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Zákon o veřejných neziskových 
zdravotnických zařízeních, který před 
dvěma týdny schválili poslanci ve 
sněmovně, přímo ohrožuje existenci 
šumperské nemocnice. Jednou z jeho 
nejkontroverznějších součástí je totiž 
seznam vybraných zdravotnických 
zařízení, který nepočítá hned se třemi 
špitály v Olomouckém kraji – chybějí 

na něm jména soukromých nemocnic 
v Šumperku, Jeseníku a Hranicích. Ty 
dostanou v případě, že zákon vstou-
pí v platnost, od pojišťoven uhraze-
no pouze ošetření akutních případů, 
za plánované zákroky by pak museli 
pacienti platit nebo je absolvovat ve 
vzdáleném Šternberku či Olomouci. 
Přijetí zákona o veřejných neziskových 
nemocnicích sněmovnou vyvolalo na 
šumperské radnici zděšení, s podstat-
ným zhoršením dostupnosti zdravotní 
péče pro téměř třetinu obyvatel regio-
nu se nemíní smířit ani představitelé 
Olomouckého kraje.

„Nemocnice v Šumperku, která 
zajišťuje péči pro dvě stě tisíc pacientů 
v tomto regionu, se bohužel nedosta-
la do právě projednávaného návr-
hu zákona o veřejných neziskových 
nemocnicích. Vzhledem k tomu, že jde 
o soukromé zařízení, které stát pro-
dal, nebude mít smlouvu se zdravotní 
pojišťovnou. Lidé by si tedy museli, 
kromě akutní péče, veškeré zákro-
ky hradit sami, i když platí zdravotní 
pojištění, nebo by je museli absolvovat 
jinde,“ říká náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje zodpovědný za oblast 
zdravotnictví Ladislav Kavřík. Podle 
navrhovaného zákona by totiž získaly 
smlouvu s pojišťovnami pouze nemoc-
nice uvedené na seznamu, ostatní by se 
během dvou let sice mohly do sítě při-
hlásit, dostaly by se ale tak pod přímý 
vliv státu. „To se podobá situaci, kdy 
mohli lidé dobrovolně vstupovat do 
jednotného zemědělského družstva,“ 
podotýká Kavřík a připouští, že pokud 
zákon vstoupí v platnost, bude výraz-
ně omezena veškerá zdravotní péče. 
„Současně s nemocničními zařízeními 
budou ekonomicky zlikvidovány lékár-
ny v malých městech. Na řadu se pak 
dostanou stomatologové a praktičtí 
lékaři, a to vždy pod hlavičkou úspor 
v systému,“ soudí náměstek hejtmana. 
Současně dodává, že kraj, který je zod-
povědný za zajištění základní zdravotní 
péče v regionu, udělá maximum pro 
vyřešení celé situace. Zákon totiž ještě 
bude projednávat Senát a schválit ho 
musí i prezident. „Pokud se nakonec 
zákon v současné podobě schválí, obrá-
tíme se na Ústavní soud,“ zdůrazňuje 
Kavřík.

 Pokračování na str. 4

Nový zákon ohrožuje 
existenci nemocnice

Měsíc únor se v Šumperku již tra-
dičně nese ve znamení Šumperského 
Preludia. Letošní třiatřicátý ročník pře-
hlídky mladých talentovaných umělců 
zahájil ve čtvrtek 9. února večer věno-
vaný melodramu. Během něj se za 
klavírního doprovodu Jiřího Pakandla 
představily fi nalistky národního kola 
4. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibi-
cha 2005 v interpretaci melodramu 
Petra Doležalová a Miřenka Čechová. 
Nezapomenutelný hudební zážitek 
nabídl posluchačům rovněž klavírista 
Ivo Kahánek, jeden z největších talentů 
posledních let u nás.

Netradiční program nabídl i dru-
hý festivalový koncert, jenž se nesl               
ve znamení jazzu v podání „domá-
cího“ Teens Jazzbandu Velké Losiny 
a studentského hudebního souboru při 
ZUŠ v Modřicích u Brna nazvaného 
The Young Pekáč. O tři dny později pak 
již výstavní síň místního muzea patřila 
spolupořadateli Preludia pěveckému 
sboru Motýli Šumperk, který se pod 
taktovkou sbormistrů Heleny Brožové 
a Tomáše Motýla představil svým pro-
fi lovým koncertem.

Předposlední koncertní večer Šum-
perského Preludia zahájila toto pon-
dělí klavíristka Ludmila Tvrdoňová, 
kterou na pódiu vystřídal Jiří Rohel, 
studující hru na varhany na brněnské 

JAMU. Závěrečnou tečkou za třiatřicá-
tým festivalovým ročníkem pak bude 
vystoupení souboru bicích nástrojů 
Aries z Liberce, kterému bude muzejní 
výstavní síň patřit dnes večer. „Při sesta-
vování dramaturgie letošního ročníku 
jsme se snažili o maximální pestrost 
a pokusili se zařadit i žánry poněkud 
netradiční. Ocenit to mohlo bohužel 
jen nepříliš mnoho posluchačů, což je 
samozřejmě velká škoda. Malý zájem 
veřejnosti nás mrzí i proto, že letošní 
účinkující podali vynikající výkony,“ 
řekl jeden z pořadatelů Milan Uhl. -zk-
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Zatoulaní psi se zatím budou vozit do Olomouce
Provoz psího útulku v Červené Vodě, 

do kterého se dosud odváželi zatoulaní 
psi ze Šumperka i dalších obcí regionu, 
přerušil na začátku února odbor život-
ního prostředí Městského úřadu v Krá-
líkách, a to na základě zprávy Krajské 
veterinární správy pro Pardubický kraj. 
Důvodem byl velmi špatný technický 
stav celého zařízení, na který upozornila 
veterináře šumperská Liga na ochranu 
zvířat. Celou záležitostí se vzápětí zabý-
val odbor životního prostředí Městské-
ho úřadu v Králíkách, jenž pozval do 
Červené Vody zástupce Králík a Šum-
perka a také provozovatele psího azylu 
Jiřího Mera.

„Po jednání a prohlídce psího azy-
lu rozhodl odbor životního prostředí 

o okamžité nutné rekonstrukci stáva-
jícího zařízení a pořízení nových kot-
ců,“ uvedl místostarosta Králík Arnošt 
Juránek a dodal, že současný provozo-
vatel útulku využil nabídky olomoucké 
společnosti EFAS - ochrana a záchrana 
zvířat v tísni a všechny psy do záchran-
né stanice ve Vrbátkách u Olomou-
ce převezl. Azyl zde podle něj najdou                
do doby, než projde areál v Červené 
Vodě opravou, i nově odchycení psi.

„Po ukončení rekonstrukce a odstra-
nění nedostatků začátkem března by 
měl být psí azyl v provozu do letošní-
ho června, kdy se plánuje otevření nově 
vybudovaného útulku,“ vysvětlil Jurá-
nek. Šumperská, hanušovická, uničov-
ská, jesenická a kralická radnice totiž 

již před časem odsouhlasily uvolnění 
fi nancí na výstavbu nového zařízení 
pro zatoulané či opuštěné psy v Čer-
vené Vodě. Ta poskytla pozemek ve 
stávajícím areálu psího útulku a počítá 
s tím, že nový azyl bude i provozovat. 
Město Šumperk přitom letos pošle ze 
své kasy na realizaci stavby, jež přijde na               
2,2 milionu korun, rovný milion, o dal-
ší fi nance se pak podělí zbývající města.

Služeb psího útulku v Červené Vodě 
využívá šumperská radnice již něko-
lik let. Ročně přitom v tomto zařízení 
končí na šest desítek psů, které městští 
strážníci chytí bez identifi kačních zná-
mek v ulicích Šumperka. „Pokud maji-
telé psů zjistí, že jejich čtyřnohý miláček 
zmizel, mohou okamžitě zdarma zavolat 

na tísňovou linku Městské policie 156. 
Naše hlídky totiž mají poměrně dobré 
povědomí o pohybu zatoulaných psů ve 
městě a mohou nešťastným majitelům 
pomoci,“ zdůraznil zástupce ředitele 
Městské policie Josef Mikulec, pod-
le něhož psí „nalezenci“ tráví prvních 
čtyřiadvacet hodin v kotcích ve dvoře 
městské úřadovny na Jesenické ulici 
a teprve poté jsou převezeni do útulku. 
„Pokud se majitel ozve pozdě a pes je již 
pryč, jsme přesto schopni ho dopravit 
z útulku zpět do Šumperka. Vše záleží 
na domluvě,“ uvedl Mikulec. Informa-
ce o odchycených psech mohou zájemci 
nalézt také na obecních deskách a inter-
netových stranách města www.musum-
perk.cz v odkazu aktuality.  -zk-

Zima způsobuje problémy majitelům nemovitostí
Milovníci zimních sportů a provozovatelé lyžař-

ských středisek si letos na nedostatek sněhu rozhod-
ně stěžovat nemohou. Extrémně zimní počasí však 
přináší i značné problémy – komplikuje dopravu, je 
příčinou řady úrazů lidí a také prolamuje střechy. 
Výjimečně bohatá sněhová nadílka tak dělá vrás-
ky            na čele například hasičům. Ti totiž musí 
prověřit únikové cesty v budovách s malým sklonem 
střechy, v nichž se shromažďuje hodně lidí. Nebezpečí 
nadměrného zatížení střešních konstrukcí si již uvě-
domují i samotní majitelé objektů, na mnoha z nich 
tak byly v uplynulých dnech k vidění pracovní čety 
odklízející ze střech zmrzlý sníh. Minulý týden se 
navíc objevila nová hrozba – předpovídané oteple-
ní spolu s deštěm s sebou nese nebezpečí lokálních 
záplav.

„V posledních týdnech jsme doslova zavaleni 
telefonickými dotazy a hlášeními na linky tísňo-
vých volání, jež se týkají vrstvy sněhu na střešních 
konstrukcích,“ říká Miroslav Blažek, ředitel odboru 
operačního řízení Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje. „Vzhledem ke kapacitním mož-
nostem jednotek požární ochrany však vrstvy sněhu 
na střechách nejsme schopni měřit. Navíc by takto 
zjištěné údaje neměly žádnou vypovídající hodnotu, 
protože neznáme hustotu sněhové pokrývky, a tím 
ani zatížení střechy,“ podotýká Blažek a dodává, že 
prvořadým úkolem profesionálních hasičů je pomoc 

při událostech, u nichž se jedná o skutečnou záchra-
nu lidských životů. Na základě rozhodnutí Minister-
stva vnitra pak před třemi týdny „rozjeli“ hasiči v celé 
republice rozsáhlé kontroly únikových cest ve velkých 

veřejných budovách, zatížených tunami sněhu. Tímto 
preventivním opatřením chce vláda předejít tragic-
kým situacím, k nimž by mohlo v důsledku narušení 
statiky budov dojít.

„Naším úkolem je prověřit únikové cesty v budo-

vách, v nichž se shromažďuje větší počet lidí. Vyti-
povali jsme samozřejmě objekty s rovnou střechou 
či s maximálně třicetistupňovým sklonem, které 
v posledních týdnech nesly velkou váhu sněhu,“ 
vysvětluje Dagmar Kašková ze šumperského praco-
viště Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje. Tři kontrolní skupiny tak podle ní do 10. února 
prošly na Šumpersku a Jesenicku dvaadvacet budov, 
v samotném Šumperku pak hasiči zkontrolovali chi-
rurgický komplex místní nemocnice, Dům kultury, 
Tyršův stadion, supermarkety Kaufl and, Hyperno-
va a temenický Albert, Nábytek Falco na Žerotíno-
vě ulici, základní školu na Sluneční ulici a Střední 
odbornou školu a Střední odborné učiliště na ulici 
Gen. Krátkého. „Jde hlavně o to, aby byly udržová-
ny volné únikové cesty a volný přístup k únikovým 
východům a nebyly uzamčené dveře.  V kontrolova-
ných objektech ale bylo všechno v pořádku,“ zdů-
razňuje Kašková a dodává, že hasiči současně vizu-
álně zkontrolovali stav střešní konstrukce a případné 
trhliny ve zdivu. „Statiku objektů ale musí posoudit 
autorizovaní inženýři pro obor statika staveb. My jen 
upozorníme na případné problémy územně přísluš-
ný stavební úřad,“ podotýká Kašková a připomíná, 

že podle stavebního zákona je majitel objektu plně 
odpovědný za jeho údržbu, stav a vše, co souvisí se 
stavební bezpečností objektu. Jeho povinností je tedy 
i odstraňování sněhu a ledu ze střechy.

Nebezpečí nadměrného zatížení střešních kon-
strukcí tunami sněhu si již naštěstí mnozí majitelé 
staveb uvědomili, na střechách několika šumperských 
objektů tak byly v uplynulých dvou týdnech k vidění 
pracovní čety odklízející více než půlmetrové vrstvy 
těžkého sněhu. „Od 8. do 10. února jsme ze tří čtvrtin 
střechy zimního stadionu odstranili asi osmdesáti-
centimetrovou vrstvu sněhu. Desítce lidí s lopatami 
přitom pomáhaly i malé frézy. Zkontrolovali jsme 
rovněž krytý bazén Aquatoll, kde jsme minulý týden 
odházeli sníh ze střechy směrem od kotelny,“ uve-
dl ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich 
a dodal, že kontrolou prošly i všechny místní kotelny, 
jež provozuje společnost Sateza.

Někteří majitelé „kritických“ objektů však ani 
navzdory rozsáhlé mediální kampani sníh z rov-
ných střech neodstranili. „Pokud není zcela jisté,                     

že konstrukce, například u betonových staveb, takové 
zatížení vydrží, měli by jejich majitelé sníh ze střech 
co nejdříve odklidit. Jakýmkoliv otálením spojeným 
s měřením vrstvy sněhu nebo sháněním odborného 
posudku jen ohrožují sebe i své okolí,“ upozorňuje 
ředitel odboru operačního řízení Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje. „V případě složitější 
střešní konstrukce se mohou majitelé budov obrátit 
na fi rmy, které se na odstraňování sněhu specializují. 
Jejich seznam najdou zájemci na adrese www.hysol.cz 
v sekci zprávy pro občany,“ dodává Blažek. -zk-

V uplynulých týdnech procházeli lidé v centru města 
kolem navršených sněhových bariér.  Foto: -zk-

Pracovníci odklízející více než půlmetrové vrstvy těžké-
ho sněhu byli nedávno k vidění například na střeše 
marketu Lidl při ulici M.R. Štefánika.            Foto: -pk-

Do boje se sněhem se v šumperských ulicích zapojila 
i těžká technika.  Foto: -zk-
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Bohatý program čeká na šumper-
ské zastupitele ve čtvrtek 2. března, 
kdy se sejdou ke svému v pořadí již 
druhému zasedání v letošním roce. 
Schválit by měli rozdělení téměř 
čtyřmilionové sumy mezi žadatele 
o granty a dotace, zhodnotí živnos-
tenské podnikání v loňském roce 
a za stejné období i činnost v oblas-
ti požární ochrany a civilní obrany 
a také činnost městských stráž-
níků a jejich spolupráci s Policií 

ČR. Seznámí se rovněž se zprávou 
o inventarizaci majetku a s Komu-
nitním plánováním sociálních služeb 
v loňském roce. Chybět nebudou 
samozřejmě ani další fi nanční mate-
riály a také řada majetkoprávních 
záležitostí města. 

Jednání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná první březnový 
čtvrtek v 15 hodin v zasedací míst-
nosti v podkroví městské úřadovny 
na Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé rozdělí granty a dotace Za údržbu chodníků odpovídají 
majitelé přilehlých nemovitostí

Mimořádně mrazivá a na sníh boha-
tá letošní zima s sebou přináší řadu 
problémů. Jedním z nich jsou chodní-
ky, které leckdy připomínají hladkou 
ledovou plochu. Zabezpečení jejich 
schůdnosti v zimním období přitom 
řeší zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích.

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích říká v § 26, týkajícím se 
sjízdnosti dálnice, sjízdnosti a schůd-
nosti silnice a místní komunikace a její-
ho zabezpečení, v článku 4) následující: 
„Vlastník nemovitosti, která v zasta-
věném území obce hraničí se silnicí 
nebo s místní komunikací, odpovídá za 
škody, jejichž příčinou byla závada ve 
schůdnosti na přilehlém chodníku, kte-
rá vznikla znečištěním, náledím nebo 
sněhem, pokud neprokáže, že nebylo 
v mezích jeho možností tuto závadu 
odstranit; u závady způsobené pově-
trnostními situacemi a jejich důsledky 
takovou závadu zmírnit.“

Vlastníci, případně správcové 
nemovitostí přiléhajících k chodníku 

bohužel na svou povinnost udržovat 
chodník v zimním období velmi často 
zapomínají. Měli by si však uvědomit, 
že v případě neplnění zákonem daných 
povinností po nich mohou poškození 
v případě úrazu nebo vzniku hmotné 
škody žádat kompenzaci následků. 
 Ing. Radek Novotný,
 vedoucí odboru dopravy MěÚ Šumperk

Centrální příjem v nemocnici respektuje
soukromí ošetřovaných pacientů

Přestavbou prošel v uplynulých 
týdnech centrální příjem šumperské 
nemocnice, který se dnes může pochlu-
bit novou recepcí i vybavením. Pacienti 
čtrnácti ambulancí, kteří na centrálním 
příjmu čekají, mají navíc zajištěnou vět-
ší diskrétnost a  intimitu při vyřizová-
ní svých záležitostí. Zdravotníci totiž 
zavedli nový systém odbavování. 

„Rekonstrukce centrálního příjmu 
přišla na dva miliony korun. Vzniklo 
například nové pracoviště sester, při 
jehož budování jsme kladli důraz na 
takzvané diskrétní zóny pro klienty,“ 
uvedl správce nemocnice Martin Pelnář. 
Pacienti navíc podle něj dnes čekají na 
vyšetření v příjemné nově vymalované 
čekárně, vybavené moderním nábytkem. 
„Z nové vysunuté recepce mnohem lépe 
vidíme do čekárny, takže máme větší 
přehled o pacientech a můžeme rychle 

zasáhnout v případě, kdy se například 
někomu udělá špatně,“ doplnila Pelnáře 
vedoucí sestra Alena Poláchová.

Kompletní přestavbu proděla-
lo rovněž sociální zázemí, v souladu 
s požadavky hasičů se prostor čekárny 
pacientů oddělil protipožární stěnou 
a původní žulovou dlažbu nahradila 
speciální podlahová krytina s přídav-
kem křemičitého písku pro obzvlášť 
namáhané prostory. Nemocnice pořídi-
la také dvoje vstupní  automatické dveře 
pro personál a pacienty. „Nové dveře 
na fotobuňku usnadní vstup například 
imobilním občanům a pacientům po 
úrazech,“ podotkl správce nemocnice 
a dodal, že v opravách bude nemocni-
ce pokračovat. Rekonstrukce tak čeká 
například chodby a plánuje se také nový 
příjezd. Simona Součková, 

 tisková mluvčí Nemocnice Šumperk

Z plánovaného úvěru chce radnice opravit 
komunikace i východní křídlo Pavlínina dvora

Město Šumperk má velmi nízkou 
dluhovou zadluženost. Ukázala to ana-
lýza fi nanční situace, kterou si město 
nechalo zpracovat. Tzv. ukazatel dlu-
hové služby, jenž vychází z metodiky 
Ministerstva fi nancí, se v případě Šum-
perka zastavil na čísle 4,27%. 

„To je velmi nízká hodnota. Při 
posuzování projektů, o něž se uchází-
me u Evropské unie, je jedním z krité-
rií posouzení fi nančního zdraví obce. 
Pokud je hodnota ukazatele dluhové 
služby do 10%, dostane žadatel maxi-
mální počet bodů,“ vysvětluje místosta-
rosta Petr Suchomel, podle něhož by 
příští rok klesl tento ukazatel dokonce na 
2,8%, a to v případě, že by letos   město 
nezačalo splácet nový úvěr. „V letošním 
roce dokončíme splácení sedmadvace-
timilionového  úvěru, který si radni-
ce vzala u České spořitelny na opravu 
objektu na Žižkově ulici v někdejších 
kasárnách a na výstavbu tělocvičny při 
III. Základní škole. Příští rok pak zapla-
tíme poslední splátku devítimilionové 
půjčky ze Státního fondu životního 
prostředí, která byla určena na rekul-
tivaci Hrabenovské skládky. V dalších 

letech musíme počítat v rozpočtu pouze 
se splácením třicetimilionového hypo-
téčního úvěru na rekonstrukci objektu 
v bývalých kasárnách na byty a pade-
sátimilionového úvěru, který si město 
otevřelo u rakouské Kommunalkredit 
Bank a s jehož pomocí spolufi nanco-
valo investiční akce v dřívějších letech, 
například Havlíčkovu ulici,“ vypočítává 
Suchomel. Současná cena peněz na trhu  
a také výše úrokových sazeb tak podle 
něj doslova vybízejí k tomu opět využít 
„cizí“ peníze pro investice do rozvoje 
města.

Zelenou tomuto záměru dali i šum-
perští zastupitelé, kteří na svém led-
novém jednání uložili Radě města, aby 
vypsala veřejnou soutěž na poskyto-
vatele úvěru do maximální výše pade-
sát milionů korun. „Ze soutěže vzejde 
poskytovatel úvěru, výše úrokové sazby 
a další podmínky úvěru. Zastupitelé 
pak defi nitivně rozhodnou o přijetí 
úvěru a o jeho poskytovateli,“ popisuje 
místostarosta a dodává, že peníze chce 
radnice použít zejména na fi nancování 
velkých investičních akcí. S jejich pomo-
cí by se tak mohly rekonstruovat chod-

níky a silnice ve východní části města, 
kde dnes společnost VHZ Šumperk, a.s. 
rekonstruuje kanalizační síť. „V první 
fázi by se jednalo o ulice U Sanatoria, 
Denisovu, Riegrovu a Reissovu. V ulici 
Reissově letos musíme navíc zrekon-
struovat dešťovou kanalizaci, což bude 
vzhledem k vyvložkování zatrubněného 
potoka fi nančně velmi náročné,“ pro-
zrazuje Suchomel. Kolem deseti milio-
nů z rozpočtu města a dalších několika 
milionů z krajských prostředků bude 
podle něj potřeba na rozšíření a cel-
kovou rekonstrukci části Temenické 
ulice v úseku od restaurace U zeleného 
stromu po křižovatku ulic Bohdíkov-
ské a Hrabenovské. „V tomto případě 
půjde o úpravu směrového vedení, 
vybudování dešťové kanalizace, chod-
níku a  veřejného osvětlení,“ vypočítává 
místostarosta a dodává, že část úvěru 
by pak mohla pokrýt podíl města na 
rekonstrukci východního křídla Pavlíni-
na dvora. „Padesát milionů bereme jako 
rámec, který chceme mimo jiné naplnit 
i investičními akcemi, jež vyplynou ze 
zpracovávaných rozvojových projektů 
města,“ uzavírá Suchomel. -zk-

Část města se ocitne bez proudu
Část Šumperka se ocitne dva dny 

v březnu bez elektrické energie. V pon-
dělí 13. března nepůjde proud od 8 do 
11 hodin v ulicích Bohdíkovské, Fin-
ské, Francouzské, Gagarinově, Holand-
ské, Hrabenovské, Italské, Jiřího 
z Poděbrad, Kosmonautů, Temenické 

a Potoční. Ve stejných ulicích pak bude 
elektrická energie vypnuta také o dva 
týdny později, tedy v pondělí 27. břez-
na v době od 7 do 10 hodin a od 13 do 
16 hodin. Pracovníci Severomoravské 
energetiky zde totiž budou opravovat 
sítě vysokého napětí. -red-

 Ilustrační foto: -zk-

Domácnosti navštíví 
zástupci statistiky

Výběrové šetření nazvané 
„Životní podmínky 2006“ bude 
probíhat od 25. února do 23. dubna 
ve vybraných městech celé repub-
liky. Do projektu, který organizuje 
Český statistický úřad, byl zařazen 
také Šumperk. Během dvou měsíců 
navštíví speciálně vyškolení taza-
telé řadu domácností, aby získali 
nejnovější údaje o jejich sociálním 
a ekonomickém postavení.

Cílem šetření je shromáždit 
údaje potřebné pro tvorbu so-            
ciální politiky státu a také pro hod-
nocení dopadu opatření přijatých 
vládou na životní úroveň. Lidé tak 
budou odpovídat na otázky týka-
jící se například příjmů, nákladů 
na bydlení a celkových životních 
podmínek. Šetření, které vedou 
zkušení a vyškolení tazatelé, je zcela 
anonymní a veškeré získané údaje 
se budou zpracovávat hromadně. 
Tazatelé se navíc musí prokázat 
pověřením vydaným krajskou sprá-
vou ČSÚ v Olomouci a na požádá-
ní také občanským průkazem. -zk-
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Město Šumperk zveřejňuje záměr 
vydání příslibu odprodeje pozemko-
vé parcely číslo 2346, části pozemkové 
parcely číslo 276 a části pozemkové 
parcely číslo 469/2 v k.ú. Šumperk za 
účelem výstavby polyfunkčního domu.

Vydaná regulativa pro výstavbu: p.č. 
2346 bude zastavěna z 20 – 30% * dům 
bude umístěn na stavební čáru při ul. 
Langrově * počet nadzemních podlaží 
bude min. 2, max. 3 + podkroví * délka 

hlavního průčelí 19 – 21 m, boční prů-
čelí 10 m * za objektem bude ponechá-
na zeleň * vyloučené stavební materiály 
Al + Fe + sklo celoplošně na obvodo-
vém 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-

Radnice nabízí k prodeji parcelu 
pro výstavbu polyfunkčního domu

Mateřské centrum Babouček, které 
již několik let funguje pod hlavičkou 
obecně prospěšné společnosti Pontis 
ve společenském středisku Sever na 
Temenické ulici, je od letošního ledna 
součástí Sítě mateřských center ČR. 
Hlavním posláním centra je umožnit 
ženám, které jsou na mateřské dovo-
lené mnohdy i několik let izolovány 
od zaměstnání a společnosti, kontakt 
s ostatními matkami. 

V nabídce se přitom objevují nejen 
programy pro děti přímo ve středisku, 
ale i akce mimo Šumperk a výuka pla-
vání. Mateřské centrum Babouček je 
v provozu v pracovní dny s výjimkou 
středy vždy od půl desáté dopoledne. 
Bližší informace lze získat na telefon-
ním čísle 583 211 766 nebo na adrese 
www.pontis.cz. Bližší informace k pla-
vání kojenců a batolat podá Stanislava 
Smorojová, tel. č. 732 561 061. -red-

Babouček je od letošního ledna 
součástí Sítě mateřských center ČR

Nedílnou součástí šumperské plesové sezony je i Divadelní maškarní ples. Ten 
letošní proběhl v pátek 10. února již pošesté a jeho maskovaní i nemaskovaní 
účastníci se opět skvěle bavili, což dokazuje snímek vlevo, na němž fotoaparát 
zachytil i nemaskovaného Jaromíra Janečka, režiséra hry Kachna na pomeran-
čích, jež bude mít šumperskou premiéru 11. března.

Stejně jako loni také letos vybírala několikačlenná porota nejlepší masky plesu. 
Ocenění si odnesli kromě vítězného zábřežsko-šumperského týmu z ruské pohád-
ky Mrazík také černošská trojice, parta kominíků s komíny, trojice čarodějnic, 
vodní víla s rybou (na snímku vpravo), skupina hippies a přerostlá Sněhurka 
s trpaslíky.  Foto: P. Kvapil

Město Šumperk 
zveřejňuje záměr

ODPRODEJE 
 

�

pozemku, parcela číslo 1239/27 
o výměře 1785 m2,  a pozemku, stavební 

parcela číslo 1801 o výměře 66 m2, 
včetně stavby, při ulici M.R. Štefánika 
(naproti bývalé Střední odborné škole 

památkové péče)
v katastrálním území Šumperk 

Účel prodeje: zástavba v souladu 
s územním plánem pro bydlením, 
případně polyfunkční dům nebo 
provozovna pro nákup a prodej.

 Dotazy, připomínky a žádosti adresujte 
na Městský úřad v Šumperku,
nám. Míru 1, majetkoprávní 

odbor, Ing. Hana Répalová, telefon  
583 388 111.

Vyřizuje: Ing. Martina Švestková, 
vedoucí oddělení majetkového 

a organizačního, telefon 583 388 577,  
e-mail: msvestkova@musumperk.cz, 

nebo osobně na odboru MJP, 
budova radnice, I. poschodí, 

dveře č. 26 v pondělí až čtvrtek. 

ul. 28. října

ul
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Nový zákon ohrožuje existenci nemocnice
„Současný majitel  koupil šumper-

skou nemocnici jako obchodní spo-
lečnost bez problémů navázanou na 
systém veřejného zdravotního pojištění 
v době, kdy nehrozilo žádné omeze-
ní lékařské péče. Navrhovaný zákon 
tuto situaci výrazně mění, a město tak 
udělá vše pro to, aby přímé ohrožení 
zdravotní péče ve městě odvrátilo. Rád 
bych se proto obrátil nejen na poslance, 
ale i na samotné občany, kteří budou 
v červnu rozhodovat o dalším vývoji,“ 
říká šumperský starosta Zdeněk Brož, 
podle něhož je zmíněný zákon dosud 
největší hrozbou, jakou v roli starosty 
zažil. „Dnes vlastní nemocnici spo-
lečnost, která udělala obrovský krok 
dopředu nejen v ekonomice, ale také 
přístupu k pacientům. Nešťastný návrh 
Ministerstva zdravotnictví může ten-
to rozjezd úplně zastavit,“ upozorňuje 
starosta, podle něhož je nebezpečné 
zejména tvrzení, že se nemocnice může 
jako nezisková přihlásit do systému. „Je 
to paradoxní, neboť před čtyřmi lety 
shodilo právě Ministerstvo zdravot-
nictví už připravený návrh na ustavení 
společnosti s majoritou státu pod stůl,“ 
připomíná Brož události z roku 2002. 

Tehdy se zvláštní pracovní komise 
ustavená ze zástupců Ministerstva zdra-
votnictví, někdejšího Okresního úřadu 
Šumperk, města a soukromé společ-
nosti Nemocnice Šumperk, spol. s r.o. 
pokusila řešit nahromaděné problémy, 
jež souvisely s nedokončenou privatiza-
cí chirurgického komplexu a složitými 
vztahy tří vlastníků. V roce 1995 totiž 

získala většinu nemocničního areálu 
v účetní hodnotě 115 milionů korun 
soukromá společnost Nemocnice Šum-
perk, spol. s r.o. Část budov však již od 
počátku patřila městu jako historický 
majetek a stát vlastnil chirurgický kom-
plex za čtvrt miliardy korun, na jehož 
dovybavení si šumperská radnice vza-
la jedenáctimilionový úvěr. „Okresní 
úřad zastupující stát již neměl peníze 
na přístroje a další vybavení a hrozilo, 
že chirurgické sály zůstanou nevyužité.    
Město tehdy nemohlo udělat nic jiné-
ho, než jít do úvěru, přestože i s úro-
ky během deseti let nakonec zaplatilo 
16,8 milionu korun,“ vysvětluje sta-
rosta a dodává, že zatímco vztahy rad-
nice, která své objekty pronajímala za 
téměř tři miliony korun a celou částku 
investovala zpět do oprav, se soukro-
mou společností byly bezproblémové, 
složitější situace nastala mezi provo-
zovatelem špitálu a státem. Vzájemné 
rozepře týkající se výše nájemného 
vyústily až v soudním sporu.

V té době se již otázkou dalšího osu-
du zabývala zmíněná zvláštní pracovní 
komise, která po dvouletém jednání 
navrhla alternativu akciové společnosti 
založené státem, soukromou společ-
ností Nemocnice Šumperk, spol. s r.o. 
a městem Šumperkem s tím, že vláda 
ještě před založením společnosti schválí 
odkoupení akcií města za předem sta-
novenou kupní cenu. Tímto krokem 
by tak stát posílil v nové společnosti 
svůj majoritní podíl. „Bohužel k reali-
zaci celého záměru nakonec vzhledem 
k blížícím se parlamentním volbám 

nedošlo,“ podotýká Brož. Na defi nitivní 
vyřešení složitých majetkových poměrů 
si tak podle něj musel Šumperk počkat 
až do loňského roku, kdy Olomoucký 
kraj jako nástupce státu převedl městu 
Šumperku bezplatně nejen chirurgický 
komplex a další nemovitosti za téměř 
čtvrt miliardy korun, ale také vybavení 
nemocnice v zůstatkové účetní hodnotě 
22,5 milionu. V současnosti tak šumper-
ská radnice vlastní sedmdesát procent 
veškerých nemovitostí v nemocnici, 
zmíněné vybavení, jež bylo z velké části 
zastaralé a nepoužitelné, pak prodala za 
osm milionů stávajícímu majiteli špitá-
lu. Tím je třinecká fi rma Euromednet, 
která získala majoritní podíl v místní 
nemocnici na podzimu roku 2004.

Jedinou podmínkou převodu kraj-
ského majetku byl závazek města, že 
v následujících dvaceti letech zajistí 
v budovách provozování nemocnice 
okresního typu. „V lednu jsme se sou-
kromým provozovatelem nemocnice 
uzavřeli smlouvu na pronájem všech 
nemovitostí jako celku s tím, že nám 
nájemce zaplatí ročně ve splátkách dva-
náctimilionové nájemné. 92% této část-
ky přitom chceme vrátit zpět do oprav,“ 
konstatuje starosta. Současná smlouva 
na pronájem nemovitostí v nemocnič-
ním areálu tak podle něj zaručuje v nej-
bližších třech letech obnovu městského 
majetku a poté jeho kvalitní repro-
dukci. „Návrh zákona o neziskových 
nemocnicích může tento nadějný vývoj 
úplně zastavit. Ocitneme se tak opět na 
začátku,“ uzavírá Brož.

 Zuzana Kvapilová

Pokračování ze str. 1



Informace/Komunitní plánovánístrana 5

Tři nové sanitky nahradí 
zastaralá vozidlaStěhováním a drobnými stavebními úpravami ožije 

v nejbližších měsících přízemí městské úřadovny na 
Rooseveltově ulici. Místní radnice totiž musí do konce 
dubna zajistit vhodné prostory pro vyřizování cestov-
ních pasů s tzv. biometrickými údaji. Přízemí úřadov-
ny, kterou město vybudovalo před půldruhým rokem, 
tak čekají změny. Oddělení, jež vyřizuje vydávání 
občanských průkazů, se přesune do sousedství stáva-
jící podatelny v historické části budovy na Jesenické 
ulici, jež je s novou přístavbou propojena. Na jeho 
místě pak „vyroste“ jedno ze dvou samostatných bez-
bariérových pracovišť, jejichž součástí budou i kabiny 
se speciálním zařízením na snímání obličeje.

Chystané změny souvisejí se zapojením České 
republiky do druhé verze tzv. Shengenského infor-
mačního systému. Jeho součástí je i vydávání cestov-
ních dokladů s biometrickými prvky, jak to požaduje 
Evropská unie. Ta rozhodla o zavedení biometriky 
v dokladech pro ověření identity již v prosinci roku 
2004. Česká republika by přitom měla přistoupit 
k Shengenským smlouvám příští rok v říjnu, už dnes 
je ale jasné, že se od letošního 28. srpna začnou zhoto-
vovat cestovní pasy s biometrickými údaji uloženými 
na elektronickém čipu.

Původně se přitom uvažovalo o použití hned tří 
biometrických prvků – fotografi e obličeje v digitální 
podobě, otisku prstu a vzoru oční duhovky. To by však 
bylo příliš nákladné, takže se od srpna budou zhoto-

vovat nové pasy pouze s digitální fotografi í obličeje, 
pořízenou speciálním snímacím zařízením. S pořizo-
váním otisků prstů se zřejmě začne až v dubnu roku 
2008.

„Vyřizování pasů s biometrickými údaji je ve srov-
nání s dnešním stavem složitější nejen z hlediska tech-
nického, ale i časového,“ říká tajemník šumperského 
Městského úřadu Petr Holub. Kromě stavebních 
úprav, na které radnici přispěje Ministerstvo vnitra 
částkou 1,6 milionu korun, se tak oddělení posílí o jed-
noho pracovníka. „Stavební úpravy musí být hotovy 
do konce dubna, v červnu nainstaluje Ministerstvo 
vnitra potřebnou techniku, o měsíc později bychom 
měli rozjet zkušební provoz a od 28. srpna by již mělo 
vše bez problémů fungovat,“ popisuje jednotlivé etapy 
Holub a dodává, že se zavedením nového systému si 
budou muset lidé zvyknout i na to, že na úřadě stráví 
při vyřizování pasů delší dobu. „Zatímco dnes trvalo 
samotné jednání s úředníkem v průměru dvě minuty, 
od srpna se tato lhůta prodlouží asi šestkrát,“ podotýká 
tajemník, podle něhož bude pořizovací hodnota pasu 
s elektronickým čipem poměrně vysoká, a to kolem 
patnácti set korun. „Dosud není jasné, zda poplatek 
za vydání zůstane na nynějších dvou stech korunách 
nebo zda se o něco zvýší. Občany o tom budeme včas 
informovat,“ ujišťuje Holub. Stávající pasy bez biome-
trických údajů budou samozřejmě platit i po letošním  
srpnu, a to do doby vyznačené v dokladu. -zk-

Radnice vybuduje potřebné prostory 
pro vydávání pasů s čipem

Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých, oblastní odbočka Šumperk - Jeseník, Šumperk, 
8. května 22, Šumperk, tel. 583 217 105, e-mail: sons@
sons.spk.cz, www.sons.cz.

SONS je občanské sdružení, které poskytuje služby 
199 zrakově postiženým občanům oblasti Šumper-
ka a 102 klientům z oblasti Jesenicka. Hlavní náplní 
práce je sociálně právní a pracovně právní poraden-
ství. Další činností je průvodcovská a předčitatelská 
služba, návštěvy klientů, obstarávání kompenzačních 
pomůcek a základní ukázky práce s nimi.

Kolektivní socioterapeutické práce 
jsou vedeny formou klubů. Již deset let 
se pravidelně schází Klub seniorů, který 
je zaměřen na výměnu zkušeností s pře-
konáváním zrakového postižení, besedy zaměřené na 
relaxaci očí, cestopisné zážitky, historii, kulturu, zdra-
votnictví apod. Dále pracuje Klub kuchařů, kde si kli-
enti procvičují znalosti ve vaření pokrmů a stolování. 
Klub šikovných rukou je zaměřený na sebeobsluhu 
v oblasti péče o oděv, prádlo, procvičování hmatu při 
výrobě haptických přání, různých předmětů z vosku, 
plátna, proutí a jiných materiálů. V Klubu PC koumá-
ků si klienti vyměňují zkušenosti z práce na elektro-
nických pomůckách s hlasovým výstupem.

V rámci přípravy klientů na vstup do pracovního 
procesu realizujeme kurz seberozvoje, kurz angličtiny 
a  psaní strojem všemi deseti naslepo. Jakmile klient 
zvládne klávesnici, pokračuje ve výuce na elektronic-
kém čtecím zařízení s hlasovým výstupem.

Není opomíjena ani sportovní činnost. Pravidelně 
se scházejí a trénují hráči showdownu - stolního tenisu 

pro nevidomé a simulované střelby z laserové pistole  
se zvukovým naváděním na terč. Od jara do podzimu 
pořádáme turistické vycházky do blízkého i vzdálené-
ho okolí, oblíbená je jízda na dvoukolech. Pro členy 
cyklokroužku je každoročně pořádáno týdenní sou-
středění v některé zajímavé části naší vlasti.

Sportovní činnost vede k nácviku orientace podle 
sluchu, pohotovosti, postřehu a k posilování fyzické 
i psychické kondice. Při vycházkách si mohou nevi-
domí lidé ohmatat různé menší stromky, keře, květiny 

nebo přírodní útvary, a tak lépe poznávat 
svět kolem nich.

Pro klienty a rodinné příslušníky, kteří 
mají psychické problémy a nedovedou je 
sami řešit, jsme zavedli pravidelnou bez-

platnou psychologickou poradnu, kterou vede PhDr. 
Zbyněk Galvas, pracovník Tyfl oservisu v Praze.        

Život obohacujeme našim klientům i kulturní čin-
ností, pořádáním zájezdů a exkurzí. Ve spolupráci 
s Tyfl oCentrem Olomouc jsme zavedli pro osaměle 
žijící těžce zrakově postižené klienty asistenční služ-
bu. Prostorovou orientaci samostatného pohybu 
s bílou holí, sebeobsluhu, rozvoj hmatových doved-
ností i orientaci podle sluchu procvičujeme na týden-
ním rekondičním pobytu, ve kterém mají účastníci 
i možnosti sportovního a kulturního vyžití.

Veškerou naši činnost zaměřujeme na to, aby  kli-
enti našli u nás zázemí, kde jsou vedeni k získání 
samostatnosti, seberealizaci a začlenění do plnohod-
notného života.   Hedvika Rašková, 
 předsedkyně oblastní odbočky Šumperk - Jeseník   

Komunitní plánování sociálních služeb

Krátce ze zápisníku

Tři nové sanitky Volkswagen Transporter, jež 
nahradily opotřebované vozy značky Hyundai, poří-
dila začátkem letošního roku nemocnice v Šumper-
ku. Přeprava pacientů i transfuzních přípravků tak 
bude mnohem rychlejší i bezpečnější. 

Hlavní předností nových vozidel, z nichž každé 
přišlo na více než devět set tisíc korun, je zejména 
rychlost, na níž ve většině případů záchrana lidských 
životů závisí.  Bezpečněji se v nich navíc cítí i samotní 
záchranáři, a to díky systému ABS+EDS a také airbagu 
v místech řidiče. „Nové sanitky přepraví více pacien-
tů, ve srovnání se starými auty totiž mají v ambulant-
ním prostoru o jedno sedadlo více,“ vysvětlil vedoucí 
Dopravní zdravotní služby šumperské nemocnice 
Lubomír Prachař. Vozy podle něj nabízejí rovněž 
větší komfort při transportu ležících pacientů, neboť 
nosítka mají sedm různě nastavitelných poloh, polo-
hovací podhlavník, sklopné nohy i boční madla a také 
odnímatelný podvozek. „Nemocnice počítá s tím, že 
všechny zastaralé sanitky značky Hyundai vymění 
během jednoho roku,“ prozradil Prachař. -sis-

Nejlepší policisté převzali 
ocenění

Ocenění se první únorový čtvrtek dostalo nejlep-
ším policistům, kolektivům i civilním zaměstnan-
cům Policie České republiky na Šumpersku. Během 
slavnostního aktu, jehož dějištěm bylo již tradičně 
místní divadlo, obdrželo diplom za vynikající pra-
covní výsledky v loňském roce jedenáct policistů 
a jeden civilní zaměstnanec. Jako nejlepší tým pak 
bylo vyhodnoceno oddělení hospodářské kriminality 
okresního policejního ředitelství, které loni řešilo více 
než pět set trestných činů se škodou přesahující dvě 
stě sedmdesát milionů korun. -red-

Parkovné na ulici M.R. Štefánika 
podražilo

Místo pěti korun deset zaplatí od letošního ledna 
řidiči, kteří zaparkují své vozy na ulici M.R. Štefáni-
ka. Radnice tak sjednotila sazbu parkovného v této 
ulici s přilehlým vyvýšeným parkovištěm u Obchod-
ního korza. Deset korun za hodinu stání platí řidiči 
již několik let také na náměstí Míru a u kavárny Tuli 
v Radniční ulici, na ostatních parkovištích je cena 
poloviční. Od roku 2003 mohou navíc řidiči použít 
ve vyznačeném čase jeden parkovací lístek na všech 
placených parkovištích v Šumperku.  -zk-
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Můžeme vám pomoci 
skoncovat s kouřením!

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

Praktický rádce spotřebitele

Opravdu bohatou sněhovou nadílku připravila letos pro 
vyznavače lyžování paní Zima. Na své si přijdou nejen lyžaři 
na sjezdovkách, ale i milovníci bílé stopy. Ti si mohou v Jese-
níkách vybrat hned z několika desítek upravených běžeckých 
tratí, o velkou část z nich se přitom stará Sdružení cestovního 
ruchu Jeseníky.

„Údržbu běžeckých lyžařských tras jsme převzali od Jese-
nické župy před šesti lety a od té doby se nám podařilo mno-
hé zlepšit,“ říká Marie Kouřilová ze Sdružení cestovního 
ruchu Jeseníky. Kromě vypracovaného pasportu jednotlivých 
běžeckých tras tak podle ní vznikl také fond na jejich údržbu 
do něhož posílají fi nance obce i podnikatelé, kteří jsou členy 
Sdružení cestovního ruchu. „Ze sedmatřiceti členů přispíva-
jí na údržbu tratí asi dvě třetiny, Šumperk má například ve 
svém rozpočtu vyčleněno pro tento účel padesát tisíc korun,“ 
prozrazuje Kouřilová a dodává, že část fi nancí jde i z poklad-
ny Olomouckého kraje, který Sdružení pověřil řízením ces-
tovního ruchu v Jeseníkách. „Díky podpoře kraje jsme mohli 
loni vydat mapu běžeckých lyžařských tras, která je k dispo-
zici v informačních centrech, a v závěru minulé sezony také 
pořídit rolbu Piston Bully 100 fi rmy Kassbohrer na úpravu 
běžeckých stop,“ připomíná manažerka Sdružení.

Kromě rolby, která vyráží každý den z areálu Luží přes 
šumperské letiště směrem na Anenský dvůr, Traťovku, Skří-
tek a odtud dál na jednotlivé okruhy, pomáhá Sdružení 
udržovat běžecké trasy v okolí Senové a Vlčího dolu technika 
Tělovýchovné jednoty Sokol Hrabenov a také SK Severka, 
jenž má na starosti trasu kolem Městských skal a okruhy 
na Skřítku. „Pomocnou ruku nám podali i někteří členové 
Sdružení, kteří si loni pořídili rolbu. Starají se tak o trasy 
kolem Švýcárny, z Koutů nad Desnou na Petrovku, z Hvězdy 
přes Jelení do Karlova, Alfrédku a na Zelené kameny,“ vypo-
čítává Kouřilová. „V nejbližších letech bychom rádi pořídi-
li ještě jednu rolbu, která by se využívala v okolí Ramzové 
a Králického Sněžníku,“ plánuje a dodává, že loni v prosinci 
dokončilo Sdružení po konzultacích s jednotlivými obcemi  

zpracování podrobné studie šesti set kilometrů běžeckých 
lyžařských tras v Jeseníkách. „Některé trasy nejsou vůbec 
značené, u jiných je zase značení zastaralé. Letos proto chce-
me získat dotaci na projekt jednotného vyznačení tras a plá-
nujeme i vydání průvodce s podrobným popisem běžeckých 
tratí,“ podotýká manažerka Sdružení.

Milovníci bílé stopy si mohou na šumperské straně Jese-
níků vybrat hned z několika tras. Udržovaná je stopa z Kle-
páčova, jež vede Pod kočičími skálami do Kosořů a odtud 
dolů do Vernířovic, naopak do Klepáčova mohou vyrazit 
od Spálené lípy z Vernířovic kolem Ztraceného potoka. Ze 
Sedmidvorů se mohou běžkaři vydat na Vlčí sedlo a odtud 
do Loučné nebo přes Skály do Koutů nad Desnou, z nichž 
vede trasa kolem hotelu Dlouhé Stráně do Přemyslova. „Příš-
tí sezonu chceme udržovat i stopu z Přemyslova na Pekařov, 
letos zde totiž probíhá těžba dřeva,“ vysvětluje Kouřilová. 
Udržované jsou podle ní i stopy na Červenohorském sed-
le, kde si mohou běžkaři vybrat z trasy vedoucí na Vřesovou 
Studánku, Petrovku a do Koutů nad Desnou, nebo přes Švý-
cárnu na Praděd či přes Petrovku do Koutů. 

Na běžky ale mohou lidé vyrazit také přímo ze Šumperka, 
a to okolo Háje, na Vlčí důl, okolo Městských skal a také na 
Traťovku a Skřítek a odtud směrem na Žlutý potok. „Všechny 
stopy se snažíme maximálně udržovat a díky nové technice je 
úroveň tras dobrá. O úspěšnosti svědčí i to, že se běžkaři po 
určitém úpadku v minulých letech do Jeseníků opět vrace-
jí,“ soudí Kouřilová a dodává, že zájem o jesenické bílé stopy 
vzrostl také se zavedením tzv. skibusů, které Sdružení zajišťu-
je za fi nanční podpory Olomouckého kraje a šumperské rad-
nice ve spolupráci se společností Connex Morava. Speciální 
autobusové linky totiž spojují jednotlivé obce a ubytovací 
zařízení s lyžařskými areály a místy vhodnými k výletům na 
běžkách. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Aktuální informace o stavu lyžař-
ských běžeckých tras naleznou zájemci na adrese www.jese-
niky.org.

Na lyžaře čekají v Jeseníkách upravené běžecké stopy

Neuvěřitelné půlstoletí je spjata se šumperským divadlem herečka Helena 
Horská. Bývalá členka místního profesionálního souboru, která dnes už jako 
jediná „pamatuje“ zakládající generaci šumperského poválečného stánku Thálie, 
oslavila začátkem letošního roku osmdesáté narozeniny. K významnému jubi-
leu jí přišli popřát dlouholetí kolegové a herečtí partneři Petr Král (vlevo) a Jiří 
Konečný (vpravo).

„Paní Helena byla skvělá kolegyně, která nikdy nezkazila žádnou legraci. 
Dodnes spolu máme krásné vztahy a já velmi obdivuji její vitalitu,“ podotkl Petr 
Král. „Do divadla se pořád počítám, mám ho pod kůží a jen čekám, že až jed-
nou přijdu nahoru do kanceláře, tak mi přišpendlí inventární číslo,“ reagovala 
s úsměvem Helena Horská, jež ani v důchodu nevynechala žádnou z divadelních 
premiér. Olomoucká rodačka, která přišla do Šumperka v roce 1954 z těšínské-
ho divadla, se s diváky defi nitivně rozloučila jednou z vedlejších rolí v Našich 
furiantech, inscenaci, která před šesti lety zahájila sezonu ve znovuotevřeném 
divadle.  Foto: -zk-

Předvedení výrobku, 
doklad o zakoupení a záruční list 
Ustanovení § 15 odst. 1 zákona 

o ochraně spotřebitele ukládá prodá-
vajícímu povinnost na žádost spotře-
bitele výrobek předvést. Povinnost je 
vázána na povahu výrobku, jež před-
vedení musí umožňovat. Předvedení 
lze chápat jednak jako pouhé ukázání 
(např. vyjmutím z obalu ), jednak jako 
demonstraci, tedy přezkoušení či ukáz-
ku činnosti.

Tato povinnost je doplněním infor-
mační povinnosti, neboť ne vždy si 
spotřebitel může udělat dokonalou 
představu o výrobku jen na základě 
zprostředkované informace. Významný 
je i dopad této povinnosti na prevenci 
vad, neboť spotřebitel takto může odha-
lit zjevné vady ještě před uzavřením 
smlouvy.

Na žádost spotřebitele je prodáva-
jící povinen vystavit písemný doklad 
o poskytované záruce, tzv. záruční list. 
Doklad o koupi (paragon) není prodá-
vající povinen vydávat automaticky. Je 
ovšem povinen tak bez výhrad učinit 
na žádost spotřebitele. Doklad o koupi 
je v případě reklamace nejvhodnějším 
(i když ne jediným možným) způso-
bem, jak prokázat, že výrobek byl sku-
tečně zakoupen u daného prodávajícího 

a že ještě neuplynula jeho záruční doba. 
V případě, kdy tento doklad nemá-
me k dispozici, je možné použít např. 
záruční list nebo i svědeckou výpověď.

Paragon musí obsahovat identifi ka-
ci fi rmy - obchodníka, datum koupě, 
označení výrobku nebo služby a kupní 
cenu. Neúplný doklad může být pro 
reklamaci nedostatečný. Při prodeji 
výrobků s následnou dodávkou musí 
doklad obsahovat místo určení a datum 
dodávky.

U použitých nebo upravovaných 
výrobků, výrobků s drobnou vadou 
nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti 
jsou jinak omezeny, musí být tyto sku-
tečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny, 
pokud to není zřejmé z povahy prodeje.

Při koupi je vhodné doklad o koupi 
vždy vyžadovat, a to především u dražší-
ho zboží. Doklad pečlivě uschovejte 
minimálně po dobu běhu záruční lhůty. 
Při  reklamaci musí spotřebitel proká-
zat, že zboží bylo zakoupeno v určitém 
termínu u konkrétního prodejce a nej-
snáze to lze učinit právě kupním dokla-
dem.

Podle zákona však není vlastnictví 
dokladu o koupi podmínkou pro uplat-
nění reklamace. Alternativou může být 
např. ústní svědectví třetí osoby, písemné 
čestné prohlášení kupujícího, obsahující 
co nejvíce věcných podrobností o koupi 
(datum, místo, cena, typ výrobku, svědci 
apod.), písemné čestné prohlášení svěd-
ka s podobnými náležitostmi. Neuzná-li 
prodávající alternativní prokázání náku-
pu, může rozhodnout pouze soud.

Otázka: Od kdy běží záruční doba? 
Odpověď: Je-li součástí výrobku záruč-
ní list, je možné ihned poté, co vám 
prodávající výrobek předvede a vyzkou-
ší, nechat si ho v obchodě potvrdit. Je 
zcela zbytečné odnést si neodzkoušené 
zboží domů s tím, že se třeba za dva týd-
ny vrátíte se záručním listem pro potvr-
zení. Záruční doba běží ode dne koupě, 
proto je rozumné vyžadovat potvrzení 
záručního listu hned po zakoupení.

Výjimku v tomto případě tvoří zboží, 
pro jehož zapojení je stanovena určitá 
osoba, např. autorizovaný servis pro 
zprovoznění myčky, pračky či sporáku. 
Záruční list pak potvrzuje až servisní 
pracovník po zapojení.

 Libuše Harbichová, odbor školství, 
 kultury a vnějších vztahů 
 MěÚ Šumperk
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
22.2. v 19 hodin ve výstavní síni VM  Šumperské Preludium 2006 
  V. Festivalový koncert: 
 Soubor bicích nástrojů Aries Liberec
24.-25.2. od 9 do 18 hodin  Stavba – Teplo, Dřevo – Les Šumperk  
ve velkém sále DK Výstava
2.3. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Radůza
4.3. od 9 hodin ve velkém sále DK  O pohár Města Šumperka    
  Soutěž ve společenských tancích
4.3. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Květinový ples
5.3. v 15 hodin ve velkém sále DK  Cirkus bude  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

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

VÝSTAVY

FILMY

DŮM KULTURY

VILA DORIS

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY

Výstavní síň LX Jiří Hastík – Obrazy, kresby, objekty  Výstava  
 potrvá do 26. března.
Galerie Václava Hollara Betonová hranice Výstava potrvá do 2. dubna.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty ve VM: 22.2. v 19 hod. – Preludium
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je ote-
vřeno: Út - Pá 9 - 12, 12.30 - 17 hod., So 9 - 13 hod., Ne 13.15 - 17 hod.

Galerie J. Jílka Tomáš Laub – „Viděl jsem“ (lepty) 
 Výstava potrvá do 26. února.
 Michal Navrátil - V tichu měkké geometrie (malba)
 Výstava, která bude zahájena vernisáží 1.3. v 18 hod.,   
 potrvá do 2.4.
Jižní křídlo DK Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk   
 Výstava potrvá do 28.2.
Městská knihovna Žijí mezi námi 
 Výstava ve spolupráci se SONS Šumperk potrvá do 2. března.
Divadlo Šumperk Aleš Kauer: Kódy & symboly, piktogramy, recyklace   
 Výstava potrvá do 11. března.
 Jiří Pěkný - Kresby Výstava bude zahájena 11. března. 

Kino Oko
22.2. jen v 17.30 hodin  Mnichov, USA
22.2. ve 20.30 hodin  Masajové, Francie  Artvečer
23.2. jen v 17 hodin  King Kong, USA
23.2. jen ve 20.15 hodin  Experti, ČR
24.2. jen v 19 hodin  Koncert bratří Ebenů
25.–26.2. jen v 17 hodin  King Kong, USA
25.–26.2. jen ve 20.15 hodin  Experti, ČR
27.2.-1.3. jen v 18 hodin  Experti, ČR
27.2.-1.3. jen ve 20 hodin  Obchodník se smrtí, Velká Británie
2.–5.3 jen v 16 hodin  Strašpytlík, USA  Hrajeme pro děti
2.–5.3. jen v 17.30 hodin  Tygr a sníh, Itálie
2.–5.3. jen ve 20 hodin  Pýcha a předsudek, Velká Británie
6.–8.3. jen v 16.30 hodin  Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, USA
6.–8.3. jen v 19 hodin  Jak se krotí krokodýli, ČR
8.3. jen ve 21 hodin  4 věci, ČR      Artvečer
9.–12.3. jen v 15.30 hodin  Jak se krotí krokodýli, ČR
9.–12.3. jen v 17.30 hodin  Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, USA
9.–12.3. jen ve 20 hodin  Zkrocená hora, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na www.infosumperk.cz, www.doki-
na.cz.

Art kino
12. ročník přehlídky Projekt 100 - 2006:
22.2. v 19 hodin v D 123  Na východ od ráje, USA 1955
23.2. v 19 hodin v D 123  THX 1138, USA 1971
27.2. v 19 hodin v D 123  Až přijde kocour, ČSSR 1963
28.2. v 19 hodin v D 123  Dvojí život Veroniky, Francie 1991
2.3. v 19 hodin v D 123  Když Otar odešel, Francie, Belgie 2003
9.3. v 19 hodin v D 123  Život je zázrak, Francie, Srbsko, Černá Hora 2004

Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

Každou únorovou středu  Brouzdání po Internetu pro děti 
od 15 do 19 hod. v učebně VT a studenty 
22.2. v 18.30 hodin ve Vile Doris  Via Lucis: „Deset tisíc bodů 
 a J.A. Komenský“ - Armin Delong
23.2. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 - „Sám sobě úředníkem“ 
24.2. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Koláže a tisky
25.2. od 17 hodin  Ponožkový bál pro rodiče s dětmi
v tělocvičně na „Komíně“  
1.3. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 - Jak na PC
2.3. od 9 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
 gramotnosti 2005 - Texty v počítači
3.3. od 16 hodin v ateliéru  Tvořivé pátky ve Vile: Savování
6.3. od 9 hodin ve Vile Doris  Řemeslné prázdniny: 
 Pondělí s truhlářem - vyrábíme dřevěná   
 krmítka (chaloupky)
7.3. od 9 hodin ve Vile Doris  Řemeslné prázdniny: 
 Úterý s barvířem - batikujeme trička
8.3. od 9 hodin ve Vile Doris  Řemeslné prázdniny: 
 Středa s pekařem - pečeme chlebánky
9.3. od 9 hodin ve Vile Doris  Řemeslné prázdniny: Čtvrtek se smaltérem  
 - smaltujeme přívěsky a náušnice
10.3. od 9 hodin ve Vile Doris  Řemeslné prázdniny: Pátek s dráteníkem 
 - drátujeme ozdoby
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 – 214, fax: 583 214 214, www.doris.cz

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

25.2. ve 20 hodin  R & B Emboly, Hlaváč & Comp.

Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé úterý od 14 hodin  Kurz jógy
23.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
7.3. od 16 hodin  Klub fi latelistů
9.3. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce
Každé pondělí od 9.30 do 17 hod.,  Mateřské centrum
každé úterý od 9.30 do 13 hod.  
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 dle dohody s p. Smorojovou, tel.
č. 732 561 061.

DIVADLO ŠUMPERK
25.2. v 19.30 hodin  Švédský stůl Klubové představení  VK
1.3. v 17 hodin  Obraz Div. studio mladých  VK
3.3. v 19.30 hodin  Obraz Div. studio mladých  VK
4.3. v 19.30 hodin  Ptáčník Opereta Olomouc  VK
8.3. v 19.30 hodin  Oskar Divadlo Metro Praha  A, VK, X
9.3. v 19.30 hodin  Švédský stůl Klubové představení  VK
11.3. v 19.30 hodin  Kachna na pomerančích  P, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

24.2. v 19 hodin v kině Oko  Bratři Ebenové
25.2. ve 22 hodin  Drum´n´bass s Opitondou
7.3. ve 20 hodin  Bridgite Bardot: Divine BB 1961-1973  DVD večer
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

MUSIC MACHINE
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DDM U RADNICE
22.2. od 16 hodin v ateliéru  Malování vlnou
25.2. od 10 hodin u Zelené školy v Temenici  Šumperská zimní 50
1.3. od 16 hodin v herně TTC v bývalých kasárnách  Pojď si pinknout! Stolní tenis
1.3. od 16 hodin v ateliéru DDM  Malování na hedvábí
6.3. od 9 hodin v sále DDM  Posilovna pro dospělačky 1
6.3. od 15 hodin v sále DDM  Step pro děti  Od 10 let
7.3. od 9 hodin v sále DDM  Posilovna pro dospělačky 2
7.3. od 13 hodin v DDM  Bystrá hlavička 1  Od 8 let
7.3. od 15 hodin v herně TTC v bývalých kasárnách  Ping pong o prázdninách
7.3. od 16.30 hodin v tělocvičně SOUŽ na „zámečku“  Cvičeníčko pro dospělé
8.3. od 10 hodin ve 2. patře DDM  Malý zpěváček
8.3. od 10 hodin v sále DDM  Motýlek  Od 2 let
9.3. od 9 hodin v sále DDM  Posilovna pro dospělačky 3
9.3. od 13 hodin v DDM  Bystrá hlavička 2  Od 8 let
9.3. od 16.30 hodin v tělocvičně SOUŽ na „zámečku“  Cvičeníčko pro dospělé
11.3. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz 

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
24.2. ve 20.00 hodin  Šibřinky  Tradiční ples
26. 2. v 15 hodin  Jak Pantáta Škrhola a Kašpárek vysvobodili princeznu 
 Hraje Divadelní klub Šumperk

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna pro dospělé
Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

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

po, út, st,
čtvrtek
pátek

sobota

Dům kultury již chystá bluesový Aperitiv
Ačkoliv neopakovatelné koncerty 

loňského jubilejního ročníku Blues 
Alive již zůstaly pouze ve vzpomínkách 
všech příznivců blues, pořadatelé toho-
to prestižního festivalu se už koncem 
loňského roku pustili do přípravy jeho 
letošního pokračování. Blues však bude 
znít Šumperkem ještě před listopado-
vým koncertováním. Součástí podzim-
ního festivalu se totiž neodmyslitelně 
stal červnový Blues Aperitiv, který se 
v minulosti zaměřil na vyhledávání 
nových talentů v oblasti blues mezi čes-

kými, slovenskými i polskými kapelami. 
A nejinak tomu bude i letos, pořadatelé 
však oproti uplynulým ročníkům při-
cházejí hned s několika novinkami.

Letošní sedmý ročník „aperitivové“ 
přehlídky, jehož dějištěm bude otevřené 
prostranství Pavlínina dvora a za nepří-
znivého počasí velký sál Domu kultury, 
zaznamená hned několik změn. „Jed-
nak budou přihlášky přeloženy do ang-
ličtiny, takže se budou moci přihlásit 
i zahraniční interpreti, pro které mohla 
být doposud čeština překážkou. Novin-

kou bude rovněž losování pořadí, kdy 
si zástupce kapely sám losem určí čas 
vystoupení,“ říká ředitel pořádajícího 
Domu kultury Vladimír Rybička a při-
pomíná, že přihlášky je možné zasílat 
do 15. dubna. „Přihlásit se samozřejmě 
mohou i kapely, které absolvovaly červ-
novou soutěžní přehlídku již v minu-
losti, ale na Blues Alive nepostoupily. 
Podmínkou však je zaslání jakéko-
liv demonahrávky,“ dodává Rybička 
a prozrazuje, že ze všech přihlášených 
vyberou pořadatelé deset postupují-

cích kapel, které se v červnu „utkají“ 
o postup na prestižní podzimní festi-
val.

Další novinkou bude podle ředite-
le Domu kultury „vměstnání“ Ape-
ritivu do jednoho dne, a to do soboty             
10. června, a také udělování Ceny 
diváků, jež umožní vítězi odstartovat 
jeden z „jamsešnů“ Blues Alive. Vítě-
zové Aperitivu pak již tradičně dosta-
nou příležitost odstartovat listopadový 
Blues Alive koncertem ve foyer Domu 
kultury. -zk- 

Výstava Betonová hranice připomíná 
zahájení výstavby opevnění v Jeseníkách

Výstava s názvem „Betonová hrani-
ce, příběh československého opevnění 
do roku 1945“, jež je v současné době 
k vidění v šumperském Vlastivědném 
muzeu, připomíná 
70. výročí zahájení 
výstavby českoslo-
venského opevně-
ní v úseku Králíky 
– Hrubý Jeseník. 
Touto aktivitou se 
místní muzeum 
hlásí k celostát-
nímu projektu 
„Muzea a 20. sto-
letí“.

Výstava připo-
míná dramatické 
období ohrožení 
Československa Německem po zrovno-
právnění německých ozbrojených sil na 
ženevské konferenci v roce 1932. Pro-
střednictvím fotografi í, plánů a nákresů  
se návštěvníci seznamují s průběhem 
výstavby opevnění, zvláště na severní 
a jižní Moravě, s úlohou hraničářských 
pluků, jednotek stráže obrany státu, 
strážních praporů a pluků zajištění 
lehkých opevnění. K vidění je i některé 
tehdejší vybavení pevností, například 
potrubí vzduchotechniky a elektroin-
stalace, uzávěry střílen, stolek na výmě-
nu hlavní, periskop a další, ale i použí-

vaná lehká výzbroj, jako jsou kulomety 
a jiné palné zbraně.

Autoři výstavy věnovali rovněž pozor-
nost československé mobilizaci v září 

1938, stavu při-
pravenosti a úloze 
opevnění v tomto 
období a následné 
kapitulaci a vydá-
ní pohraničních 
opevnění nepříteli. 
Závěr výstavy pak 
připomíná využití 
československých 
pevností nacis-
tickou armádou 
v průběhu dru-
hé světové války 
a také aktivní roli 

pevnostního systému na Ostravsku 
a Opavsku proti postupující sovětské 
armádě.

Zajímavou výstavu připravilo šum-
perské muzeum ve spolupráci s muzei 
i soukromníky, kteří se věnují zpří-
stupňování opevnění veřejnosti, sbí-
rají doklady a předměty vztahující se 
k výstavbě a vybavení pevností, studují 
dokumenty a publikují knihy o česko-
slovenském opevnění. K vidění je až do 
2. dubna v Hollarově galerii a dalších 
muzejních prostorách.

 Zdeněk Doubravský

Výstava Betonová hranice připomíná dra-
matické období ohrožení Československa 
Německem.  Foto: J. Mašek

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, 

na obsazení místa
referenta oddělení dávek sociální péče odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:
◉ státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk 
min.18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka ◉ vzdělání sociálně 
právního zaměření ukončené maturitou ◉ dobrá orientace v sociální oblasti ◉ znalost 
správního řádu ◉ komunikační dovednosti ◉ samostatnost ◉ praxe v oboru min. 3 roky ◉ 
ZOZ vítána ◉  občanská a morální bezúhonnost ◉ výborná znalost práce na PC ◉ řidičské 
oprávnění skupiny „B“ ◉ výborný zdravotní stav 

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

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

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nař. vlády č. 330/2003 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 

a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění. 
Nástup od 1. 4. 2006 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 9. 3. 2006. Informace k pozici podá 

Bc. Radmila Kouřilová, vedoucí odboru sociálních věcí, M. R. Štefánika 20, Šumperk, 
tel. 583 391 233. Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo 
místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro 

potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 
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