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Zastupitelé rozdělí peníze v grantech a dotacích
Podruhé v letošním roce se sejdou
ve čtvrtek 8. března ke svému zasedání šumperští zastupitelé. Rozdělit
by na něm měli tři miliony a sedm
set tisíc korun, které letos vyčlenili na
granty a dotace, jež podpoří pořádání
neziskových akcí a činnost organizací
pracujících s dětmi a mládeží a také
organizací zaměřených na zdravotně
sociální oblast. Hned v několika kategoriích pak rozhodnou o držitelích Cen

města za rok 2006 a zabývat se budou
rovněž loňskou situací v živnostenském
podnikání a také oblastí Komunitního
plánování sociálních služeb v uplynulém roce. Chybět nebude ani zpráva
o inventarizaci městského majetku
a blok ﬁnančních a majetkoprávních
záležitostí města. Náročný maraton
jednání odstartuje 8. března v 15 hodin
v zasedací místnosti městské úřadovny
na Rooseveltově ulici.
-zk-

Město uctilo Janovu oběť
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Položením kytic u pamětní desky na místní průmyslové škole, jež připomíná nadčasový
odkaz Jana Zajíce budoucím generacím, uctili představitelé města a studenti památku
devatenáctiletého vítkovského rodáka, který se pokusil vyburcovat národ z okupační
letargie. Jan Zajíc zemřel před osmatřiceti lety.
Foto: -zk-
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Do boje s rychle jedoucími řidiči nasadí v nejbližších dnech šumperská Městská policie nový mobilní laserový měřič
rychlosti.
Více na straně 2
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Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Ty totiž
nebudou od příštího roku platit. Vyměnit je tak musí za nové s evropskými
hvězdičkami.
Více na straně 3

Sebeobětování Jana Zajíce si v pátek
23. února připomněli představitelé
města a studenti Vyšší odborné školy
a Střední průmyslové školy v Šumperku.
Právě někdejší železniční průmyslovku
devatenáctiletý rodák z Vítkova, který se
25. února 1969 na protest proti obsazení Československa armádami Varšavské
smlouvy upálil na Václavském náměstí v Praze, navštěvoval. Jeho památku
dnes připomíná pamětní deska Olbrama
Zoubka, umístěná na budově školy.
„Velmi bych si přál, abyste nikdy
v životě nemuseli řešit takové věci jako
Jan Zajíc a před ním Jan Palach, abyste na něco podobného nemuseli nikdy
pomýšlet,“ řekl studentům během slavnostního pietního aktu u pamětní desky
šumperský starosta Zdeněk Brož. Vlastenecký čin, kterým chtěl devatenáctiletý
student vytrhnout tehdejší společnost
z normalizační letargie, přitom letos
Šumperk uctil již pošestnácté. Janovu

památku si minulý pátek připomněli
rovněž v jeho rodném Vítkově – pietní
vzpomínkou a tradičním slavnostním
koncertem.
-zk-
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Finanční úřad prodlouží úřední hodiny
V rámci projektu Ministerstva
ﬁnancí nazvaného „Aktivní přístup
daňové správy k veřejnosti při výběru daňových přiznání k dani z příjmů
fyzických osob“ vyjedou pracovníci
šumperského Finančního úřadu letos
v březnu do vybraných vzdálených
a spádových obcí, aby pomohli fyzickým osobám s podáním daňových přiznání. Od 19. do 30. března bude navíc
Finanční úřad v Šumperku otevřen pro
veřejnost denně od 8 do 15.30 hodin,
v pondělí a středu pak do 17 hodin.
S daňovým přiznáním budou moci lidé

přijít mimořádně i v sobotu 31. března
od 8 do 12 hodin, v pondělí 2. dubna
jsou úřední hodiny prodlouženy až do
18 hodin.
„Obdobně jako v minulých letech
uspořádáme podle požadavků obcí
výjezdy pracovníků Finančního úřadu do Hanušovic, Libiny, Rudy nad
Moravou, Starého Města pod Sněžníkem a Písařova. Plánujeme je na úterý
13. a čtvrtek 15. března v době od 8 do
14.30, případně 15 hodin,“ říká vedoucí vyměřovacího oddělení Finančního úřadu v Šumperku Štefan Sakáč.

V rámci zmíněných výjezdů budou
podle něj na obecních úřadech k dispozici formuláře daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob, pokyny
k jejich vyplnění a informace Ministerstva ﬁnancí. Odborní pracovníci
správce daně přitom podají daňovým
subjektům potřebné informace, včetně
informací o způsobech placení daně,
případně pomohou s vyplněním daňových přiznání, zkontrolují formální
správnost a vyplněná daňová přiznání
vyberou a předají podatelně Finančního úřadu v Šumperku.

Od 19. do 30. března bude Finanční úřad v Šumperku otevřen veřejnosti pět dnů v týdnu v době od 8 do
15.30 hodin, v pondělí a ve středu do
17 hodin. Daňová přiznání k daním
z příjmů budou moci občané podat
mimořádně i v sobotu 31. března
od 8 do 12 hodin. V pondělí 2. dubna pak budou prodlouženy úřední
hodiny do 18 hodin. Bližší informace
mohou zájemci získat na stránkách
Ministerstva ﬁnancí http://adis.mfcr.
cz/adis/jepo/menu_hlavni_ramce.
htm.
-red-

Strážníci začnou měřit rychlost radarem
Do boje s piráty silnic nasadí v nejbližších dnech
šumperská Městská policie nový mobilní laserový měřič rychlosti. Zařízení nazvané
ProLaser III přitom pořídila místní radnice díky státní dotaci v rámci programu
prevence kriminality na místní úrovni
„Partnerství v roce 2006“. Pomocí radaru, který přišel na více než půl milionu korun,
chtějí městští strážníci hlídat provoz
v „rizikových“ ulicích
83
- v místech, kde podle policejních statistik
dochází k častým dopravním nehodám
a kolizním situacím.
„Většina našich strážníků již prošla školením
v obsluze nového laserového měřiče rychlosti.
Předpokládám tedy, že jej začneme používat v nejbližších dnech,“ říká ředitel šumperské Městské
policie Zdeněk Dočekal a připomíná, že měřit
rychlost vozidel mohou strážníci od loňského července díky novele zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Premiérový „výjezd“ přitom plánuje
Městská policie ve spolupráci se svými republikovými
kolegy z dopravního inspektorátu a obvodního oddělení, kteří rychlost vozidel v Šumperku dosud měřili
jako jediní. „Tento úkol nyní přebíráme my, takže

Co ProLaser III umí?
Při překročení nastaveného rychlostního limitu je
automaticky pořízena barevná digitální fotografie se
všemi údaji potřebnými k dokumentaci přestupku.
Na snímku se tak zobrazí jeho číslo, název stanoviště, datum a čas měření, limit rychlosti v místě, směr
pohybu měřeného vozidla, jeho vzdálenost a rychlost. Radar přitom může měřit rychlost projíždějících
vozidel v obou směrech a při použití speciálního filtru na objektivu pak lze z digitálního snímku „vytáhnout“ fotografii řidičova obličeje, a to i v případě, že
vozidlo má tónovaná skla a nebo skla polepená tmavou autofólií.
Mobilní měřič rychlosti ProLaser III, který místní
radnici dodala pražská firma Lavet, jež vyšla vítězně z výběrového řízení, přišel na pět set padesát dva
tisíce korun. V rámci programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství v roce 2006“ získal
Šumperk v loňském roce na pořízení radaru se záznamovým zařízením dotaci od Ministerstva vnitra ve
výši tří set padesáti šesti tisíc korun, zbývající částka,
sto devadesát šest tisíc, pak šla z městské kasy.

Nový mobilní laserový měřič rychlosti ProLaser III
získala šumperská Městská policie díky státní dotaci v rámci programu prevence kriminality.
policisté se budou moci více zaměřit na
rizikové úseky mimo město, na kterých
dochází k vážným dopravním nehodám,“
podotýká ředitel Městské policie.
Významným pomocníkem proti
bezohledným řidičům by měl být
ProLaser III hlavně v oblastech,
kde hrozí kolizní situace a kde jsou
nejvíc ohroženi chodci a cyklisté,
tedy v blízkosti škol, v místech s větší koncentrací osob a podobně. „Na některé problematické
lokality, v nichž řidiči velmi často překračují rychlost, nás upozorňují samotní obyvatelé města,“ říká
Dočekal a prozrazuje, že mezi taková místa patří
například ulice Hybešova či lokalita u Základní školy na ulici 8. května. „Třicítku“ pak podle něj obvykle
nedodržují řidiči nákladních vozidel nad 3,5 tuny v ulici Vančurově a kritické z „rychlostního“ pohledu jsou
rovněž místní obytné zóny s předepsanou „dvacítkou“.
„Na prvním místě je samozřejmě bezpečnost a plynulost silničního provozu. Měřit rychlost tak budeme
v místech, která umožňují zastavit vozidlo, aniž by
došlo k ohrožení ostatních účastníků provozu,“ zdůrazňuje ředitel Městské policie, podle něhož mohou
strážníci rychlé řidiče nejen zastavit, ale i pokutovat.

Překročení rychlosti se nevyplácí
Překročení rychlosti o méně než dvacet kilometrů
v hodině tak bude stát řidiče tisíc korun a dva trestné
body, jízda překračující povolenou rychlost o dvacet
kilometrů a více pak přijde na dva a půl tisíce a tři
trestné body. „V obou případech mohou strážníci
uložit přímo na místě blokové pokuty a poté pošlou
oznámení odboru dopravy Městského úřadu, který
daný přestupek zařadí podle bodového hodnocení.
Pokud však řidič pojede rychleji o čtyřicet kilometrů
v hodině a více nebo pokud při překročení povolené
rychlosti o dvacet kilometrů strážníci zjistí, že řidič
v posledních dvanácti měsících spáchal tento přestupek dva a vícekrát, musí postoupit případ do správního řízení. V něm hrozí v prvním případě ztráta pěti
bodů, pokuta pět až deset tisíc a zákaz řízení na šest
měsíců až jeden rok, v případě druhém pak řidič přijde o tři body, dva a půl až pět tisíc korun a řidičský
průkaz na dobu jednoho až šesti měsíců,“ vypočítává
Dočekal.

Řidiči často neznají
pravomoci strážníků
Určitým problémem je podle ředitele Městské policie fakt, že řidiči často vůbec netuší, jakou pravomoc
strážníci vlastně mají. Jednou z nich je i zjišťování hladiny alkoholu pomocí dechové zkoušky. „Řidič musí
na vyzvání předložit našim strážníkům nejen řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, případně
doklad o mimořádných výhodách vozidel přepravujících těžce postižené osoby, ale v případě podezření na
požití alkoholu nebo jiné návykové látky se bude muset
podrobit vyšetření,“ vysvětluje Dočekal a prozrazuje, že přístroj Dräger na zjišťování alkoholu používají
strážníci již druhým rokem při kontrolách mladistvých
v místních restauracích. Zastavit vozidlo mohou strážníci i při podezření, že řidič nebo přepravovaná osoba
spáchali přestupek proti bezpečnosti provozu. V případech, kdy bude nutné zabránit řidiči v další jízdě nebo
pokud spáchá přestupek, za který hrozí odebrání řidičského průkazu, pak přivolají strážníci Policii ČR.
Z dalších pravomocí Městské policie lze zmínit
i možnost rozhodnout o odstranění vozu, který stojí
neoprávněně na vyhrazeném parkovišti, nebo pokud
překáží plynulému provozu, a také v případě potřeby
zastavování vozidel před přechodem pro chodce či
usměrňování provozu na silnicích v případě, že je to
nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti provozu. Blokovou pokutu pak mohou strážníci uložit nejen
za již zmíněné překročení rychlosti, ale také například
za porušení zákazu vjezdu, stání a zastavení, za vjezd
do pěší zóny, za parkování na chodníku, kde to není
povoleno, a samozřejmě za parkování bez zaplacení
a přestupky cyklistů i chodců.
Zuzana Kvapilová

Díky novému zákonu o provozu na pozemních komunikacích mohou městští strážníci zastavovat rychle
jedoucí řidiče.
Ilustrační foto: -zk-
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„Řidičáky“ vydané do konce roku 1993 se musí vyměnit
Letošní rok se nese ve znamení první vlny výměny Celkem pak Češi nosí po kapsách šest různých druhů
řidičských průkazů. Pozornost by proto měli zvýšit lidé, řidičských průkazů, z nichž se ten nejnovější začal vydákteří vlastní „řidičáky“ vydané od 1. července 1964 do vat po vstupu naší země do Evropské unie před třemi
31. prosince 1993. Těm totiž vyprší platnost letos na Sil- lety. V roce 2014 přitom již bude „řidičák“ s evropskými
vestra. V celé republice se výměna týká zhruba tří a půl hvězdičkami, který má pětiletou platnost, povinný.
milionu řidičů, jen na Šumpersku musí o nový „řidičák“
Řidiči by si proto již dnes měli zkontrolovat datum
požádat přes sedm tisíc sedm set lidí. Úředníci z odbo- vydání dokladu, a pokud patří do zmíněné kategoru dopravy šumperského Městrie „řidičáků“ vydaných do
ského úřadu jim proto vzkazují:
31. prosince 1993, měli by co
„S výměnou neotálejte. Pokud ji
nejdříve navštívit odbor dopranecháte na konec roku, čekají vás
vy šumperského Městského
několikahodinové fronty!“
úřadu. „Letos v lednu jsme vyří„Všichni řidiči by si měli zkondili 375 nových řidičáků, z nichž
trolovat rok vydání svého řidičávšak pouze 139 spadalo do
ku. Od nového roku totiž budou
povinné výměny. Ta se ale týká
průkazy vydané před rokem
dalších téměř osmi tisíc moto1994 neplatné,“ říká vedoucí
ristů. Průměrně bychom tak
odboru dopravy šumperského V roce 2014 již musí mít nejnovější průkazy měsíčně měli vyměnit na osm
Městského úřadu Radek Novot- všichni řidiči. Ti, kteří mají řidičák vydaný do set průkazů,“ vysvětluje Novotný a dodává, že do konce letošní- konce roku 1993, by neměli s jeho výměnou otá- ný, podle něhož nyní stráví řidiho ledna evidoval odbor dopravy let. Musí ji stihnout do konce roku.
či na úřadě maximálně dvacet
ve svém správním obvodu 7756
minut a pro nový doklad si pak
řidičů, jichž se povinná výměna týká. Pokud si o nový přijdou zhruba za dvacet dnů.
„řidičák“ nepožádají a první den roku 2008 vyjedou se
„Pokud však motoristé nechají výměnu například
starým dokladem, dopustí se dopravního přestupku, za až na podzimní měsíce, riskují tím v lepším případě
který jim policie na místě může udělit až dvoutisícovou několikahodinové čekání, v horším pak pokutu za jízblokovou pokutu.
du s neplatným řidičákem,“ zdůrazňuje vedoucí odboZatímco například pasy měly a stále mají omezenou ru dopravy. Nové řidičské průkazy totiž vyrábí v celé
platnost, s jedním růžovým rozkládacím „řidičákem“ republice pouze jediná centrální tiskárna. „I kdyby se
mohl dosud člověk jezdit desítky let. V oběhu jsou naši zaměstnanci snažili sebevíc, může se stát, že Státní
například stále růžové knížečky s vyraženými písme- tiskárna cenin bude koncem roku zahlcena žádostmi
ny CS, které se vydávaly od roku 1964 do roku 1986. a doklady nám pošle později,“ varuje Novotný a při-

Rekonstrukce
kanalizace uzavře
Šumavskou ulici
Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v ulicích Šumavské a Jiřího
z Poděbrad startuje. První ze zmíněných
ulic přitom opravy uzavřou již zítra, od
dubna do konce srpna pak nebudou
moci řidiči projíždět částí ulice Jiřího
z Poděbrad.
„Do rekonstrukce kanalizace na
Šumavské ulici se dodavatel stavby, Fortex-AGS, pustí ve čtvrtek 1. března a práce
by měly trvat zhruba do poloviny dubna.
Během půldruhého měsíce je nutné kromě napojení kanalizační větve na hlavní
řad v ulici Jiřího z Poděbrad také vybudovat tzv. odlehčovací komoru na konci
dešťové zdrže,“ uvedl Vladimír Vizina ze
šumperské společnosti Irea, jež má na
starosti stavební dozor. Ulice tak bude
zhruba do poloviny dubna neprůjezdná,
a to v úseku od Bratrušovského potoka
po křižovatku s ulicí Jiřího z Poděbrad, po
které povede objížďka. „Je možné, že první dny tudy budou moci motoristé projíždět, později to však již možné nebude.
Výjimku budou mít pouze vozidla integrovaného záchranného systému a také
autobusy,“ zdůraznil Vizina. V březnu se
podle něj začne pracovat rovněž na větvi
vedoucí z ulice Jiřího z Poděbrad směrem
k ulici Kosmonautů. „Doprava zde bude
pravděpodobně jen částečně omezena,“
dodal zástupce společnosti Irea.
-zk-

pomíná, že výměna řidičských průkazů vydaných do
konce roku 1993 je bezplatná. Žadatelé přitom musí
kromě vyplněného formuláře žádosti, jenž je k dispozici na odboru dopravy, předložit občanský průkaz, jednu
aktuální fotograﬁi a starý „řidičák“. Zuzana Kvapilová
Poznámka na závěr: Nové řidičské průkazy si
mohou lidé vyřizovat v kanceláři č. 706 v přízemí přístavby městské úřadovny na Rooseveltově ulici čtyři
dny v týdnu. V pondělí a středu je otevřeno od 8 do 12
hodin a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek pak od
8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin.

Město vyvěsí
tibetskou vlajku
Na jeden den nahradí vlajku
Evropské unie, jež zdobí průčelí
šumperské radnice, žlutočervenomodrá vlajka dalekého Tibetu.
Město se tak v sobotu 10. března přidá k bezmála
třem stovkám českých radnic a krajských úřadů
a vyjádří solidaritu se zemí okupovanou čínskými
komunisty.
K akci Vlajka pro Tibet, která letos připomíná již osmačtyřicáté výročí potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě, se Šumperk
připojí popáté. Města v České republice přitom
poprvé vyvěsila tibetskou vlajku před jedenácti
lety.
-zk-

Radní schválili sazby nájemného
z městských pozemků v roce 2007
Sazby nájemného z pozemků a reklamních ploch, které vlastní město, schválili
letos v únoru šumperští radní. Ti rozhodli, že v roce 2007 na výši sazeb ve většině
případů „nesáhnou“. Výjimkou jsou pouze pozemky pod garážemi, u nichž zrušili
rozlišení podle zón a sjednotili výši platby. Ke změně pak přistoupili i v případě
nájemného z reklamních ploch.
Za pozemky, které město pronajímá
k podnikání, zaplatí zájemci stejně jako
loni v I. zóně 550 Kč za metr čtvereční
a rok, v zóně II. je sazba 275 Kč/m2/rok,
na 110 Kč/m2 pak přijde ročně pozemek
ve III. zóně a na pětapadesát korun v zóně
IV. Téměř symbolická je výše nájemného
u městských pozemků, které využívají
zahrádkáři. V případě zahrádkářských
kolonií zaplatí nájemci jednu korunu
za metr čtvereční a rok, u individuálně
pronajímaných zahrádek je pak sazba
o korunu vyšší.
Ke změně nedochází ani v případech, které se týkají ploch u domu (1-2
Kč/m2/rok), pozemků pod stavbami

v zahrádkářských koloniích (5 Kč/m2/
rok), pozemků města pod ostatními
stavbami ve vlastnictví cizích subjektů
(3-5 Kč/m2/rok) a pronájmu pozemků
pod obytnými domy (1-3 Kč/m2/rok).
„U pozemků pod garážemi jsme letos
zrušili rozlišení podle zón a sjednotili výši
platby na dvacet korun za metr čtvereční
a rok s tím, že nájemce zaplatí ještě roční
padesátikorunový poplatek z přístupových ploch,“ říká vedoucí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana
Répalová. Ke změně podle ní došlo také
u pronájmu ploch pro umístění reklamy
či inzertní skříňky. Pokud plocha nepřesáhne půldruhého metru čtverečního,
přijde nájemce ročně na částku ve výši
1000 Kč/m2. „Při výměře reklamní plochy či inzertních skříněk nad metr a půl
čtvereční pak zaplatí nájemce dvojnásobek,“ podotýká Répalová a dodává, že
bližší informace mohou zájemci získat na
majetkoprávním odboru Městského úřadu, který sídlí v historické budově radnice
na nám. Míru 1, tel.č. 583 388 576. -zk-

4. setkání s veřejností v rámci projektu
„Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperka“
proběhne ve čtvrtek 1. března v 17 hodin v budově Komunitního centra rozvoje
lidských zdrojů (tzv. Komín),
v malé zkušebně Šumperského dětského sboru ve 3. poschodí.

Proběhne setkání
s občany z ulice
J. z Poděbrad
Veřejné setkání občanů bydlících na
ulici Jiřího z Poděbrad a v jejím okolí s vedením města a zástupci společností, jež jsou „spjaty“ s nadcházející
rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních sítí a povrchů komunikací v této
lokalitě, naplánovala na úterý 6. března šumperská radnice. Ta chce „místní“ seznámit s problematikou náročné
obnovy kanalizačních a vodovodních
sítí v této oblasti a s plánovanou generální rekonstrukcí povrchu komunikace Jiřího z Poděbrad, do níž se město
pustí příští rok na jaře.
Na dotazy a připomínky občanů
tak budou ve velké zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, jenž sídlí
v budově někdejšího Okresního úřadu na ulici M.R. Štefánika, odpovídat
starosta města Zdeněk Brož, ředitel
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk Jiří Vepřek, ředitel Šumperské provozní vodohospodářské
společnosti Alois Mazák, Pavel Cygrýd
ze společnosti Fortex - AGS, která je
generálním dodavatelem, Vladimír
Vizina ze šumperské společnosti Irea,
jež má na starosti stavební dozor,
a chybět nebude ani projektant Luděk
Cekr. Setkání začíná v úterý 6. března
v 16.30 hodin.
-red-

Informace/Rady spotřebitelům
Vlastivědné muzeum Šumperk, Městská knihovna Šumperk a Státní okresní
archiv Šumperk vyhlašují soutěž k 50. výročí sborníku Severní Morava
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA ZE SEVERNÍ MORAVY
a) Výtvarná soutěž
Znázorněte některé z dnes již neobvyklých řemesel.
Technika libovolná - od kresby či malby po využití starých technik a řemesel.
Věkové kategorie: I. Mateřské školy, II. 6 - 10 let, III. 10 - 15 let, IV. nad 15 let
b) Literární soutěž
Popište některé ze starých řemesel, napište o něm pohádku, povídku, reportáž
nebo úvahu. Můžete přidat obrázek nebo fotograﬁi.
Věkové kategorie: I. 6 - 10 let, II. 10 - 15 let, III. nad 15 let
Inspirovat se můžete:
- Ve stálé expozici Vlastivědného muzea Šumperk • ve sborníku Severní
Morava • www.knihovnaspk.cz/remesla, www.muzeum-sumperk.cz
• v obecních kronikách uložených ve Státním okresním archivu •
u pamětníků v obci a v okolí.
Uzávěrka soutěže: 25. května 2007
Na soutěžní práce uveďte: kategorii, jméno a příjmení soutěžícího, věk,
adresa nebo škola a doručte do 25.5. na adresu: Vlastivědné muzeum,
Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk
Autoři nejlepších prací budou odměněni. Slavnostní vyhlášení výsledků
a zahájení výstavy se bude konat ve čtvrtek 14. června
ve Vlastivědném muzeu Šumperk.
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Svaz pomáhá diabetikům
Stále více lidí postihuje v posledních letech nemoc zvaná diabetes
mellitus. Jen v České republice je
nemocných cukrovkou na tři čtvrtě
milionu, děti nevyjímaje, a každoročně přibývá dalších padesát tisíc. Ti
všichni se musí naučít s touto nemocí
žít. V této souvislosti pomáhá v Šumperku diabetikům starším šedesáti let
již patnáct let Svaz diabetiků č. 1.
„Snažíme se naučit seniory žít s diabetem. Kromě pravidelných setkání šestkrát ročně ve společenském
středisku Sever na Temenické ulici,
jejichž součástí jsou také přednášky
a hudba s léčebným tancem, pořádáme vycházky do přírody či plesy
s různým zaměřením. Ten letošní byl
například stužkový a jeho návštěvníci mohli vyhrát ceny, jež nám mimo
jiné věnovala Všeobecná zdravotní

pojišťovna a také senátor Adolf Jílek,
kterým touto cestou za jejich vstřícnost děkujeme,“ říká Dana Štysová
ze šumperského Svazu diabetiků. Ten
organizuje pro své členy také tradiční
týdenní a víkendové rekondiční pobyty, na něž ﬁnančně přispívá pražská
centrála, a pro „zdravou“ veřejnost
bezplatné měření glykemie a krevního tlaku.
„Členem našeho Svazu diabetiků se
může stát každý, kdo zaplatí šedesátikorunový roční registrační polatek.
Stačí jen přijít na některou z našich
akcí pořádaných ve společenském
středisku Sever. Termíny jejich konání
pravidelně zveřejňujeme v Šumperském zpravodaji,“ připomíná Štysová
a dodává, že bližší informace mohou
zájemci získat rovněž na telefonním
čísle 583 213 263.
-red-

Rádce spotřebitele: Kdo přijímá reklamaci
Za přijímání reklamace je třeba
považovat právní úkon poskytovatele
služby, respektive osoby jím pověřené,
kterým vezme na vědomí spotřebitelovo
uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci). Vzhledem k tomu, že se spotřebitelé často snaží uplatnit reklamaci na
nesprávném místě, je vhodné se zastavit
u otázky, kdo je vlastně správným adresátem reklamace. Vůči spotřebiteli je za
vady výlučně odpovědný poskytovatel
služby (prodávající). Ten je povinen
převzít zboží k reklamaci. Výjimkou je
pouze situace upravená v ustanovení
§ 625 ObčZ, kdy prodávající v záručním
listě určí jiného podnikatele (obvykle
značkovou opravnu), který je povinen
opravu provést namísto prodávajícího
(tzv. záruční servis).
Takto určený záruční servis je povinen kupující využít k provedení záruční
opravy tehdy, jestliže je umístěn v místě
prodávajícího nebo v místě kupujícího
bližším. Znamená to, že pokud je záruční servis pro kupujícího vzdálenější než
provozovna prodávajícího, může kupující v takovém případě reklamaci uplatnit u prodávajícího a nikoli v záručním
servisu.
Pokud není k provedení opravy určen
záruční servis, je podle ustanovení § 19
odst. 1 ZOS poskytovatel služby povinen přijmout reklamaci v kterékoli své
provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb,
případně i v sídle nebo místě podnikání. Znamená to, že pokud spotřebitel
například zakoupí zboží v prodejně, jež
patří do určitého obchodního řetězce
majícího v rámci území České republiky
více provozoven, není povinen reklamaci uplatňovat v provozovně, v níž zboží
zakoupil, ale může svá práva z odpověd-

nosti za vady uplatňovat v kterékoli prodejně s obdobným sortimentem zboží
patřící do téhož řetězce.
Při zrušení provozovny, jak již bylo
výše uvedeno, je poskytovatel služby
(prodávající) povinen ohlásit živnostenskému úřadu, kam se spotřebitelé
mohou obracet s případnými závazky,
tedy i s reklamacemi. V souvislosti s přijímáním reklamace je vhodné poukázat na
ustanovení § 31 odst. 4 ŽZ, které ukládá
podnikateli povinnost zajistit, aby v provozovně byla v provozní době přítomna
osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. Znalostí
jazyka se přitom rozumí schopnost plynně a jazykově správně reagovat na otázky
vztahující se k běžným situacím denního
života a schopnost ústně sdělit obsah
textu z denního tisku.
Je třeba poznamenat, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy.
Pokud však spotřebitel má při reklamaci právo na výměnu zboží za nové
nebo na odstoupení od smlouvy (tzn.
vrácení kupní ceny za vadné zboží)
a hodlá ho uplatnit, měl by tak učinit
výlučně u prodávajícího (a to v kterékoli
jeho provozovně, jak je uvedeno výše)
- záruční servis k takové operaci není
obvykle příslušný.
Reklamaci je třeba uplatnit nejpozději
poslední den záruční doby. Reklamaci
je možné uplatnit kdykoli v provozní
době prodávajícího. Podle ustanovení
§ 19 odst. 2 ZOS je poskytovatel služby
povinen zajistit, aby v jeho provozovně
byl po celou provozní dobu přítomen
pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Touto osobou však zřejmě nemusí
být osoba splňující podmínku znalosti
českého nebo slovenského jazyka (viz.
výše), může tedy jít o dvě odlišné osoby, které v provozovně musejí po celou

provozní dobu být přítomny. Příklad:
Častá praxe některých obchodníků, kteří
odmítají přijímat reklamace s tím, že příslušný pracovník, který může reklamaci
přijmout, bude v provozovně přítomen
pouze v určitou hodinu, je tedy protiprávní.
Reklamaci je možné vyřídit osobně,
ale bezesporu tak lze učinit též prostřednictvím pošty či dokonce telefonicky,
elektronickou poštou apod. Spotřebitel

přitom není povinen dopravit reklamované zboží do provozovny poskytovatele
služby, což je podstatné zvláště v případě
prodeje či zhotovení větších věcí, jako
jsou například nábytek, domácí spotřebiče atd. Spotřebitel má nadto podle
ustanovení § 509 a § 598 ObčZ právo
na úhradu nutných nákladů, které mu
vznikly v souvislosti s reklamací.
Libuše Harbichová,
oddělení vnějších vztahů MěÚ

Virtuální vlastivěda odstartuje
v polovině března
Šestý ročník Virtuální vlastivědy
již klepe na dveře. Neobvyklá soutěž,
určená uživatelům internetu, kterou
pořádá Městská knihovna Šumperk ve
spolupráci s Regionálním a městským
informačním centrem při místním
Vlastivědném muzeu, Šumperským
Rejem a Domem dětí a mládeže - Vilou
Doris, odstartuje v pátek 16. března
v jednu hodinu po půlnoci vyhlášením prvních dvou otázek. Stejně jako
v uplynulých ročnících i letos by Virtuální vlastivěda měla nejen rozšířit
„obzory“ všech soutěžících, ale
také upozornit na regionální webové stránky.
„Hlavním smyslem
hry je informovat o tom,
co vše lze najít na webech
našeho regionu. Prostřednictvím soutěže se tak
účastníci mohou dozvědět
leccos zajímavého, tentokrát především z oblasti
historie řemesel zdejšího regionu,“ říká ředitelka Městské
knihovny Zdeňka Daňková a prozrazu-

je, že všechny potřebné informace jsou
k dispozici na adrese www.vlastiveda.
rej.cz. Zde najdou všichni zájemci pravidla soutěže, vyplněním formuláře se
zaregistrují (od 10. března) a naleznou
tu otázky, na něž budou během čtyř
týdnů odpovídat. Ti nejúspěšnější pak
získají zajímavé ceny v podobě knih,
volného vstupu na kulturní pořady,
do historických památek a podobně.
Všichni, kteří se rozhodnou soutěžit,
budou mít na internetových stanicích
pořadatelů zdarma čtyři patnáctiminutová připojení k internetu. Do
Virtuální vlastivědy se navíc
lze přihlásit kdykoliv během
soutěže a zodpovědět také
předchozí otázky. Vlastní
soutěž skončí 13. dubna.-zkAdresy pořadatelů: Městská knihovna Šumperk
www.knihovnaspk.
cz,Vlastivědné muzeum
Šumperk - www.muzeum-sumperk.cz, Šumperský REJ - www.rej.cz, DDM Vila Doris
- www.doris.cz.

Informace/Zápisník
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Občan a územní plánování
Pořízení Změny č. 6 územního plánu
sídelního útvaru Šumperk (dále jen ÚPSÚ)
V minulém čísle jsme se pokusili seznámit vás
s obecnými zásadami územního plánování. Dnes vám
přiblížíme postup a předpokládaný časový harmonogram Změny č. 6 ÚPSÚ Šumperk. Pořízení změny
územního plánu má tři následující fáze.
1. fáze - příprava: Do této fáze patří výzva v tisku
a na webových stránkách města k předkládání žádostí
o změnu územního plánu pro občany, fyzické osoby
a právnické osoby. Žádosti lze podávat do dneška,
tedy do středy 28. února 2007.
Během března pak proběhnou jednání k jednotlivým žádostem s určeným zastupitelem města a v některých komisích Rady města Šumperka. V dubnu
bude v poptávkovém řízení vybrán projektant Změny
č. 6 ÚPSÚ Šumperk.
2. fáze - zadání: Druhá fáze je vstupním krokem
do vlastního procesu pořizování Změny č. 6. Během
dubna a května zpracuje pořizovatel (odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic) spolu s určeným zastupitelem návrh zadání. Pořizovatel

zašle návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu a zajistí zveřejnění návrhu
zadání Změny č. 6 ÚPSÚ Šumperk a jeho vystavení
k veřejnému nahlédnutí po dobu třiceti dnů. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky (pravděpodobně červen). V červenci pak bude schváleno
zadání Změny č. 6 v Zastupitelstvu města.
3. fáze - návrh: Během srpna zpracuje projektant
dle schváleného zadání návrh Změny č. 6. Pořizovatel
vystaví návrh Změny č. 6 po dobu třiceti dnů a uvědomí o tom dotčené orgány, sousední obce a Krajský
úřad v Olomouci.
V září, říjnu a listopadu 2007 bude probíhat projednávání návrhu Změny č. 6 a bude vypracována
zpráva o tomto projednání. V prosinci 2007 se ke
zprávě vyjádří Krajský úřad Olomouckého kraje.
V lednu 2008 bude oznámeno vystavení návrhu
Změny č. 6 a určen termín veřejného projednání, které proběhne během února až poloviny března 2008.
V dubnu 2008 se předpokládá vydání Změny č. 6
ÚPSÚ Šumperk.
Věra Kulichová,
vedoucí oddělení strategického rozvoje
a územního plánování MěÚ Šumperk

Při odběru a vypouštění vody je třeba povolení
Každý, kdo odebírá podperské radnice Alena Turková.
zemní či povrchovou vodu,
Řada domácností, které použínebo do těchto vod vypouští
vají vlastní studnu nebo na
odpadní vodu, musí do konce
zalévání čerpají vodu z potoka,
letošního roku získat povolení
tak bude podle ní nové povolepříslušného správního orgání potřebovat. Povinnost se ale
nu, tzv. vodoprávního úřadu.
na druhou stranu netýká těch,
Tuto povinnost totiž stanovila
kteří mají studnu schválenou
před třemi lety novela vodpo 1. lednu 2002 a také domácního zákona č. 254/2001 Sb.
ností se studnami postavenými
Pokud bude lidem příští rok
před rokem 1955. „Povolení
platné povolení chybět, hro- Pokud budou lidé čerpat vodu z potoka na zalé- není třeba ani v případě odbězí jim pokuta až padesát tisíc vání čerpadlem, musí mít od roku 2008 povolení ru povrchové vody bez využití
korun, podnikatelé a fyzické vodohospodářského úřadu. Ilustrační foto: -zk- technického zařízení. Nepoosoby podnikající pak riskují
třebují ho tedy ti, kteří napříaž desetimilionovou sankci. Za povolení, jež na Šum- klad nabírají vodu z potoka konví,“ vysvětluje Turková
persku vydává vodoprávní oddělení odboru životního a zdůrazňuje, že povolení vodoprávního úřadu je třeba
prostředí Městského úřadu v Šumperku, se neplatí.
i při vypouštění odpadních vod do vod povrchových
„Voda představuje v dnešní době jeden z nejcen- nebo podzemních. „Opatření se netýká rovněž domácnějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí ností, kterým vodu odvádí nebo dodává kanalizační či
odpovídat principům jedenadvacátého století. Stát vodárenská společnost, obec a podobně,“ dodává.
chce tímto způsobem udělat ve vodním hospodářství
Na získání povolení mají lidé deset měsíců, neměpořádek,“ říká vedoucí vodoprávního oddělení šum- li by však jeho vyřízení nechávat na poslední chvíli.
K vydání totiž mimo jiné potřebují i posudek od hydrogeologa. „Pokud budou mít lidé jakékoliv nejasnosti,
O povolení vodoprávního
mohou se na nás obrátit,“ říká vedoucí vodoprávního
úřadu musí žádat
oddělení šumperského Městského úřadu. Potřebné
údaje a informace mohou podle ní zájemci získat rovFyzická osoba - odběr vody k zalévání zahrady či
něž na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz, na
k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní
níž
si mohou stáhnout i formulář žádosti, nebo mohou
vody z domovní čistírny odpadních vod do vod povrzavolat na bezplatnou linku 800 101 197, kterou Minischových nebo podzemních.
terstvo zemědělství k tomuto účelu zřídilo.
-zkŽivnostník - odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček
aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod.
Zemědělec - odběr vody k zavlažování či k napájení
dobytka.
Rybníkář - odběr vody pro napouštění rybníků,
sádek, líhní, vodních nádrží.
Provozovatel veřejných koupališť - odběr či vypouštění vody.
Provozovatel lyžařských areálů - odběr vody k výrobě sněhu vodními děly.

Ke dni 31. prosince 2007 zanikne platnost těch
povolení k odběru povrchových nebo podzemních
vod, která byla vydána a nabyla právní moci
do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje
určeného pro individuální zásobování jednotlivé
domácnosti pitnou vodou nezanikají.

Krátce ze zápisníku
Reissova ulice
se ocitne na tři hodiny
bez proudu
Reissova ulice v Šumperku se podle sdělení Severomoravské energetiky a.s. ocitne v úterý 6. března na tři
hodiny bez proudu. Dodávka elektrické energie přitom
bude přerušena od 7.30 do 10.30 hodin dopoledne.
Důvodem jsou opravovat nezbytné práce na zařízení
nízkého napětí.
-red-

Galerie Šumperska je mimořádně otevřena také v neděli
Galerie Šumperska, jež v nedávno zrekonstruovaném
východním křídle tzv. Pavlínina dvora přivítala první
návštěvníky začátkem února, bude vzhledem k velkému
zájmu veřejnosti až
do 25. března mimořádně otevřena
také každou neděli
odpoledne, a to
od 13.15 do 17
hodin. Zájemci se přitom
o nedělích do
galerijních prostor dostanou
přes výstavní síň
(„skleník“) místního Vlastivědného muzea. To novou
galerii, v níž je v současné době k vidění výstava Současné výtvarné umění
Šumperska, spravuje. Více informací lze nalézt na www.
muzeum-sumperk.cz.
-zk-

Knihovna nabízí zájemcům
první kroky internetem
Co je to internetová stránka a jak se na ni dostanete? Jak využívat elektronickou poštu? Odpovědi na tyto
a další otázky připravila pro všechny zájemce šumperská
Městská knihovna. Pro začátečníky, kteří ještě neměli
příležitost setkat se s internetem, tak nabízí individuální konzultace na internetových pracovištích, a to během
celého března vždy ve čtvrtek (1.3., 8.3., 15.3., 22.3.,
29.3.). První hodina u Internetu je přitom zdarma. Nutná je přihláška a rezervace míst předem, a to na pracovištích: Městská knihovna, ul. 17. listopadu 6 - půjčovna pro
dospělé, tel.č. 583 214 588; Knihovna Sever, Temenická
ul. 5, tel.č. 583 215 530.
-zd-

Vlastivědné zajímavosti
jsou na internetu
Vlastivědné zajímavosti vydával Vlastivědný ústav
v Šumperku (od roku 1979 Okresní vlastivědné muzeum) v letech 1970 - 1994. Byly to drobné tisky o čtyřech
stranách s vlastivědným obsahem, mapující území šumperského okresu v hranicích do roku 1996. Na zpracování textu se během čtyřiadvaceti let podílelo sedm
desítek autorů, jednak z řad pracovníků muzea, např.
Karel Čunderle, Zdeněk Filip, František Spurný, Zdeněk Gába, Hana Janáčková, Krista Lolková, Miloš Melzer
a Ivan Tuša, a jednak externí spolupracovníci J. Bartoš,
Josef Bieberle,, Rudolf Zuber,
Miloš Trapl
a další.
V roce 1994
byla číslem
254
existence
Vlastivědných
zajímavostí ukončena.
Svého pokračování se
pak dočkaly až v roce
2005 na webových
stránkách
muzea.
Zájemci o historii
regionu tak najdou
Jedna z „internetových
nové
„internetové
zajímavostí“ se zabýzajímavosti“
na
vá křtitelnicí ze
www.muzeumSobotína. Foto:
sumperk.cz. -mb-jm-
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Na Vyhlídce vyrůstá dětský domov
V novém domově by měly již letošní Vánoce strávit
čtyři desítky dětí z Dětského domova se školou, který dnes sídlí v Koutech nad Desnou. Moderní komplex přitom vyroste do konce roku v areálu bývalého
Okresního domu pionýrů a mládeže na Vyhlídce, který koupilo v roce 2004 Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy právě pro potřeby kouteckého výchovného ústavu.
„Na tento okamžik netrpělivě čekali děti i vychovatelé. Předcházely mu čtyři dlouhé roky přípravy
a nespočet jednání. Stálo to ale zato, protože výsledkem bude zařízení ojedinělé v celé republice,“ uvedl loni v listopadu během slavnostního poklepání
základního kamene nového domova jeho ředitel Jiří
Klaška. Současné prostory Dětského domova se školou v Koutech nad Desnou jsou podle něj sice útulné,

ale nevyhovují po kapacitní ani hygienické stránce
a chybějí zde především místnosti pro trávení volného
času a tělocvična. Nevýhodou je i vzdálenost od Šumperka. „Do města jezdíme nejen k odborným lékařům,
ale také za kulturou. V novém působišti připravíme
děti mnohem lépe do života, nemluvě o návaznosti na
střední a odborné školství,“ vysvětlil ředitel loučenského zařízení, které se dnes stará asi o dvě desítky dětí ve
věku od šesti do patnácti let, jež z devadesáti procent
vyrůstaly v nefunkčních rodinách.
V areálu na Vyhlídce by přitom mohlo najít útočiště
až čtyřicet dětí do osmnácti let a dalších osm bude moci
až do šestadvaceti let využívat byty v rámci tzv. chráněného bydlení. „V Šumperku vyroste ojedinělé zařízení.
Děti budou v osmičlenných skupinách spolu s vychovateli obývat jednotlivé byty, kterých bude v internátu

pět. Chceme, aby se toto prostředí co nejvíce blížilo
rodinnému. Na rozdíl od domova v Koutech navíc půjde o smíšené zařízení pro dívky i chlapce, takže zde
budou moci být i sourozenci,“ objasnil Klaška.
Náročnou investiční akci, která přijde na osmdesát
milionů korun, odstartovala demolice zchátralé zděné
budovy, na jejímž místě vyroste školní budova s jídelnou. Zachována zůstala pouze železná montovaná
konstrukce, kterou zlínská ﬁrma Zlínstav kompletně
zrekonstruuje a obezdí. Studie nového domova, která je dílem šumperského Stavoprojektu, dále počítá
s výstavbou internátu, objektu pro chráněné bydlení
a samozřejmě také s vybudováním tělocvičny, která
částečně zasáhne do dnešního parkoviště. Rekonstrukcí by pak mělo projít i stávající asfaltové hřiště.
Zuzana Kvapilová

Klasika Viva vstupuje do sedmé sezony
Špičkové mladé umělce, zajímavé a netradiční soubory představuje
v Šumperku již sedmým rokem violista Roman Janků. Projekt nazvaný
Klasika Viva v uplynulých šesti letech
neustrnul, ale stále se vyvíjí. A protože
v březnu vstupuje do nového ročníku,
požádala redakce Šumperského zpravodaje jeho tvůrce, rapotínského rodáka a odchovance místní Základní umělecké školy Romana Janků o rozhovor.
Klasika Viva má za sebou již šest ročníků. Můžete srovnat dnešní podobu
cyklu s někdejší Hudbou na radnici?
Srovnávat první koncerty Hudby
na radnici a dnešní Klasiku Viva není
zase tak složité. Tehdy jsme začínali po
mnoha letech lákat lidi na pravidelné
koncerty klasické hudby, hledali jsme
cesty, jak o nich potenciálním posluchačům říci. A nebylo to jednoduché.

Naštěstí jsou již lidé zvyklí na pravidelnost koncertů, a tím je také dán rozdíl v počtu návštěvníků koncertů dnes
a před šesti lety. V této souvislosti mě
těší, že při posledních koncertech jsme
doslova hledali volné židle, neboť bylo
úplně plno.
Letos vstupuje Klasika Viva do sedmého ročníku. Bude mít stejnou podobu nebo uvažujete o nějaké změně?
Myslím si, že stávající forma cyklu
je prozatím dobrá a určitě neplánujeme změnu v systému koncertů nebo
předplatném. Nicméně chystáme malé
zpestření kulturního života na letní
měsíce. V první polovině července se
tak mohou obyvatelé Šumperka těšit
na Klášterní hudební slavnosti. Jak už
název napovídá, jedná se o maximální
využití krásného prostoru místního
klášterního kostela. Ale o tom bych víc

prozradil až v některém z příštích čísel.
Můžete alespoň nastínit, na koho
se mohou šumperští milovníci klasické hudby těšit v rámci cyklu Klasiky
Viva?
Zahajovací koncert 20. března bude
ve znamení klavírního Smetanova tria,
které do Šumperka přiveze Schubertovy a Dvořákovy skladby. Druhý koncert 17. dubna pak představí hudbu
anglického skladatele Purcella a jeho
pozdně renesančních současníků
v podání souboru historických nástrojů Ensemble Inégal. Do třetice přivítáme 17. května harfenistku Kateřinu
Englichovou a mladou violistku Jitku
Hosprovou, v Šumperku již v minulosti
známou z vystoupení komorního souboru Trio Siraels. A poslední koncert
jarní části bude patřit Šumperskému
dětskému sboru, který vystoupí v kláš-

Město rozezní blues i rytmická smršť Čankišou
Hned dvě hudební lahůdky připravil na březen šumperský Dům kultury. V polovině měsíce nejprve nabídne festival Echo Blues Alive a o týden později pak zaplní velký sál
divoké rytmy a spousta pozitivní energie v podání brněnské
skupiny Čankišou.
Nejmladší „bratříček“ podzimního mezinárodního festivalu Blues Alive v Šumperku, akce s názvem Echo Blues Alive, představí v pátek 16. března skutečnou lahůdku. Hlavní
hvězdou totiž bude americký multiinstrumentalista, zpěvák
a autor Otis Taylor. „Umělec, který konzervativní „dvanáctkovou škatulku“ překračuje ve všech myslitelných směrech,
představí se svým bandem mimo jiné písně z právě vydaného nového alba Deﬁnition Of a Circle,“ říká produkční
Domu kultury Kamil Navrátil a dodává, že Taylor hudebně čerpá nejen z klasických bluesových struktur, ale stejně
blízko má i k apalačské hudbě, v jeho písních jsou patrné
ohlasy západoafrických vzorců a často využívané ostinátní
ﬁgury navozují až psychedelické stavy. Otisi Taylorovi, kterého americký tisk označil za „jediného bluesmana, kterému
ještě opravdu o něco jde“, připraví v šumperském Domě kultury půdu Jan Spálený s ASPM, Luboš Andršt se svým Blues
Bandem a hostujícím Ondřejem Konrádem, který bude festival moderovat, a olomoucká skupina Bluesberg.

O týden později, v pátek 23. března, pak nabídne Dům
kultury těm největším hudebním fajnšmekrům rytmickou
smršť v podání brněnské skupiny Čankišou. „Brněnská
kapela Čankišou vznikla v roce 1999 a od té doby získala výrazné místo na poli nejen české worldmusic, kterou
pojala svým vlastním a osobitým stylem. Oprášila legendu
dávného jednonohého lidu Čanki, naučila se jejich jazyk,
posbírala hudební nástroje z různých koutů
světa
a vzniklo tak self ethno,“ popisuje Navrátil.
Čankišou jsou tak podle něj divoké rytmy
a spousta pozitivní energie smíšená s vlivy
několika etnik - arabským, africkým a balkánským. V roli předskokana se přitom
představí hudební všeuměl Karel
Cvrk se svou bubenickou šou
doplněnou o zvuk sitáru, pro
který si zajel až do daleké
Indie.
-redHlavní hvězdou festivalu Echo
Blues Alive bude americký
multiinstrumentalista, zpěvák
a autor Otis Taylor. Foto: archiv

Na letní měsíce chystá tvůrce cyklu Klasika Viva Roman Janků Klášterní hudební
slavnosti. Jak už název napovídá, jejich
dějištěm bude nádherný prostor místního klášterního kostela.
Foto: archiv
terním kostele 12. června. Tím ovšem
nabídka nekončí. Po dohodě s vedením
sboru uvedeme v rámci cyklu Klasika
Viva mimořádně v rámci předplatného
Koncert pro UNICEF. Ten by se měl
konat na konci června. Termín je zatím
v jednání.
Dostanou v letošní Klasice Viva
prostor i žáci hudebních oborů místní
Základní umělecké školy?
Určitě dostanou. Už dnes se těším na
návrhy účinkujících, které mi pan ředitel zašle.
V uplynulých letech si lidé zvykli
využívat tzv. abonentní karty, které
umožňují zakoupení levnějšího vstupného. Jsou k dostání i letos?
Samozřejmě. Abonentní karty se
velice osvědčily a jsou vedle dalších
podpůrných prostředků velice využívané.
Děkuji za rozhovor Z. Kvapilová

Kulturní život
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň

Sága moravských Přemyslovců Výstava, která potrvá do
15.6., bude zahájena vernisáží 22.3. v 17 hodin.
Hollarova galerie
Kouzelný svět hraček Výstava, která potrvá do 7.5., bude
zahájena 15.3. v 17 hodin.
Rytířský sál
Hody, hody, doprovody Výstava, která potrvá do 12.4.,
bude otevřena od 20.3. Doprovodný program k výstavě: 21.3. Přednáška pro školy o jarních zvycích na Šumpersku * Dílna - výroba a vynášení smrtky - spolupráce s DDM U
RADNICE a SOŠ Šumperk * 22.3. Dílna - výroba kraslic
Předsálí Rytířského sálu Tajemství jeskyní Výstava potrvá do 31.3.
Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty a akce ve výstavní síni: 20.3. v 19 hodin - Klasika Viva
Galerie Šumperska
Současné výtvarné umění Šumperska
Výstava potrvá do konce srpna
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevřeno:
út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., otevírací doba Galerie:
út - pá: 8 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. Do 25.3. mimořádně každou neděli od 13.15 do 17
hod. (vstup přes výstavní síň), v pondělí je Galerie uzavřena.

FILMY
KINO OKO
28.2. jen v 17.30 hodin
28.2. jen v 19.45 hodin
1.-2.3. jen v 17 hodin
1.-2.3. jen v 19 hodin
3.-4.3. jen v 16 hodin
3.-4.3. jen v 18 hodin
3.-4.3. jen ve 20 hodin
5.-6.3. jen v 18 hodin
5.-6.3. jen ve 20 hodin
7.3. jen v 18 hodin
7.3. jen ve 20 hodin
8.3. jen v 17.30 hodin
8.3. jen ve 20 hodin
9.-11.3. jen v 16 hodin

Kvaska, ČR
Premiéra
Životy těch druhých, Německo
Maharal - Tajemství talismanu, ČR Hrajeme pro děti
Krvavý diamant, USA
Nominace na Oscary 2006
Maharal - Tajemství talismanu, ČR Hrajeme pro děti
Malá Miss Sunshine, USA Nominace na Oscary 2006
Krvavý diamant, USA
Nominace na Oscary 2006
Maharal - Tajemství talismanu, ČR Hrajeme pro děti
Saw 3, USA
Maharal - Tajemství talismanu, ČR Hrajeme pro děti
Zajatci mlhy, Rusko
Artvečer
Hannibal - Zrození, Francie, VB, USA
Premiéra
Ďábel nosí Pradu, USA Nominace na Oscary 2006
Happy Feet, USA
Nominace na Oscary 2006,
Hrajeme pro děti
9.3. jen v 18 hodin
Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
9.3. jen ve 20 hodin
Hannibal - Zrození, Francie, VB, USA
Premiéra
10.3. v 18 a ve 20 hodin
Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
11.3. jen v 18 hodin
Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
11.3. jen ve 20 hodin
Hannibal - Zrození, Francie, VB, USA
Premiéra
12.-14.3. jen v 16 hodin
Happy Feet, USA
Hrajeme pro děti
12.-14.3. jen v 18 hodin
Noc v muzeu, USA
Hrajeme pro děti
12.-14.3. jen ve 20 hodin
Hannibal - Zrození, Francie, VB, USA
Premiéra
15.-21.3. jen v 16.30 hodin
Most do země Terabithia, USA
Hrajeme pro děti
15.-21.3. v 18.30 a ve 20.15 hodin Vratné lahve, ČR
22.-25.3. jen v 16.15 hodin
Šarlotina pavučinka, USA
Hrajeme pro děti
22.-25.3. v 18.00 a ve 20.15 hod. 300: Bitva u Thermopyl, USA
Premiéra
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz
ART KINO
Čínský ﬁlm 2006
1.3. v 19 hodin v D 123
Horská hlídka, Čína 2004
8.3. v 19 hodin v D 123
Šanghajské sny, Čína 2005
15.3. v 19 hodin v D 123
Nikdo nesmí chybět, Čína 1999
22.3. v 19 hodin v D 123
Všichni možní sběrači a já, Francie 2000
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

MUSIC MACHINE
16.3. ve 20 hodin
Jolly Joker
24.3. ve 22 hodin
DJ Bobr - Chillout Night
Bližší informace: www. musicmachine.cz.

H-CLUB
2. března
5. března od 18 hodin
10. března
22. března od 18 hodin
Bližší informace: www.h-club.cz

Skatemag párty
Kurz řeckého tance
Koncert kapely „3:1“
Kurz řeckého tance

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123
3.3. od 10 hodin ve velkém sále DK
4.3. od 15 hodin ve velkém sále DK
8.3. od 19.30 hodin v prostorách DK
8.3. od 18 hodin v klubovně č.1 DK

Rubi 90,0 FM Night Fever
Miss Aerobic Tour 2007
Radovanovy radovánky
Pohádka
Jiří Schmitzer
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Přednáška
9.3. od 18.30 hodin ve velkém sále DK
EUROFEST 2007: Mňága & Žďorp, Elektrick Mann, Sioux vs. Neutuchající Veselí: 15. výročí, Unprinted (de), Tainted
10.3. od 19.30 hodin ve velkém sále DK
Květinový ples
16.3. od 18 hodin ve velkém sále DK
ECHO BLUES ALIVE IV.: Otis Taylor
(USA), Luboš Andršt Blues Band Feat. Reesie Davis (USA, CZ), Jan Spálený a ASPM,
Bluesberg
18.3. v 15 hodin ve velkém sále DK
Hurá, jaro je tady! Zábavný pořad pro děti
20.3. v 19 hodin ve výstavní síni VM
KLASIKA VIVA: Smetanovo Trio
21.3. od 19 hodin v klubovně č.2 DK
Od ateizmu k duchovní dimenzi
Přednáška
23.3. od 20 hodin ve velkém sále DK
Čankišou, Shamania Mania
25.3. od 15 hodin ve velkém sále DK
Eva a Vašek
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

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé

Po, Út, St
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

8 -12

8 - 12

zavřeno

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
8.3. ve 14 hodin
13.3. od 16 hodin
15.3. ve 14 hodin
22.3. ve 14 hodin
Každé pondělí od 9 do 12 hod.
a od 14.30 do 17.15 hod.
Každé úterý od 9 do 12 hod.
Každé úterý od 16.45 hod.
na krytém bazéně v Zábřeze
Každou středu od 16.45 hod.
na krytém bazéně v Zábřeze
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 hodin

Zábavné odpoledne pro důchodce
Klub ﬁlatelistů
Setkání členů městského svazu DIA
Zábavné odpoledne pro důchodce
Mateřské centrum
Mateřské centrum
Plavání batolat - začátečníci

Plavání batolat - pokročilí
Mateřské centrum
- Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

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

Knihovna Sever, Temenická 5 zve děti, jejich rodiče či prarodiče
na šesté setkání Klubu podvečerního čtení
NA SNĚMU STRAŠIDEL
aneb jak to chodí v kouzelných pohádkách.
Hostem sněmu bude
paní VĚRA KUBÍČKOVÁ.
Těšíme se ve čtvrtek 1. března
v 17 hodin v knihovně Sever!

Kulturní život

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka

Městská knihovna
Kavárnička pro seniory
Divadlo Šumperk
Vila Doris

Adéla Bébarová - Prolínání Výstava potrvá do 4. března.
Pavel Skrott - Krajina v černé Výstava, která potrvá
do 1.4., bude zahájena 7.3. v 18 hodin.
Richard Růžička - Fotograﬁe Výstava potrvá do 14.3.
Jan Jančík - Obrazy
Jindřich Štreit - „Spolu“
Výstava fotograﬁí bude zahájena 3.3. v 18.30 hodin.
Výstava kreseb Evy Neumannové
Výstava potrvá do 19.3.
Řeka Morava - Světový den vody Výstava výtvarných
prací dětí ZUŠ Jeseník bude zahájena 22.3. v 17 hodin.

DDM U RADNICE
28.2. od 16 hodin v herně TTC
28.2. od 17 hodin v ateliéru DDM

Stolní tenis pro děti od 8 let
Základy uměleckých řemesel
- Tiffany
1.3. v 16 hodin
Cvičení na malých míčích
1.3.
Mix Aerobik pro veřejnost
1.3. v 17.30 hodin v kuchyňce DDM
Vaření pro začátečníky
3.3. od 9 hodin v dílně DDM
Keramika pro každého
3.3. od 9 hodin ve velkém sále DK
Rozjezd Tour Miss Aerobik 2007
3.3. od 14 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
3.3. v herně TTC Šumperk
Stolní tenis - krajské ﬁnále družstev
7.3. v 17 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel
- drátování
7.3. v 15.30 hodin v klubovně DDM
Hádanky, křížovky
Od 8 let
8.3. v 15 hodin v dílně DDM
Železniční modelářství od A do Z
- stavíme kolejiště
10.3. v 15 hodin v kuchyňce DDM
Indické vaření
12.3. ve 14 hodin v učebně DDM
Volný internet
14.3. v 16 hodin v herně TTC Šumperk
Pojď si pinknout Stolní tenis od 8 let
15. - 18.3. na základně Hraběšice - Krásné
Hravé jarní prázdniny pro
nejmenší děti a jejich rodiče
16.3. v 9 hodin v ateliéru DDM
Prázdninové šití panenek
20.3. v 15 hodin v dílně DDM
Modelářství pro kluky
Od 8 let
20.3. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ
Florbal pro muže
21.3. v 9 hodin v muzeu Šumperk
Smrtná neděle
Velikonoční program pro MŠ a ZŠ
22.3. v 17 hodin v kuchyňce DDM
Vaření pro děti
Od 8 let
21.3. v 16 hodin v herně TTC Šumperk
Pinec pro děti
21.3. v 17 hodin v ateliéru DDM
Základy uměleckých řemesel - ruční
papír, kašírované dekorování
krabiček na dárky
22.3. v 9 hodin v muzeu Šumperk
Malované vajíčko
Velikonoční program pro MŠ a ZŠ
24.3. v 15 hodin v kuchyňce DDM
Indické vaření
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DIVADLO ŠUMPERK
28.2. v 17 hodin
Obraz
G
2.3. v 19.30 hodin na Hrádku Švédský stůl
VK
3.3. v 19.30 hodin
Šťastné dny
P, VK
10.3. v 19.30 hodin
Jo, není to jednoduché
P, VK
14.3. v 19.30 hodin
Šťastné dny
A, VK, X
15.3. v 17 hodin
Jitřní paní
S2, VK, X
16.3. v 19.30 hodin
Obraz Div. studio mladých
VK
17.3. v 19.30 hodin
Jo, není to jednoduché
B, VK, X
21.3. v 17 hodin
Šťastné dny
G, VK, X
24.3. v 19.30 hodin
Chudák manžel Div. spol. J. Jurištové z Prahy F, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz
DDM Vila Doris pořádá
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
4 lekce 5.3., 7.3., 12.3. a 14.3. vždy od 15 hodin v IT na „Komíně“.
Kurz výpočetní techniky pro začátečníky
4 lekce 19.3., 21.3., 26.3. a 28.3.
Informace Bronislav Vavruša, tel.č. 583 283 481, 731 610 031,
vavrusa@doris.cz.
Cena kurzů 400 Kč
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VILA DORIS
28.2. od 12.30 hodin na „Komíně“

poÓčko:
Otevřený Monte klub pro děti (hry)
28.2. od 14 hodin v Arte dílně na „Komíně“ Keramické odpoledne pro veřejnost
28.2. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
1.3. od 12.30 hodin v Arte dílně na „Komíně“ poÓčko:
Otevřená Arte dílna pro děti
(kreslení a malování)
1.3. od 15 hodin v bývalé sborovně Vily Doris Otevřený klub deskových her
(Pylos, Quixo, Quarto…)
1.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Otevřená herna
1.3. od 17 hodin v malé zkušebně ŠDS
Setkání s veřejností v rámci projektu
na „Komíně“
„Komunitní plánování sociálních
služeb města Šumperka“
2.3. od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
3.3. od 9.30 hodin v tělocvičně na „Komíně“ I ty to zvládneš Vše o lezení pro kluky
a holky od 2. do 9. tříd
5.3. od 15 hodin v IT na „Komíně“
Kurz výpočetní techniky
pro začátečníky
5.3. od 16 hodin v MC na „Komíně“
Hathajóga
6.3. od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko: Otevřené I-téčko pro děti
(internet a hry)
6.3. od 16 hodin v MC na „Komíně“
Škapulíř
- Březnové pranostiky a tradice
7.3. od 12.30 hodin v MC na „Komíně“
poÓčko:
Otevřený Monte klub pro děti (hry)
7.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
8.3. od 12.30 hodin v AD na „Komíně“
poÓčko: Otevřená Arte dílna
pro děti (keramika)
8.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
8.3. od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
9.3. od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
9.3. od 18 hodin v IT na „Komíně“
Biograf Komín - „Konzum“
Pohled na konzumní společnost
10.3. od 15 hodin v sále Vily Doris
Tančírna s Luccilou
Výuka orientálních tanců
12.3. od 16 hodin v MC na „Komíně“
Hathajóga
12.3.
„Světem odvážných“ - Den s horskou
službou v Jeseníkách Přihlášky předem
12.3.
Hravé prázdniny pro děti ZŠ
- „Hrajeme si v přírodě“
13.3. od 9 hodin ve Vile Doris
Hravé prázdniny pro děti ZŠ
- „Hrajeme si se zvukem“
14.3. od 9 hodin ve Vile Doris
Hravé prázdniny pro děti ZŠ
- „Hrajeme si s deskovou hrou“
14.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
15.3. od 9 hodin ve Vile Doris
Hravé prázdniny pro děti ZŠ
- „Hrajeme si s živly“
15.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
15.3. od 15 hodin ve Vile Doris
Otevřený klub deskových her
16.3. od 9 hodin v AD na „Komíně“
Hravé prázdniny pro děti ZŠ
- „Hrajeme si s loutkou“
17. a 18.3. od 9 hodin v AD na „Komíně“
Kurz barevného kreslení
19.3. od 16 hodin v MC na „Komíně“
Hathajóga
20.3. od 12.30 hodin v IT na „Komíně“
poÓčko: Otevřené I-téčko pro děti
(internet a hry)
21.3. od 12.30 hodin v MC na „Komíně“
PoÓčko:
Otevřený Monte klub pro děti (hry)
21.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
22.3. od 12.30 hodin v AD na „Komíně“
poÓčko: Otevřená Arte dílna pro děti
(papírové tkaní)
22.3. ve 14.30 hodin na rozcestí
z výpadovky na Bludoveček
Odyssea - přespolní běh
22.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“
Volná herna
Otevřený klub deskových her
22.3. od 15 hodin ve Vile Doris
22.3. v 17 hodin ve Vile Doris
Řeka Morava - Světový den vody
Zahájení výstavy
23.3. od 14 hodin v IT na „Komíně“
Internetová čajovna
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 481 (I-téčko: IT), 583 285 624
(Artedílna: AD + Mateřské centrum: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz

