ze Šumperka, Jeseníku, 
Ostružné a Koutů nad Desnou každý 
den, v současné době jsou tyto speciál-
ní linky v provozu pouze o víkendech. 
Tehdy spojují jednotlivé obce a ubyto-
vací zařízení s lyžařskými areály a místy 

vhodnými k výletům na běžkách.
„Lyžaři mají o skibusy mnohem 

větší zájem než loni. I proto jsme po-
sílili kyvadlovou dopravu z Koutů nad 
Desnou na Červenohorské sedlo o pá-
rové spoje,“ uvedl vedoucí šumperské 
provozní oblasti společnosti Connex 
Miroslav Slončík, podle něhož mohou 
tento spoj využívat od 7.45 hodin ze-
jména vyznavači sjezdovek, kteří do 
Koutů přijedou vlakem od Šumperka. 
„V době jarních prázdnin, které připa-
dají na začátek března, bude kyvadlová 
doprava z Koutů na Červenohorské 
sedlo zajišťována denně,“ zdůraznil ve-
doucí provozní oblasti.

Ze samotného Šumperka vyjíždí 
v 7.25 hodin skibus z autobusového 
nádraží přes Klepáčov, Skřítek, Rýma-
řov, Hvězdu, Vrbno pod Pradědem, 
Bělou pod Pradědem a Červenohorské 
sedlo do Koutů nad Desnou, kam do-
razí v 10.22. Odtud se po stejné trase 
vrací odpoledne zpět do Šumperka, 
uvítat by jej tedy mohli zejména běžka-
ři. Podrobný popis trasy nejen tohoto 
„šumperského“ spoje, ale i dalších li-
nek, které přes Šumperk nejedou, je 
k dispozici na internetových stránkách 
www.connexmorava.cz, vlastní jízdní 
řády pak jsou vylepené rovněž na au-
tobusových zastávkách. Na adrese rez.
connexmorava.cz si lze navíc rezervo-
vat místa ve skibusech.

Podrobné informace o provozu 
skibusů mohou zájemci ze Šumper-
ka a okolí získat také v Regionálním 
a městském informačním centru při 

místním Vlastivědném muzeu. To na-
bízí vyznavačům zimních sportů velký 
výběr map s vyznačenými upravova-
nými trasami a také Ski-atlas s po-
drobným popisem lyžařských areálů, 
který obsahuje panoramatické mapy 
s vyobrazením vleků a sjezdových tratí 
a rovněž informace o snowboardových 
parcích, o snowtubingu a speciálních 
bobových drahách. „Pracovníci infor-
mačního centra průběžně aktualizují 
informace o sněhových podmínkách 
a o provozu vleků v Jeseníkách,“ ujisti-
la vedoucí Regionálního a informační-
ho centra Hana Rozehnalová a prozra-
dila, že sněhové zpravodajství se nepře-
tržitě zobrazuje na elektronické tabuli          
při vstupu do Vlastivědného muzea. 
„Další informace naleznou zájemci na 
našich internetových stránkách www.
infosumperk.cz v odkazu Zimní spor-
ty,“ dodala Rozehnalová.         -zk-

Před 110 bylo zahájeno 
meziměstské telefonní spojení 

Šumperka se Šternberkem

1. února 1896 v osm hodin ráno 
bylo oficiálně otevřeno první mezi-
městské telefonní spojení ze Šumperka. 
Spojení bylo navázáno se Šternberkem 
a první hovor měl starosta Šumperka 
Friedrich von Tersch s vicestarostou 
Šternberka (jeho jméno ve svých pa-
mětech Tersch neuvedl).  

Před 135 lety byla ve Wlachově 
pivovaru vyrobena první várka 

piva a toho roku zanikl také 
měšťanský pivovar

Šumperk má velmi slavnou tradici 
ve výrobě piva. Prvních 68 osídlenců 
města získalo pro své domy výsadu 
vařit a čepovat pivo. V okruhu jedné 
míle kolem Šumperka se jiné pivo 
nesmělo prodávat. Toto středověké 
právo si měšťané (pravovárečníci) po 
staletí žárlivě střežili. Jejich monopol 
byl postupně narušován. Například 
koncem 18. století, po založení osa-
dy Nové Domky, chodili šumperští 
pivaři do tamní hospody na údajně 
kvalitnější a levnější pivo z velkolo-

sinského vrchnostenského pivova-
ru. Pravovárečníci jim „do cesty“ na 
počátku 19. století postavili hostinec 
na Vyhlídce. Měšťanský pivovar byl 
tehdy v bývalém zámku, což se ne-
líbilo ostatním obyvatelům města, 
protože ti si přáli, aby byl celý objekt 
přestavěn na školu. Pravovárečníci 
nemínili ustoupit a v šedesátých le-
tech 19. století dokonce zahájili mo-
dernizaci závodu. Byla to však pouze 
neodvratně se blížící agónie. Ránu 
z milosti těmto podnikatelům zasadil 
jejich poslední sládek Anton Wlach. 
Když vycítil, jaká je situace, a zcela 
jistě podporován nepřáteli pravová-
rečníků, k nimž patřili i všemocní 
Oberleithnerové, odešel z jejich slu-
žeb a postavil nový pivovar v dnešní 
Revoluční ulici, 18. února 1871 vyro-
bil první várku piva. 

18. srpna 1871 se konalo mimořád-
né generální zasedání pravovárečné-
ho společenstva, na kterém byl přijat 
protokol uzavírající jeho činnost. Po 
Wlachově smrti v roce 1905 se pivo-
var sloučil s pivovary na Třemešku 
a v Hanušovicích a již dva roky poté 
v něm byla výroba piva zastavena.  
 Pro  Kulturní život Šumperka 
 zpracoval D. Polách

Výlet do šumperské historie


	Text3:       Inzerce:724 521 552 


