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Kámen na kameni nezůstal v suterénu 
šumperské radnice. Ten ožil stavebním 
ruchem v polovině listopadu a do kon-
ce května zde vyroste výtah, který vyřeší 
dnes obtížný přístup imobilních občanů 
do úřadovny. Jde přitom o první etapu 
rekonstrukce této historické budovy, 
jež přijde na necelých dvanáct milionů 
korun.

Prosklený výtah, do kterého budou 
moci lidé na vozíčku nastupovat v sute-
rénu, kam se dostanou po rampě nově 
vybudované v místech někdejších veřej-
ných toalet, „zaplní“ současný světlík, 
jenž je třeba zastřešit a zateplit. V jed-
notlivých podlažích se pak lidé dostanou 
do výtahu po skleněných podestách, a to 
vstupy, jež vzniknou v místech původ-
ních oken vedoucích do světlíku. Kromě 
realizace výtahu navíc vybuduje fi rma 
SAN-JV, jež vyšla vítězně z výběrového 

Nový propagační materiál „Šumperské 
procházky s Alíkem a rodinou“ vyšel 
ve čtyřtisícovém nákladu a je k dostání 
za třicet korun ve čtyřech jazykových 
verzích.  Více na straně 10

Plánovaná rekonstrukce kanalizační 
a vodovodní sítě v ulicích Šumavské 
a Jiřího z Poděbrad odstartovala. Prv-
ní ze zmíněných ulic již přitom opravy 
uzavřely, od poloviny dubna pak nebu-
dou moci řidiči projíždět částí ulice Jiří-
ho z Poděbrad.  Více na straně 5

Žákyně třetího ročníku SOŠ a SOU 
Šumperk, Petra Hedrichová získala 
na pražském mezinárodním veletrhu 
World of Beauty & SPA 2007 za vlaso-
vou kreaci „Oheň“ titul nejlepší junior-
ské kadeřnice.  Více na straně 10

Ještě zhruba dva měsíce se bude historickou budovou šumperské radnice rozléhat stavební 
ruch. Ten vládne rovněž za venkovní plechovou ohradou, kde vyrůstá nová rampa pro 
vozíčkáře. Právě po ní se lidé dostanou k prosklenému výtahu v suterénu.  Foto: -zk-
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řízení, v suterénu radnice i nové veřejné 
sociální zařízení. -zk- Více na straně 3

Některé „řidičáky“ je třeba vyměnit
Pozornost by měli zvýšit lidé, kte-

ří vlastní řidičské průkazy vydané od         
1. července 1964 do 31. prosince 1993. 
Ty totiž nebudou od příštího roku platit. 
Úředníci z odboru dopravy šumperské-
ho Městského úřadu řidičům vzkazují: 
„S výměnou neotálejte. Pokud ji nechá-
te na konec roku, čekají vás několikaho-
dinové fronty!“ 

O nové řidičské průkazy by mělo jen 

ve správním obvodu šumperské radnice 
ještě letos požádat téměř osm tisíc obča-
nů. Pokud by totiž první den roku 2008 
vyjeli se starým „řidičákem“, dopustí se 
závažného dopravního přestupku. Řidi-
či by si proto měli zkontrolovat datum 
vydání dokladu a pokud „spadají“ do 
zmíněné kategorie, měli by co nejdříve 
navštívit odbor dopravy. Bližší informa-
ce najdete na stranách 6 a 7. -zk-
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Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 
8. března 2007:

* schválilo rozpočtový výhled města Šumperka 
na léta 2008 - 2022. Ten zahrnuje v roce 2008 inves-
tice za více než sto dvaadvacet milionů, o rok později 
pak akce ještě o milion vyšší a v roce 2010 v něm jsou 
vyjmenovány investice za sto třicet devět a půl milio-
nu korun. Bližší informace v příštím čísle.

* vzalo na vědomí hodnocení rozvoje živnos-
tenského podnikání v roce 2006. Jen loni vydali 
úředníci 1191 živnostenských listů a sedmatřicet 
rozhodnutí o udělení koncese, provedli 1057 změn 
a 1035 výpisů ze živnostenského rejstříku, zrušili 
524 živnostenských oprávnění, z toho čtrnáct z moci 
úřední, v jednom případě pozastavili živnosti na 
základě rozhodnutí soudu a vyhověli 1596 žádostem 
o přerušení podnikání. Na správních poplatcích pak 
vybrali 1,58 milionu korun.

* vzalo na vědomí výsledky inventarizace měst-
ského majetku a majetku užívaného příspěvkovými 
organizacemi. Čtrnáctičlenná inventarizační komise 
přitom nezjistila žádný fi nanční nedostatek.

* vzalo na vědomí informativní zprávu o Komu-
nitním plánování sociálních služeb města Šumper-
ka v letech 2005 a 2006 a plán na rok letošní. Bližší 
informace ke Komunitnímu plánování na straně 9.

* schválilo udělení Ceny města Šumperka 2006 
v celkem deseti kategoriích. Vítězové přitom pře-
vezmou toto prestižní ocenění během slavnostního 
společenského večera v sobotu 31. března. Na svém 
březnovém zasedání rozhodli zastupitelé rovněž 
o udělení mimořádného „Ocenění Zastupitelstva 
města Šumperka“, které převezme zástupce Základ-
ní školy pro žáky se specifi ckými poruchami učení 
a mateřské školy logopedické Schola Viva, o.p.s.

Ze světa 
majetkoprávních záležitostí

* schválilo prodej pozemků při Bohdíkovské ulici 
Miroslavu Draňovi, který zde má postavenou chatu. 
Za metr čtvereční pozemků, jejichž rozloha je asi 
osm set metrů čtverečních, zaplatí kupující tři sta 
korun. 

* schválilo prodej pozemku o výměře 751 m2 při 
Anglické ulici Karlu Kupcovi, a to za cenu 366 Kč/m2. 
Pozemek je vhodný k výstavbě rodinného domu.

* schválilo nevyužít nabídku manželů Ondráč-
kových k odkoupení pozemkových parcel v Horní 
Temenici, jejichž rozloha je téměř deset tisíc metrů 
čtverečních. Pozemky chtělo město původně využít 
k rodinné zástavbě, nakonec se však ukázalo, že pří-
prava lokality by byla fi nančně velmi nákladná.

* schválilo příslib prodeje více než osmnácti set 
metrů čtverečních pozemku při ulici M.R. Štefáni-
ka, jenž dříve využíval pro cvičení dětí s pejsky Klub 
Kanis Centrum, manželům Eleně a Aleši Valen-
tovým, a to za cenu 800 Kč/m2. Na pozemku chce 
známý šumperský olympionik vystavět polyfunkční 
dům s kavárnou, restaurací a komerčními nebytový-
mi prostorami a také s malometrážními a podkrov-
ními byty.

* schválilo zastoupení Města v orgánech obchodní 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk. 
Na všech řádných, mimořádných i náhradních val-
ných hromadách ho tak bude zastupovat vedoucí 
majetkoprávního oddělení místní radnice Hana 
Répalová, v představenstvu společnosti pak usedne 
starosta Zdeněk Brož a v dozorčí radě první mís-
tostarosta Marek Zapletal.

Letem šumperským zastupitelským světem

* schválilo odkoupení pozemku o výměře 1140 m2 
za ulicí Prievidzskou, od soukromého vlastníka za 
cenu 360 tisíc korun. V budoucnu chce město tento 
prostor využít k zástavbě.

* schválilo převod pozemků pod stavbou helipor-
tu při Zábřežské ulici z majetku města do vlastnictví 
Olomouckého kraje, který výstavbu heliportu fi nan-
coval.

* vzalo na vědomí, že Rada města projednala mate-
riál týkající se lokalit vhodných pro bytovou výstav-
bu a současně schválila variantu prodeje městských 

pozemků „developerským“ způsobem. Projekčně 
jsou již přitom připraveny lokality při ulicích Hrabe-
novské a Blanické, studie je pak zpracována pro oblast 
při ulici Hrubínově a Na Kopečku. Bližší informace 
přineseme v některém z příštích čísel Zpravodaje.

* schválilo změnu ve zřizovací listině Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Šumperka, jež se 
týká navýšení počtu členů této jednotky. V součas-
né době ji tvoří kromě velitele jednotky tři velitelé 
požárních družstev, šest strojníků a sedm hasičů.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Město podpoří dvaasedmdesát projektů 
a čtyřicet organizací v rámci grantů a dotací
Přesně sto padesát žádostí dorazilo na šumperskou 

radnici po vyhlášení letošního „kola“ grantů a dotací, 
jež podpoří pořádání neziskových akcí a činnost orga-
nizací, které pracují s mládeží v oblasti sportu, kultury 
a volného času, a také organizací zaměřených na soci-
álně zdravotní oblast. Grantová komise se tak zabývala 
šestadevadesáti žádostmi o poskytnutí grantu, jedn-
ačtyřiceti žádostmi o dotaci na činnost a konečně tři-
nácti žádostmi na vyjmenované akce. 

„Jeden uchazeč o dotaci a dvanáct o grant letos 
nesplnili vypsané pod-
mínky či podali špatně 
žádost. Grantová komise 
je tak musela vyřadit,“ 
uvedl předseda grantové 
komise Milan Polášek 
a dodal, že podobně 
jako v uplynulých letech 
se téměř čtyřmiliono-
vá suma rozdělila na tři 
části, z nichž jedna před-
stavuje fi nanční rezervu.            
1,9 milionu korun tak jde 
na vyjmenované činnos-
ti a významné akce, kte-
ré propagují Šumperk, 
o 1,7 milionu se pak podělili jednotliví žadatelé. Těm 
„přiklepli“ konkrétní částky na svém jednání 1. března 
šumperští radní, o částkách přesahujících hranici pade-
sáti tisíc korun rozhodli na svém březnovém zasedání 
místní zastupitelé. Ti rovněž zdvojnásobili padesátitisí-
covou fi nanční rezervu.

Na sedmašedesát neziskových projektů přispěje 
letos šumperská radnice částkou milion a pětasedm-
desát tisíc korun, v oblasti sportu tak například pod-
poří motokrosové závody a Český pohár horských kol, 
tenisové, basketbalové a volejbalové turnaje, cyklistické 
závody, Memoriály Petry Urbáškové, R. Pauly, O. Šiš-
ky, Č. Ščudly a Zdeny Hřebíčkové, Běh Terryho Foxe, 
evropský šampionát žáků v baseballu, mažoretky ze 
základní školy na Sluneční ulici, Mezinárodní klubové 
závody ve sportovní gymnastice dívek, Chlapácký běh 
2007, turnaje a soustředění žáků a mládeže v kopané, 
Odysseu 2007, plachtařské mistrovství ČR na místním 
letišti a různé letní výcvikové a sportovní tábory. Ze 
vstřícnosti města se mohou radovat i pořadatelé cyk-
lu pořadů Via Lucis, dubnového Dne Země, literární 
soutěže O Šumperského havrana, jarního hudebního 
festivalu Eurofest, Majálesu, Zlaté lyry, festivalu Snow 
in summer, Svátku hudby, akce Město v objetí či Ulič-
kami s lampičkami,  Klášterních hudebních slavností, 

zářijových Mezinárodních dnů varhanní hudby či 
prosincového setkání se svatým Mikulášem. Město při-
spěje rovněž na skautské a pionýrské tábory, výměnný 
studentský program mezi Gymnáziem a holandským 
Maarsenem, setkání mladých amatérských divadelní-
ků, akci Šumperské pomněnky, Dny Nysy, 1. májový 
výstup na Městské skály,  Virtuální vlastivědu, adaptač-
ní kurzy projektu Go, Cestu do školy a na připomenutí 
padesátého výročí sborníku Severní Morava. Podpory 
se letos dostalo i akcím pořádaným například míst-

ními speciálními školami, 
Auto klubem, šermířským 
spolkem, Svazem diabetiků, 
Svazem neslyšících a nedoslý-
chavých, Ligou proti rakovině 
a Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. 

Na činnost neziskových 
organizací půjde letos z měst-
ské „dotační“ kasy 625 tisíc 
korun, jež si rozdělí čtyři 
desítky žadatelů. U vyjme-
novaných grantových akcí 
a dotací na činnost rozhodli 
radní pouze ve dvou přípa-
dech, zbývajících jedenáct 

projektů, jež přesáhly padesátitisícovou hranici, schvá-
lilo 8. března Zastupitelstvo. Se čtyřiceti tisíci mohou 
počítat organizátoři Šumperského Preludia a stejná 
částka jde na cyklus koncertů Klasika Viva. Šedesát 
tisíc dostanou pořadatelé letošního Jamfestu a celo-
roční soutěže začínajících skupin Džemkap. Stejnou 
částku „přiklepli“ zastupitelé květnové Bambiriádě, 
s grantem o deset tisíc vyšším může počítat červnové 
Divadlo v parku, srpnový Mezinárodní folklorní festi-
val dostane z městské kasy sto osmdesát tisíc a zářijový 
Festival duchovní vokální hudby o dvacet tisíc méně, 
na listopadový Blues Alive pak město přispěje dvě stě 
devadesáti tisíci. 

Stopadesátitisícovou fi nanční dotační injekci dosta-
nou Tělocvičná jednota Sokol Šumperk a Fotbalový 
klub Šumperk, po dvou stech tisících Dům dětí a mlá-
deže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků - Vila Doris a hokejový klub Mladí draci, 
třistatisícová dotace pak pomůže šumperské Tělový-
chovné jednotě. Zastupitelé současně schválili navýše-
ní fi nanční rezervy z padesáti na sto tisíc korun a její 
využití v rámci režimu podmínek pro poskytování 
veřejné podpory z rozpočtu města na takové žádosti, 
jež sice nesplňují dotační podmínky, ale svým obsahem 
odpovídají zájmům města.  -zk-

V rámci vyjmenovaných akcí podpoří město letos opět 
srpnový Mezinárodní folklorní festival.             Foto: -zk-

Informace ze zastupitelstva
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Jména držitelů Cen města Šumperka 
za uplynulý rok již nejsou žádným tajem-
stvím. O vítězích hned deseti kategorií 
rozhodli na základě návrhů odborné 
poroty na svém zasedání 8. března místní 
zastupitelé, prestižní ocenění se přitom 
budou předávat jejich držitelům během 
slavnostního společenského večera 
v sobotu 31. března.

O držitelích Cen města rozhodovala na 
základě návrhů z řad veřejnosti, kterých 
dorazilo na místní radnici celkem sedm-
ašedesát, odborná porota. V ní usedli 
kromě sedmadvaceti zastupitelů i členo-
vé Akademie cen města a loni oceněné 
osobnosti. „Akademici“ přitom přiřkli 
ocenění hned v deseti kategoriích. 

Nejvíce hlasů v oblasti kultury získal 
Jiří Sedláček se svým Old Time Jazz Ban-
dem Velké Losiny, v kategorii vzdělávání 
pak ocenila porota dlouholetou pracov-
nici Vily Doris Jarmilu Švecovou a v kate-
gorii sociální služby Markétu Jirglovou, 

jež se významně podílí na rozvoji aktivit 
místního Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým. Ocenění za vynikající repre-
zentaci v oblasti sportu si ze šumperského 
divadla odnese mistryně světa a trojná-
sobná mistryně Evropy ve fi tness Gabrie-
la Kubešová a cenu „mladých“ převezme 
osmnáctiletá sólistka souboru Balet Praha 
Junior Šárka Fáberová. V oblasti životní-
ho prostředí podle názoru porotců v loň-
ském roce v Šumperku nejvíc zapůsobil 
projekt studentů oboru ochrany přírody 
a prostředí při Střední odborné škole na 
Zemědělské ulici, nazvaný Hobby 2006, 
a cena za podnikání připadne  místní 
významné fi rmě Pars nova. 

Nejprestižnějšího ocenění za přínos 
městu se pak během březnového slav-
nostního večera dostane evangelickému 
faráři a někdejšímu mluvčímu Občan-
ského fóra v Šumperku Jiřímu Veberovi. 
V poslední vyhlášení kategorii Humani-
tární čin pak nebyla z důvodu nízkého 

počtu nominací Cena města Šumperka 
2006 udělena.

Na svém březnovém zasedání roz-
hodli zastupitelé rovněž o držitelích Cen 
města v oblasti architektury. Mosazná 
plaketa z dílny kovotepce Pavla Hřebíčka 
z Ketkovic tak ozdobí novostavbu více-
účelového objektu na Tyršově stadionu. 
Jako nejcitlivěji rekonstruovaný objekt 
v loňském roce pak vyhodnotila odbor-
ná komise složená z architektů a výtvar-
níků někdejší kino Svět. 

Během slavnostního večera bude 
v rámci udílení Cen města Šumperka 
2006 rovněž předáno i mimořádné „Oce-
nění Zastupitelstva města Šumperka“. 
Převezme jej zástupce Základní školy 
pro žáky se specifi ckými poruchami uče-
ní a mateřské školy logopedické Schola 
Viva, o.p.s, a to za kvalitní, komplexní 
a dlouhodobou práci v oblasti  vzdělává-
ní dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. -zk-

O držitelích Cen města je rozhodnuto Do Zábřeha vyjíždí 
nový noční spoj

Tři dny v týdnu vyjíždí od začát-
ku března na železniční trať mezi 
Šumperkem a Zábřehem nový noč-
ní spoj, jenž by mohli uvítat přede-
vším lidé, kteří chtějí dále cestovat 
rychlíky 420 a 421 Excelsior do 
Prahy (odjezd ze Zábřeha v 1:44 
hod.) či Ostravy (odjezd ze Zábře-
ha ve 2:19 hod.). Osobní vlak 13055 
přitom odjíždí ze Šumperka v 1:16 
hodin a v Zábřeze je tři minuty po 
půl druhé.

V opačném směru pak vyjíž-
dí ze zábřežské stanice ve 2:25 
hodin a do Šumperka dorazí ve 
2:42. Nový noční spoj zatím jezdí 
pouze v sobotu, neděli a o svát-
cích a také v pondělí, a to včet-
ně Velikonočního pondělí, jež 
letos připadá na 10. dubna, a také 
o svátcích 1. a 8. května, 5. a 6. 
července a 28. září. -red-

Pohled světlíkem, který se v současné 
době opravuje, ukazuje již vyboura-
né nástupní otvory pro budoucí lávky 
k výtahu. Zajímavé umístění výtahu ve 
světlíku (viz. kresba) navrhla fi rma Ar-
cheko, která podobným způsobem řešila 
již několik staveb.                  Foto: -pk-

Radnice prochází stavebními úpravami
Ještě zhruba dva měsíce se bude 

historickou budovou šumperské rad-
nice rozléhat stavební ruch. V plném 
proudu je totiž první etapa její rekon-
strukce, jež přijde na necelých dvanáct 
milionů korun. Výsledek náročných 
úprav by přitom měli ocenit zejména 
imobilní občané a senioři, kteří si dnes 
stěžují na poměrně obtížný přístup do 

této úřadovny. Ten vyřeší nová rampa 
a prosklený výtah, jenž zaplní zastřeše-
ný a zateplený světlík budovy. 

„První etapa rekonstrukce historické 
budovy radnice by měla skončit letos 
v květnu a zahrnuje zejména vybudo-
vání proskleného výtahu ve světlíku, 
který je nutné zastřešit a zateplit, dále 
vybudování rampy pro přístup imo-

bilních občanů do suterénu radnice 
k výtahu a také rekonstrukci veřejných 
záchodů a sanaci vlhkosti v suterénu 
budovy,“ říká Ivan Lohniský, stavby-
vedoucí z fi rmy SAN-JV, která nároč-
nou rekonstrukci realizuje. V současné 
době jsou podle něj již hotovy hrubé 
instalace a vybourány nástupní otvory 
pro budoucí lávky k výtahu, pracuje 
se na vnitřních a sanačních omítkách, 
obkladech a podlahových konstruk-
cích. Příští týden by se pak měla šum-
perská fi rma Izosklo Aberle pustit do 
zastřešení světlíku, který bude tvořit 
dvanáct skleněných tabulí o rozměru 
1,2 x 3 metry, zasazených do hliníko-
vých profi lů. Dělníci poté dozdí štíty, 
napojí střechu a upraví omítky. Vlastní 
instalaci výtahu pak bude předcházet 
montáž nosné ocelové konstrukce ve 
světlíku. „Rekonstrukce probíhá za 
plného provozu radnice a naší sna-
hou je minimálně omezit chod úřadu. 
Přesto bych v této souvislosti občany 
i zaměstnance požádal o trpělivost. Na 
stavbě se totiž pohybuje ve dvousměn-
ném provozu kolem čtyř desítek lidí 
a práce v takto stísněném prostoru je 
poměrně problematická,“ zdůrazňuje 
stavbyvedoucí. 

Čilý stavební ruch vládne rovněž za 
venkovní plechovou ohradou u budo-
vy radnice, kde vyrůstá nová rampa 
pro vozíčkáře. „Na výkopové práce 
již navázala pokládka svislé izolace 
a v dubnu se chceme pustit do vlastní 
rampy. Plechová ohrada tu však bude 
až do konce května,“ podotýká Lohnis-
ký. Právě po rampě vybudované v mís-
tech někdejších veřejných toalet se lidé 
dostanou k prosklenému výtahu v sute-
rénu. Zde navíc najdou i nové sociální 

zázemí - veřejné toalety s obsluhou, jež 
budou zdarma přístupné v době ote-
vření radnice. V jednotlivých podlažích 
pak budou lidé nastupovat do výtahu 
po skleněných lávkách se zábradlím, 
a to vstupy, jež vznikly v místech oken 
vedoucích do světlíku. Tento zajímavý 
koncept přitom navrhla fi rma Arche-
ko, která podobným způsobem řešila 
již několik staveb. 

První etapa rekonstrukce historic-
ké radniční budovy, na kterou město 
uvolnilo ze svého rozpočtu 11,7 mili-
onu korun, by měla skončit nejpozději 
31. května. V dalších letech se přitom 
počítá s výměnou oken, vybudováním 
požárního schodiště, úpravou půd-
ních prostor a s obnovením původních 
ochozů uvnitř budovy. V poslední eta-
pě by se pak měla historická budova 
radnice dočkat nové fasády. -zk-

Příští týden by se měla šumperská fi rma 
Izosklo Aberle pustit do zastřešení světlí-
ku. Do hliníkových profi lů přitom zasa-
dí dvanáct skleněných tabulí o rozměru 
1,2 x 3 metry, vážících sto sedmdesát 
kilogramů.  Foto: Archeko

Informace/Zpravodajství
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K čemu se používají občanské radiostanice CB?

Používají se k běžnému dorozumívání mezi lidmi 
nebo i mezi podniky, institucemi a školami. 
Při mimořádných událostech a krizových 
situacích jsou používány k nouzovému 

informování občanů, podniků, institucí a škol 
o situaci a o tom, jak se mají chovat.

Občané, podniky, instituce a školy mohou takto 
podávat informace na krizový štáb města.

Otázky a odpovědi z CO 

Nové smlouvy o nájmu hrobových 
míst rozeslala v uplynulých týdnech 
řadě šumperských občanů společnost 
Podniky města Šumperka, jež spravu-
je místní hřbitovy. Dostojí tak zákonu 
o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., podle 
něhož musí nájem hrobových míst řešit 
samostatná písemná smlouva. V minu-
losti přitom postačoval pouze doklad 
o úhradě hrobového místa a nájem se 
zaznamenal do hrobových knih. Ty 
však byly psány většinou ručně a navíc 
se spoustou nepřesností. Nové smlou-
vy by tak měly zajistit „pořádek“ nejen 
v potřebných údajích, ale také ve výši 
plateb za nájem hrobového místa.

„V zaslaných návrzích smluv je uve-
den výpočet nájmu, který je platný 
v době vystavení smlouvy. Tento údaj 
je však pouze informativní, neboť řada 
občanů hradila za nájem hrobových 
míst úplně jiné částky podle v minulos-
ti platných cen,“ uvedl ředitel Podniků 
města Šumperka Luděk Šperlich. V pří-
padě smluv uzavíraných v letech 1999 - 
2002 tak například podle něj lidé zapla-
tili ročně za metr čtvereční hrobového 
místa 235 korun, tuto částku však v dub-
nu roku 2002 šumperští radní snížili na 
čtyřiačtyřicet korun. „Informace pro 
občany, jichž se to týká, budou vyvěšeny 
na úřední desce na hřbitově. Na ní také 
najdou kontakty na pracovníky, kteří 
s nimi celou záležitost vyřeší a nabíd-
nou jim buď vrácení přeplatku nebo 

adekvátní prodloužení nájmu hrobové-
ho místa. Vše bychom chtěli stihnout do 
konce letošního roku,“ zdůraznil ředitel 
a dodal, že kromě výše nájmu je třeba 
udělat pořádek i v dalších údajích.

„Při přepisování údajů ze hřbitov-
ních knih do počítače se přišlo na řadu 
nepřesností. V knihách jsou napří-
klad zaznamenána jména osob, které 
v minulosti za hrobové místo zaplatily, 
a byly tak nájemci. Mohlo se však stát, 
že tyto osoby již zemřely nebo se odstě-
hovaly, ale my o tom nemáme žádný 
záznam,“ podotkl Šperlich. „Pokud tedy 
lidé v návrhu smlouvy zjistili, že text 
obsahuje nepřesnosti, nebo pokud chtě-
jí přepsat nájem na jinou osobu, měli 
by se do konce března obrátit na naše 
odpovědné pracovníky,“ řekl Šperlich 
a dodal, že učinit tak mohou každé pon-
dělí od 13 do 17 hodin a každý čtvrtek 
od 8 do 12 hodin v kanceláři správce na 
hlavním hřbitově na Zábřežské ulici 72.

Nové smlouvy na nájem hrobových 
míst, které se v současné době uzavírají, 
jsou podle ředitele Podniků města Šum-
perka  upraveny tak, aby v budoucnu 
k obdobné situaci nedocházelo. Lidé je 
uzavírají na dobu určitou podle předem 
daných pravidel a výše nájmu se po tuto 
dobu nemění. Za nájem hrobového 
místa a služby s tím spojené tak zaplatí 
ročně třiapadesát korun za metr čtve-
reční, pronájem kolumbárního okénka 
pak přijde na dvě stě korun.  -zk-

Nové smlouvy o nájmu 
hrobových míst vyřeší nepřesnosti

Letošní zima byla až nečekaně mírná. 
Prvního a současně i posledního pořád-
ného sněžení se děti a milovníci zimních 
sportů dočkali až ve druhé polovině led-
na.  Foto: -pk-

Letošní mírná zima ušetřila 
městu dva miliony

Téměř žádný sníh, minimum vysy-
pané drtě a soli a nízký počet zásahů. 
Taková byla letošní zima z pohledu 
ředitele Podniků města Šumperka, 
které mají na starosti zimní údržbu 
místních ulic a chodníků. Ve srovnání 
s loňským zimním obdobím, jež drží 
rekord v počtu výjezdů i množství 
sněhu, bylo totiž to letošní až nečeka-
ně mírné. Z plánovaných 3,4 milionu 
korun, jež byly vyčleněny na zimní 
údržbu komunikací v prvních třech 
měsících letošního roku, tak město 

ušetřilo rovné dva miliony. O jejich 
použití rozhodnou na svém jednání 
koncem března šumperští radní.

„Zatímco loni se ze šumperských 
ulic odvezlo dva tisíce plně naložených 
nákladních aut sněhu, letos to neby-
lo ani jediné, a zanedbatelné bylo 
i množství rozvezeného posypového 
materiálu,“ říká ředitel Podniků měs-
ta Šumperka Luděk Šperlich. Během 
uplynulých čtyřech měsíců se tak pod-
le něj zasahovalo pouze v devatenácti 
dnech a posypová technika rozvezla po 
Šumperku šestašedesát tun soli a sto 
šestnáct tun drtě. Jen pro srovnání - 
loni bylo potřeba na udržení sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací tři 
sta deset tun soli, osm set dvanáct tun 
drtě a třiadvacet kubíků keramického 
posypového materiálu. 

Z plánovaných 3,4 milionu korun, 
které byly letos určeny na zimní údržbu 
komunikací ve městě, ušetřila šumper-
ská radnice rovné dva miliony. „Cel-
kem jsme v letošním roce vynaložili 
na zimní údržbu 1,37 milionu. Tato 
částka zahrnuje mimo jiné i zvýšené 
čištění ulic prvního a druhého pořa-
dí, jež nám umožnilo výrazně zkrátit 
právě probíhající jarní úklid komuni-
kací,“ podotýká Šperlich a dodává, že 
o dalším použití ušetřených fi nancí 
rozhodnou na svém jednání 29. března 
členové Rady města. -zk-

Rádce spotřebitele: Lhůty pro vyřizování reklamace 
Podle ustanovení § 19 odst. 3 ZOS musí být každá 

reklamace vyřízena (včetně odstranění vady, čímž zákon 
odstraňuje jakékoli pochybnosti o významu pojmu 
vyřízení reklamace) bez zbytečného odkladu, nejpozdě-
ji však do třiceti dnů ode dne uplatnění (tedy převzetí) 
reklamace, pokud nedošlo mezi poskytovatelem služby 
a spotřebitelem k dohodě o lhůtě delší.

Poslední věta tohoto ustanovení pak znamená prů-
lom do veřejnoprávního charakteru zákona o ochraně 
spotřebitele, neboť  dává v případě nedodržení této lhů-
ty spotřebiteli stejná práva, jako by se jednalo o neod-
stranitelnou vadu podle občanského zákoníku. 

Jedná se tedy o nevyvratitelnou právní domněnku 
neodstranitelnosti vady (o fi kci nejde, neboť vada v něk-
terých případech skutečně může být neodstranitelná). 
Nedodržení zmíněné lhůty má následky pro poskytova-
tele služby bez ohledu na jeho zavinění; nemůže se proto 
například odvolávat na nesplnění povinností ze strany 
jeho dodavatele. V tomto případě bude mít spotřebi-
tel nárok na zrušení smlouvy, anebo na výměnu věci. 
Pokud vada nebrání řádnému užívání věci, je možné 
odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat slevy z ceny.

Často se stává, že spotřebitel reklamaci uplat-
ní a následně očekává, že prodávající ho sám vyzve 
k vyzvednutí opravené věci po vyřízení reklamace. 
Pokud ho pak prodávající do třiceti dnů nekontaktuje, 
obrací se na poskytovatele služby s tím, že lhůta pro 
vyřízení reklamace byla poskytovatelem služby překro-
čena. Nemusí tomu tak ovšem být.

Prodávající  totiž nemá obecně povinnost spotřebitele 

o vyřízení reklamace sám informovat. Je proto na spo-
třebiteli, aby prodávajícího kontaktoval a o stavu vyřizo-
vání reklamace se informoval. Případně je pochopitelně 
možné na tuto záležitost pamatovat v protokolu o pře-
vzetí věci k reklamaci a požádat prodávajícího, aby do 
protokolu buď uvedl datum předpokládaného vyřízení 
reklamace, anebo aby se zavázal, že o vyřízení reklama-
ce bude spotřebitele informovat.

Pokud však nedojde k dohodě o této otázce, není bez 
výzvy poskytovatel služby povinen jakkoli spotřebitele 
vyhledávat, a to i v případě, že lhůta pro vyřízení rekla-
mace již uplynula.

Pokud spotřebitel nevyzvedne zboží po vyříze-
ní reklamace, uplatní se pravděpodobně přiměřeně 
ustanovení občanského zákoníku o nevyzvednutí věcí 
z opravy. Podle § 656 ObčZ je totiž spotřebitel povinen 
vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od 
uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-
li provedena později, do jednoho měsíce od doručení 
vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povi-
nen zaplatit prodávajícímu, resp. záručnímu servisu, 
poplatek za uskladnění.

V době, po kterou je spotřebitel v prodlení s převze-
tím (tedy obvykle počínaje uplynutím  jednoho měsíce 
od skončení třicetidenní lhůty pro vyřízení reklamace, 
případně od jiného sjednaného termínu jeho vyříze-
ní), přechází na spotřebitele nebezpečí ztráty, zničení, 
poškození a nahodilé zkázy věci.

Nevyzvedne-li si spotřebitel věc ve lhůtě šesti měsíců 
ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, tedy do sedmi 

měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, má 
prodávající právo reklamovanou věc prodat.

Je-li prodávajícímu známa adresa spotřebitele a jde-
li o věc větší hodnoty (obě podmínky, tedy jak znalost 
adresy, tak hodnota věci, musejí být splněny současně), 
je prodávající povinen o zamýšleném prodeji spotřebi-
tele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou 
dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Za takovou přimě-
řenou lhůtu lze považovat přibližně dva týdny.

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající 
povinen na požádání vyplatit spotřebiteli výtěžek pro-
deje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů 
prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlču-
je uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne 
prodeje věci. Libuše Harbichová, 
 oddělení vnějších vztahů MěÚ 
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Poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce jednotné kanalizační 
sítě ve východní části Šumperka začátkem března odstartova-
la. Dotýká se přitom ulic v samotném centru města, v nichž 
je kanalizace v havarijním stavu. Zatímco ulice Šumavskou 
a Kosmonautů již plánované opravy uzavřely, ostatní se na 
náročnou rekonstrukci teprve chystají. Od poloviny dubna do 
konce září tak nebudou moci řidiči projíždět postupně jed-
notlivými úseky ulice Jiřího z Poděbrad a v červnu se uzavřou 
ulice Tylova a Gagarinova. Nákladná obnova stokové sítě 
ve východní části města, kterou v rámci projektu „Zlepšení 
kvality vod Horního Pomoraví I.“ rozjela šumperská společ-
nost Vodohospodářská zařízení před dvěma lety díky dotaci 
z evropských i státních fondů a jež přijde na více než sto milio-
nů korun, by měla vstoupit do 
cílové rovinky letos na pod-
zim. Opravenou kanalizační 
síť přitom již skrývají povrchy 
ulic U Sanatoria, Denisovy, 
Riegrovy, Gen. Krátkého, Pod 
Vyhlídkou, Pod lesem a Reis-
sovy. Letos však stavební ruch 
zasáhne do života Šumperá-
ků nejvýrazněji, dotkne se 
totiž vnitřního městského 
dopravního okruhu a přine-
se dlouhodobá a nepříjemná 
dopravní omezení.

„5. března zahájil dodava-
tel stavby, společnost Fortex-
AGS, na Šumavské ulici práce 
na velké připojovací šachtě. 
K jejímu vybudování je nut-
ný překop v celé šíři této komunikace, takže Šumavská ulice 
bude v části od Bratrušovského potoka po křižovatku s ulicí 
Jiřího z Poděbrad nejméně do poloviny dubna neprůjezdná,“ 
říká šumperský místostarosta Petr Suchomel a dodává, že 
uzavřený úsek mohou řidiči objet po ulicích Jiřího z Podě-
brad a Temenické s tím, že výjimka platí pouze pro vozidla 
integrovaného záchranného systému a také autobusy městské 
hromadné dopravy. První březnové pondělí navíc odstarto-
vala také rekonstrukce kanalizační větve vedoucí z ulice Jiří-
ho z Poděbrad směrem k ulici Kosmonautů, jež bude rovněž 
dlouhodobě uzavřená. 

Pravděpodobně ještě v dubnu rozryje těžká technika 
povrch ulice Jiřího z Poděbrad, a to postupně v celém úse-
ku od náměstí Republiky až po křižovatku s ulicí Vítěznou 
a Reissovou. „Počítáme s tím, že ulici uzavřeme po zprůjezd-
nění ulice Šumavské, po níž povede objížďka. Lidé by se měli 
připravit na to, že půjde o dlouhodobou uzavírku, neboť bez-
prostředně po rekonstrukci kanalizace se ještě letos v části od 
náměstí Republiky po Šumavskou ulici opraví vodovod. Ulice 
Jiřího z Poděbrad tak bude neprůjezdná nejméně do konce 
září. Příští rok pak bude rekonstrukce vodovodu v této ulici 
pokračovat, a to v úseku od ulice Šumavské směrem k uli-
cím Vítězné a Reissově,“ upozorňuje místostarosta. Práce na 
kanalizačním řadu v ulici Jiřího z Poděbrad přitom podle něj 
odstartuje rekonstrukce šachty v křižovatce s ulicemi Langro-
vou a Lužickosrbskou, která si vyžádá jen částečné dopravní 
omezení, a teprve poté budou probíhat postupně směrem od 
náměstí Republiky ke křižovatce s ulicí Šumavskou. „Ulicí 
Jiřího z Poděbrad tak pravděpodobně nebudou moci řidiči 
projíždět od druhé poloviny dubna,“ dodává Suchomel. 

„Generálkou“ projde podle místostarosty i kanalizace 
v horní části ulice Jiřího z Poděbrad směrem k ulici Vítěz-
né s tím, že se v tomto úseku zvolí méně destruktivní řešení, 
a to vložkování stávající kanalizace. Rekonstrukce pak čeká 
rovněž kanalizaci v části ulice Tylovy a v úseku souběžném 
s ulicí Gagarinovou směrem k panelovým domům na ulici 
Bratrušovské. „Povrchy ulic, které letos čeká rekonstrukce 

kanalizace, se po skončení prací upraví tak, aby je bylo možné 
v zimě udržovat ve sjízdném stavu. Příští rok na jaře se pak 
defi nitivně opraví,“ ujišťuje Suchomel. Výjimkou je podle něj 
pouze ulice Jiřího z Poděbrad, kterou čeká celková náročná 
rekonstrukce, jež se odhaduje na třicet milionů korun. Již 
letos proto město uvolnilo z rozpočtu 2,1 milionu korun na 
zpracování projektu zahrnujícího řešení křižovatek, cykloste-
zek a přilehlých parkovišť.

„Hlavním cílem plánovaných změn v dopravním uspo-
řádání ulice Jiřího z Poděbrad je zvýšení bezpečnosti všech 
účastníků silničního provozu. V nejnebezpečnějším místě 
této ulice, což je křižovatka s ulicí Šumavskou, proto vyroste 
kruhový objezd,“ prozrazuje místostarosta. Stávající tříme-

trové jízdní pruhy vozovky 
zůstanou podle něj zacho-
vány, stejně jako nejvyšší 
povolená rychlost 40 km/h 
a zákaz vjezdu nákladních 
automobilů, komunikace se 
však v obou směrech rozšíří 
o cyklistické pruhy v šířce 
1,25 metru. Silnici pak po 
obou stranách olemuje dva 
metry široký zelený pás osa-
zený živým plotem či vzrost-
lejšími stromy, jež budou 
vyhovovat platným bezpeč-
nostním předpisům. „Chce-
me, aby stávající charakter 
ulice Jiřího z Poděbrad zůstal 
zachován. Zamýšlená rekon-
strukce se ale bohužel ne-

obejde bez radikálního zásahu do stávající zeleně, která lemuje 
vozovku po obou stranách. Je nám to nesmírně líto, ale právě  
vzrostlá zeleň vysazená těsně podél jízdních pruhů komuni-
kace neodpovídá bezpečnostním předpisům, neboť neumož-
ňuje bezpečný výhled v místech pro přecházení chodcům ani 
řidičům, případně cyklistům, a neumožňuje ani bezpečný 
výjezd z Tatranské ulice a od kotelny,“ říká Suchomel. „Mno-
ho řidičů projíždí v současné době ulicí Jiřího z Poděbrad 
s obavami, že jim v tomto nepřehledném úseku vstoupí do 
jízdní dráhy neočekávaně chodec nebo vběhne dítě. Osobně 
jsem tuto situaci jako řidič zažil mnohokrát, naposledy před 
několika dny, kdy z prostoru mezi stromy vyjelo na silnici dítě 
na kolečkových bruslích jen několik metrů před autem, navíc 
v místě, kde není přechod pro chodce,“ popisuje nepříjemnou 
situaci místostarosta a vzápětí dodává, že za každý pokácený 
strom vysadí místní radnice nejméně dva stromy nové podle 
rozhodnutí odboru životního prostředí.

Kromě vlastní komunikace řeší projekt rovněž otázku 
parkovišť. Stávající kolmá parkovací stání s nebezpečným 
výjezdem přímo do vozovky se tak zruší a částečně je nahra-
dí bezpečnější podélná parkovací stání. „Projektant dostal za 
úkol vytipovat místa vhodná pro vybudování nových parko-
višť s bezpečným dopravním připojením ke komunikaci, jež 
by nahradila současná nevyhovující parkovací stání. Vytvo-
ření nových parkovišť považujeme za nezbytné, ale jejich 
velikost a umístění konzultujeme s obyvateli bydlícími v této 
ulici, kterým jsou určena,“ podotýká Suchomel a dodává, že 
jedním z cílů projektu je také zklidnit dopravu v této části 
města. Pomoci by mohly ostrůvky umístěné do středu vozov-
ky v místech přechodů pro chodce, které zajistí bezpečnější 
přecházení. „Na setkání s občany bydlícími v této části města, 
které proběhlo začátkem března, zazněly mimo jiné i hlasy 
volající po úplném odklonění dopravy do jiných ulic. Takové 
radikální řešení ale není možné. Naší snahou však je vyjít oby-
vatelům této lokality maximálně vstříc. V této souvislosti bych 
je rád požádal o vstřícnost a pochopení,“ uzavírá místostaros-
ta. Zuzana Kvapilová

Finanční úřad 
rozšířil úřadování

Až 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. 
S daňovým přiznáním budou moci lidé 
přijít mimořádně také v sobotu 31. břez-
na od 8 do 12 hodin, v pondělí 2. dub-
na jsou úřední hodiny prodlouženy až 
do 18 hodin. Bližší informace mohou 
zájemci získat na stránkách Ministerstva 
fi nancí http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/
menu_hlavni_ramce.htm. -red-

Nejlepší žákovští 
sportovci roku 

vzejdou z ankety
Stejně jako v uplynulých letech 

také letos rozhodne o deseti nejlep-
ších žákovských sportovcích a třech 
sportovních kolektivech šumperského 
okresu veřejnost v anketě. Tu vyhlásily 
v kategorii žactva pod názvem Sportov-
ci roku 2006 Dům dětí a mládeže - Vila 
Doris spolu s okresním sdružením Čes-
kého svazu tělesné výchovy. Do ankety 
se přitom mohou zapojit nejen školy, 
tělovýchovné jednoty, sportovní kluby 
či svazy, ale také široká veřejnost.

Zpracovaný návrh musí obsa-
hovat jméno a příjmení, případně 
název družstva, sportovní odvětví 
a TJ, SK, oddíl či školu, u jednotli-
vých sportovců pak datum naroze-
ní, adresu jednotlivce či družstva, 
výkonnostní třídu, jméno, příjmení 
a adresu trenéra a výsledky dosažené 
v roce 2006. V samotném závěru by 
pak neměly chybět jméno, příjmení, 
adresa a podpis autora návrhu. Ten 
je potřeba zaslat do pátku 6. dub-
na na adresu: Petr Konupčík, DDM 
Vila Doris, ul. 17. listopadu 2, 787 01 
Šumperk, e-mail: konupcik@doris.
cz. Bližší informace je možné získat 
na tel.č. 583 214 212. -red-

Vyzkoušejte si 
zdravotnickou první 

pomoc
Schopnost poskytnout zdravot-

nickou první pomoc při nehodách 
doma, na pracovišti, při procház-
ce, na zahradě, na silnici, při sportu 
a v dalších situacích si můžete pod 
odborným dohledem na „vlastní 
kůži“ zdarma vyzkoušet během něko-
lika akcí, jež připravila na březen 
a duben šumperská radnice ve spolu-
práci s místní Střední zdravotnickou 
školou. Akce, jež spadají do „soudku“ 
civilní ochrany, přitom budou zamě-
řené tematicky a odstartují ve čtvrtek 
22. března a poté budou pokračovat 
každý čtvrtek (29. března, 5. dubna 
a 12. dubna). Jejich dějištěm se sta-
nou vždy od 16 do 18 hodin prostory 
Střední zdravotnické školy na Klad-
ské ulici. -red-

Rekonstrukce kanalizace přináší 
dopravní omezení 

Od prvního březnového pondělí nemohou řidiči projíždět Šumav-
skou ulicí, objížďka přitom potrvá ještě asi tři týdny. Poté uzavře 
rekonstrukce kanalizace ulici Jiřího z Poděbrad.            Foto: -pk-
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Letošní rok se nese ve znamení první 
vlny výměny řidičských průkazů. Pozor-
nost by proto měli zvýšit lidé, kteří vlastní 
„řidičáky“ vydané od 1. července 1964 do 
31. prosince 1993. Těm totiž vyprší plat-
nost letos na Silvestra. V celé republice 
se výměna týká zhruba tří a půl milionu 
řidičů, v Olomouckém kraji je přitom 
nutné nahradit přes dvaasedmdesát tisíc 
dokladů a jen na Šumpersku musí o nový 
„řidičák“ požádat přes sedm tisíc sedm 
set lidí. Výměna starých řidičských prů-
kazů za nové, které se vydávají na dobu 
deseti let a platí ve všech zemích Evropské 
unie, je bezplatná. V této souvislosti jsme 
se náměstka ministra dopravy Ivo Vyky-
dala, který je také šumperským zastupi-
t e l e m , zeptali.

K t e r ý c h 
ř i d i č -
s k ý c h 
pr ůka-
zů se 
výměna 
týká?

D o 
k o n c e 
letošní-

ho roku 
se v prv-

ní etapě 

Aktuální březnové téma: 
Změny platnosti řidičských průkazů

Vychází šumperský poetický almanach Krásný vrch

Pavučinku provoní 
pečení s Herou

Celkem v osmi dětských domovech 
odstartuje v sobotu 14. dubna prv-
ním kurzem celorepublikový projekt 
nazvaný „Hera - Sobotní škola pečení“. 
Jeho dějištěm bude i šumperské Dětské 
centrum Pavučinka, jež sídlí v někdej-
ším Kojeneckém ústavu a dětském 
domově na ulici Dr. E. Beneše. V jeho 
kuchyni budou moci během sedmi 
sobotních odpolední zájemci z řad 
veřejnosti postupně proniknout pod 
vedením předních odborníků cukrář-
ského řemesla do tajů přípravy dezertů 
a moučníků. Patronkou Sobotní školy 
pečení, kterou organizuje značka Hera 
a po odborné stránce ji garantuje Asoci-
ace kuchařů a cukrářů, je herečka Petra 
Špindlerová. Během sedmi sobotních 
lekcích, které jsou naplánovány na 14. 
a 28. dubna, 19. května, 9. a 30. června, 
15. září a 13. října, proniknou účastníci 
kurzu do tajů přípravy koláčů, dortů, 
zákusků i cukroví. Každá lekce, která 
bude probíhat od 13.30 hodin a potrvá 
zhruba čtyři hodiny, přitom přijde na 
450 Kč. Pokud si však účastník objed-
ná do 7. dubna všechny lekce najed-
nou, získá jednu zdarma, dárky a navíc 
bude mít jistotu, že se zúčastní natáčení 
DVD Hera Sobotní škola pečení s Pet-
rou Špindlerovou, které svým výtěžkem 
pomůže dětem z dětských domovů. 
Zájemci se mohou již dnes zaregistro-
vat na adrese www.hera-sobotni-skola-
peceni.cz, telefonicky na infolince na 
čísle 224 071 155 nebo přímo na místě 
bezprostředně před zahájením lekce. 
V posledním případě však riskují, že se 
do kurzu nedostanou, neboť počet míst 
je omezený. V Šumperku počítají s asi 
patnácti účastníky. -red-

Víte, že od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový 
zákon o sociálních službách? Víte, že každý obyvatel 

domova důchodců, ústavu sociální péče, každý 
uživatel pečovatelské služby, osobní asistence 

a dalších služeb bude muset se svým poskytovatelem 
uzavřít speciální smlouvu? 
Z tohoto důvodu je tu pro vás

PORADNA PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Na asi 80 místech České republiky jsme otevřeli 
poradenská pracoviště, která vám bezplatně 
pomohou s výběrem vhodné sociální služby. 

Pomůžeme vám při uzavírání Smlouvy 
o poskytování sociální služby, poradíme, 

jak postupovat při jednání s vaším 
poskytovatelem, a upozorníme vás na úskalí, která 

vám může zmíněná smlouva přinášet!  Jste-li senior, 
občan se zdravotním postižením nebo kdokoliv, kdo 

užívá sociální služby, neváhejte a kontaktujte nás ! 
Vaše nejbližší poradenské místo:

Centrum pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje

Regionální pracoviště Šumperk
Kozinova 13, 787 01, Šumperk

Tel/fax  583 212 019

musí vyměnit řidičské průkazy vydané 
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. 
Ze správního obvodu, jež spadá pod 
šumperský Městský úřad, přitom jezdilo 
s tímto průkazem k 1. lednu letošního 
roku téměř osm tisíc řidičů. Pokud by 
výměna probíhala rovnoměrně, muselo 
by si každý měsíc v Šumperku vyměnit 
svůj průkaz 658 řidičů. Údaje za posled-
ní měsíce však ukazují, že skutečný počet 
vyměněných průkazů se pohybuje kolem 
pětiny optimálního měsíčního průmě-
ru. Jen loni v prosinci se tak v Šumper-
ku vyměnily 103 řidičské průkazy, letos 
v lednu pak 139 průkazů a v únoru 162.

Proč si mám vyměnit řidičský průkaz 
již nyní? Jak jste sám řekl, lhůta je přece 
až do konce letošního roku.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu 
výměny a nízkému počtu řidičů, kteří tak 
učinili, se dají očekávat ve druhé polovině 
roku a zejména v jeho závěru obrovské 
fronty na úřadech. Chcete-li předejít zby-
tečnému dlouhému čekání a ztrátě času, 
doporučuji využít zákonem stanovené 
lhůty a neodkládat výměnu na poslední 
chvíli.

Kolik mě výměna bude stát a kde ji 
mohu zrealizovat?

Výměna řidičského průkazu je osvobo-
zena od správních poplatků a je zdarma. 
Výměnu přitom zajišťují příslušná pra-
coviště obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, to znamená odbor dopravy 
Městského úřadu v Šumperku, který sídlí 
na Jesenické ulici 31.

Co si na úřad musím vzít s sebou?
Tři základní věci: platný doklad totož-

nosti, buď občanský průkaz nebo cestov-
ní pas, dále starý řidičský průkaz a jednu 
fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Kdy si budu moci nový řidičský prů-
kaz vyzvednout?

Lhůta pro převzetí nového řidičského 
průkazu se pohybuje od patnácti do dva-
ceti dnů a závisí na počtu žádostí. Nové 
evropské řidičské průkazy tiskne Státní 
tiskárna cenin, do níž se musí údaje z pří-
slušných úřadů odeslat a jež je potom 
zasílá zpět.

Co když výměnu starého řidičského 
průkazu do konce roku nestihnu?

Pokud se přece jen stane, že si někdo 
nestihne vyměnit starý řidičský průkaz 
včas, měl by si být vědom skutečnosti, že 
od 1. ledna 2008 není držitelem platného 
řidičského průkazu a nesmí řídit moto-
rové vozidlo. Věřím, že ve vašem případě 
k tomu nedojde, protože se chováte odpo-
vědně a zajímáte se o informace včas.

Co byste čtenářům Šumperského zpra-
vodaje na závěr vzkázal? 

Prostřednictvím Zpravodaje chci podě-
kovat všem, kteří se po přečtení tohoto 
rozhovoru podívají na svůj řidičský prů-
kaz a v případě nutnosti výměny navští-
ví úřad včas. A pokud upozorní také své 
blízké, sousedy a známé, bude mé podě-
kování několikanásobné.

 Děkuji za rozhovor, 
 Zuzana Kvapilová

Krásný vrch nechce mapovat poezii nějakého 
časového úseku, neklade ani žádné tematické manti-
nely. Jedinou svorkou, jak napovídá název, je město 
Šumperk. Mým záměrem je představit básníky, pro 
které je poezie neúprosnou vábničkou, dráždivým 
dotekem, sladkým neštěstím. Pozná se to jednoduše 
- stále píší, nelze přestat. Přemýšlím o údělu sladkého 
neštěstí, kdykoli se mi dostane do rukou nová knížka 
mnou představovaných básníků.

Mluvím zde o Miluši A. Šajnohové, Zdeňku Gábovi, 
Aleši Kauerovi, Miroslavu Kubíčkovi, Robertu Pocho-
vi a Ivanu Tušovi. Pro většinu oné menšiny, jež se zají-
má o poezii, jsou to jména dobře známá. Méně známé 
jsou však úspěchy, které sklízejí za hranicemi regionu.    

Zmínil bych rád Miroslava Kubíčka, jehož pohád-
ky upravené do divadelního scénáře byly realizovány 
na pražských pódiích režisérem Pavlem Linhartem. 
Vydání CD a spolupráce s Janem Kačerem. Publiková-
ní Ivana Tuši v literárních časopisech; za všechny bych 
rád zmínil Prostor Zlín, přičemž rubriku Poezie v této 
výtvarně literární revui obstarává Pavel Petr, dle mého 
názoru jeden z nejzajímavějších básníků mladší gene-
race. Dále publikování Zdeňka Gáby v brněnském 
nakladatelství Vetus via, řízeném svéráznou osobností 
Jaroslava E. Friče, atd…

Poetický almanach Krásný vrch nabízí stručné 

informace o jednotlivých autorech, kompletní bib-
liografi i a samozřejmě ukázky z básnické tvorby. 
Obávám se však, že přílišné zahledění do sebe vede 
k jakési vnitřní slepotě, strachu z okolí. Z toho důvodu 
jsem na závěr knížky zařadil také ukázky z tvorby sou-
časné polské básnířky Janiny Osewské, která zároveň 
svojí přítomností vhodně zastupuje ženský element. 
Vnímám toto gesto jako vstřícný a obohacující pohled 
z Krásného vrchu na nedalekou polskou krajinu; pře-
kladu se chopil PhDr. Doc. František Všetička, který 
též přijal moji nabídku k napsání doslovu. Navrhl jsem 
téma - regionální poezie. Dostalo se mi milého pou-
čení: „Regionální poezie není poezie, jež vznikla mimo 
metropoli: je to poezie okrajová, pomezní, špatná.“ 

O tom, že jsme ve Všetičkově kritickém pohledu 
nedopadli nejhůře, svědčí závěr doslovu: „V tomto 
almanachu se však nejeden verš drápe výš. K plnější-
mu básnickému pocitu. K vyslovení toho nejniterněj-
šího...“ 

Křest knížky za účasti zmiňovaných básníků a večer 
komponovaný  z jejich poezie - v podání herců šum-
perského Divadla - se uskuteční v pátek 30. března 
v 18 hodin v nově zrekonstruovaných prostorách 
Vlastivědného muzea (předsálí Galerie Šumperska). 
Součástí poetického podvečera bude výstava prací 
výtvarníka Aleše Kauera, autora almanachu. A. Kauer
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O výjimku musejí požádat šum-
perskou radnici ti, kdo plánují 
v letošním roce jakoukoliv akci 
spojenou s hudební produkcí, jež 
přesáhne desátou hodinu večerní. 
Dostojí tak obecně závazné vyhlášce 
č. 76/01 o omezení hudebních pro-
dukcí a k ochraně veřejného zdraví, 
kterou na základě zákona o obcích 
a v souladu se zákonem o ochra-
ně veřejného zdraví vydalo 13. září 
2001 Zastupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít 
stížnostem občanů na nedodržování 
nočního klidu a případně zkoordi-
novat jednotlivé akce, jež budou na 
veřejném prostranství probíhat,“ 

říká vedoucí odboru školství, kul-
tury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Hana Kolaříková. Žádos-
ti o udělení výjimky při pořádání 
mimořádných akcí, jež pravděpo-
dobně „přetáhnou“ desátou hodinu 
večerní, by podle ní měli pořadatelé 
ve vlastním zájmu zaslat na odbor 
školství, kultury a vnějších vzta-
hů nejpozději do pátku 30. března. 
„Termín je nutné dodržet, abychom 
mohli zpracovaný materiál před-
ložit Radě města ke schválení. Těm, 
kteří si žádost nepodají, již radní 
mimořádnou výjimku během roku 
neschválí,“ zdůrazňuje vedoucí 
odboru. -zk-

Pořádání venkovních produkcí po desáté 
večerní je možné pouze se souhlasem radnice Šestý ročník Virtuální vlastivědy 

v polovině března odstartoval. Neob-
vyklou soutěž určenou uživatelům inter-
netu přitom pořádá Městská knihovna 
Šumperk ve spolupráci s Regionálním 
a městským informačním centrem při 
místním Vlastivědném muzeu, Šumper-
ským Rejem a Domem dětí a mládeže 
- Vilou Doris. Stejně jako v uplynulých 
ročnících i letos chce Virtuální vlasti-
věda nejen rozšířit „obzory“ všech sou-
těžících, 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 zají-
mavého, tentokrát především z oblasti 
historie řemesel zdejšího regionu,“ říká 

ředitelka Městské knihovny Zdeň-
ka Daňková a prozrazuje, že všechny 
potřebné informace jsou k dispozici na 
adrese www.vlastiveda.rej.cz. 

Zde najdou všichni zájemci pravidla 
soutěže, vyplněním formuláře se zare-
gistrují a naleznou tu otázky, na něž 
budou během čtyř týdnů odpovídat. Ti 
nejúspěšnější pak získají zajímavé ceny 
v podobě knih, volného vstupu na kul-
turní pořady, do historických památek 
a podobně. Všichni, kteří se rozhod-
nou soutěžit, mají na internetových 
stanicích pořadatelů zdarma čtyři pat-
náctiminutová připojení k internetu. 
Do Virtuální vlastivědy se lze přihlásit 
kdykoliv během soutěže a zodpovědět 
také předchozí otázky. Vlastní soutěž 
skončí 13. dubna. -zk-

Virtuální vlastivěda odstartovala

Český zahrádkářský svaz v Šumperku slaví v letošním roce 
padesáté výročí svého vzniku. A každé jubileum je příležitostí 
zamyslet se nad tím, jak byla uplynulá léta prožita a čeho bylo 
dosaženo. Český zahrádkářský svaz přitom před padesáti lety 
navázal na více než stoletou tradici tohoto zájmového hnu-
tí rozvíjejícího se u nás v souladu s evropským kontextem, 
z něhož vzešel.

V době okupace Československa byl spolkový život ome-
zován a sjednocovací proces pozastaven. Vlastenecké důvody 
bránily některým spolkům ke sloučení se Svazem zahrádkářů. 
V říjnu 1945 se konal II. sjezd Svazu zahrádkářů, který měl již 
29 840 členů a vyzval k dalšímu sjednocení hnutí zahrádkářů. 
V říjnu 1947, po sedmileté přestávce v činnosti, se sešel v Pra-
ze Ústřední svaz spolků pro zakládání zahrádkových kolonií. 
Jednoty zahrádkářské organizace, odpovídající evropskému 
kontextu a specifi ckým potřebám Československého zahrád-
kářského hnutí, však ještě dosaženo nebylo. Řešení tohoto úkolu 
bylo nastoleno poté, co Národní shromáždění ČSR přijalo zákon 
o právním uspořádání politických, masových i zájmových orga-
nizacích v Československu. Po širokém připomínkovém řízení 
na všech stupních zahrádkářské organi-
zace vydalo v březnu 1957 ministerstvo 
vnitra rozhodnutí o jejich schválení, 
o zániku Jednoty zahrádkářů a přeměně 
v novou organizaci s názvem Český svaz 
zahrádkářů a ovocnářů. Tento název 
byl VI. sjezdem, vzhledem k převaze 
zahrádkářské činnosti a vytvoření Slo-
venského zahrádkářského svazu, změ-
něn na Český zahrádkářský svaz.

V té době byly základním organi-
zacím převáděny do užívání nejen 
pozemky nevhodné pro zemědělskou 
velkovýrobu, ale i pozemky vlastníky 
neobdělávané, jako byly louky, pastvi-
ny, vytěžená pískoviště, uzavřené sklád-
ky veřejného odpadu a jiné nevhodné 
pozemky. Byla to doba prudkého růstu 
zahrádkářských organizací, pracovního 
nadšení a radostí z prvních zahrádkář-
ských výpěstků.

U příležitosti 50. výročí založení 
ČZS je nutné dodat, že Český zahrád-
kářský svaz překonal po roce 1989 
nejobtížnější období, v němž proká-
zal svou životaschopnost. Jeho čin-
nost odpovídá zájmům členů a nadále 
zůstává sdružením, které ctí právo a ve 

své činnosti se o něj důsledně opírá. Právě tato zásada vytvářela 
podmínky pro právní ochranu ČZS ve všech složitých obdo-
bích jeho vývoje a zajišťovala jeho rozvoj. V neposlední řadě 
také proto, že v situaci ohrožení dokázal aktivizovat své síly 
a schopnosti. Dokázal vyhledat a podpořit nadšené odborní-
ky, realizoval jejich návrhy dalšího postupu. Všichni, kteří se 
podíleli na vytváření podmínek, všichni, kteří do tohoto dění 
vkládali své síly, své odborné znalosti a zkušenosti, svůj volný 
čas, houževnatost a lidskou vůli, tak zajistili důstojnou součas-
nost a dobré podmínky pro budoucnost ČZS.

Koncem roku 1968, v období krátkodobého uvolnění 
politické situace, se zahrádkářům podařilo prosadit vydá-
vání svého vlastního časopisu s názvem „Zahrádkář“. Je 
potěšitelné, že tento časopis vychází nepřetržitě od ledna 
1969 dodnes. Hned od počátku své existence si získal mezi 
zahrádkáři nesmírnou oblibu a byl trvale nedostatkovým 
časopisem. I po roce 1989 přes záplavu různých periodik 
si Zahrádkář udržuje na trhu vedoucí pozici mezi časopi-
sy podobného zaměření a dnes oslovuje téměř čtyři sta tisíc 
čtenářů. Již pět let navíc vychází pro členy ČZS odborná 

publikace „Rukověť zahrádkáře“, která 
svým obsahem obohacuje a rozšiřuje 
znalosti každého člena.

Český zahrádkářský svaz se v roce 
1996 stal členem Evropské ligy zahrád-
kářů a snaží se využít rovněž její pomo-
ci při prosazování práv pro zahrádkáře. 
Základní organizace mají v současnos-
ti plnou právní subjektivitu. Svaz zrušil 
okresy a zřídil Územní sdružení, která 
slouží jako servisní orgán pro základ-
ní organizace na území jejich působ-
ností. V souvislosti se zřízením krajů 
Svaz rovněž přistoupil k ustanovení 
Krajských koordinačních rad, jež tvo-
ří zástupci všech Územních sdružení 
tohoto kraje a které mají nezastupitelné 
místo v ČZS.

V současnosti má Svaz sto osmdesát 
tisíc členů. Přesto jde o pokles oproti 
roku 2000, kdy měl čtyři sta tisíc členů 
a spolu s jejich rodinnými příslušníky 
tak v podstatě ovlivňoval život asi dese-
ti procent populace. Svaz má ale před 
sebou dobré vyhlídky a věří, že během 
času si najdou cestu do jeho řad i  mla-
dí, kteří mají zatím zcela jiné zájmy.  

 Marek Čmerda, ÚS ČZS Šumperk

Český zahrádkářský svaz slaví padesátiny Soutěž přiblíží 
Zapomenutá řemesla 

ze severní Moravy
Připomenout dětem zapomenutá 

řemesla ze severní Moravy chtějí šum-
perské Vlastivědné muzeum, místní 
Městská knihovna a Státní okresní archiv 
Šumperk. Stejnojmennou soutěž, jež má 
výtvarnou a literární část, přitom vyhlá-
sily u příležitosti 50. výročí vzniku vlasti-
vědného sborníku Severní Morava.

Výtvarná soutěž se zaměřuje na něk-
terá dnes již téměř zapomenutá řemesla. 
Děti mateřských školek a školáci mohou 
libovolnou technikou podle předlohy zná-
zornit například dnes již téměř neznámé 
nářadí sloužící dříve při domácím pečení 
chleba či k domácímu zpracování mléka. 
Zaujmout je může domácí košíkářství 
nebo způsob, jak se zastara na Šumpersku 
trhal a zpracovával len. 

Literární soutěž je pak určena starším 
dětem, které mohou o zapomenutých 
řemeslech napsat pohádku, povídku, 
reportáž nebo úvahu. Výtvarně nadaní 
doplní text obrázkem nebo fotkou.

Inspiraci najdou děti ve stálé expozici 
Vlastivědného muzea v Šumperku, v časo-
pise Severní Morava, který je v muzeu 
pro děti připraven, v obecních kronikách 
uložených ve Státním okresním archi-
vu a u pamětníků v obci a v okolí. Více 
informací najdou na www.knihovnaspk.
cz a www.muzeum-sumperk.cz. 

Uzávěrka soutěže je 25. května. Na sou-
těžní práce děti uvedou: kategorii, jméno 
a příjmení soutěžícího, věk, adresu nebo 
školu a doručí do 25.5. na adresu Vlasti-
vědné muzeum v Šumperku, Hlavní tří-
da 22, 787 01 Šumperk. Autoři nejlepších 
prací v jednotlivých kategoriích budou 
odměněni. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků a zahájení výstavy se bude konat ve 
čtvrtek 14. června v Rytířském sále Vlas-
tivědného muzea v Šumperku. Vybrané 
práce ze všech kategorií budou vystave-
ny ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 
a budou publikovány na internetových 
stránkách pořadatelů.   -mb-

Již od svého založení před padesáti lety se 
Český zahrádkářský svaz těšil obrovské obli-
bě a do jeho aktivit se kromě členů zapojovali 
i jejich rodinní příslušníci, děti nevyjímaje.  
 Foto: archiv
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Posláním Komunitního plánování, 
do něhož se kromě zástupců uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb může zapojit i širší veřejnost, je 
vytvářet fungující systém sociálních 
služeb. Šumperk přitom „rozjel“ Komu-
nitní plánování sociálních služeb již 
v roce 2004, v polovině roku 2005 pak 
celý proces vstoupil do druhé etapy, neboť 
město získalo fi nance ze Strukturálních 
fondů Evropské unie a od státu ve výši 
1,139 milionu korun, a v loňském roce 
již aktivně pracovaly čtyři pracovní sku-
piny zaměřené podle jednotlivých typů 
služeb na seniory, občany se zdravot-
ním postižením, osoby v krizi a sociálně 
vyloučené a konečně děti, mládež a rodi-
nu. Ještě letos by pak měl spatřit světlo 
světa konkrétní komunitní plán, který 
zhodnotí současný stav sociálních služeb 
a navrhne nový systém i nové typy služeb 
v této oblasti. S průběhem celého projektu 
se přitom mohli zájemci začátkem března 
seznámit již na čtvrtém setkání s veřejnos-
tí, jehož dějištěm tentokrát byly prostory 
nového Komunitního centra rozvoje lid-
ských zdrojů.

S projektem Komunitního plánová-

ní seznamují jeho realizátoři veřejnost 
nejen na stránkách Šumperského zpra-
vodaje, ale také na veřejných setkáních, 
jejichž součástí je doprovodný kulturní 
program. Loni proběhla taková setkání 
dvě, a to v květnu a v září, a v jejich tra-
dici pokračují organizátoři i letos. Kromě 
březnového setkání na „Komíně“ plánují 

další na 25. června. V loňském roce vyšel 
rovněž Adresář sociálních služeb a Kata-
log poskytovatelů sociálních služeb, který 
se koncem roku dočkal aktualizace a je 
k dispozici u koordinátorky Komunit-
ního plánování Slavěny Karkoškové na 
odboru sociálních věcí místní radnice 
a také u některých poskytovatelů sociál-
ních služeb.

Realizátoři celého projektu chtějí do 
procesu plánování sociálních služeb zapo-
jit i samotné šumperské občany. Pomoci 
by v tomto směru mohly bílé schránky 
pro veřejnost s logy KP, jež se nacházejí na 
podpěrných sloupech budovy někdejšího 
Okresního úřadu na ulici M.R. Štefánika, 
v níž sídlí odbor sociálních věcí, a budo-
vy obchodního domu Jednota na Hlavní 
třídě. Třetí schránka se pak po dokon-
čení rekonstrukce objeví ve vestibulu 
šumperského vlakového nádraží. Dalším 
krokem v „přiblížení“ sociální problema-
tiky široké veřejnosti bylo i dotazníkové 
šetření, v němž loni agentura Sociotrendy 
oslovila poměrně velký vzorek obyvatel 
města a zjišťovala mimo jiné spokojenost 
s nabídkou sociálních služeb, preference 
druhu pomoci a také požadované soci-

ální služby. „Ukázalo se, že osmačtyřicet 
procent oslovených nezná nabídku soci-
álních služeb v Šumperku a zbývající část 
je s nabídkou těchto služeb většinou spo-
kojena částečně,“ uvedla členka koordi-
nační skupiny Taťána Pospíšilová z místní 
Armády spásy a dodala, že nejobtížněji 
získávali tazatelé informace od lidí, kteří 
dnes sociální služby nepotřebují. „Snaží-
me se proto najít cestu, jak vzájemně co 
nejlépe komunikovat,“ podotkla Pospíši-
lová.

Výsledek dotazníkového šetření spolu 
s připomínkami veřejnosti a zkušenost-
mi zmíněných čtyř pracovních skupin 
jsou základním kamenem k vytvoření 
detailního komunitního plánu rozvo-
je sociálních služeb, jenž by měl spatřit 
světlo světa v polovině roku 2007. „Ten-
to dokument zhodnotí současný stav 
sociálních služeb a napoví, co v Šum-
perku schází. Měl by obsahovat mimo 
jiné i vizi nového systému a nové typy 
služeb v této oblasti, včetně konkrétních 
opatření pro jednotlivé cílové skupiny,“ 
vysvětlil šumperský místostarosta a člen 
koordinační skupiny Komunitního plá-
nování Marek Zapletal. -zk-

Do jarní krásy se minulé pondělí 
začaly čistit šumperské ulice. Pravidel-
ný úklid komunikací odstartovaly letos 
Podniky města Šumperka, jež mají 
očistu města na starosti, ve srovnání 
s minulými lety s předstihem. Umož-
nila jim to neobvykle mírná zima, jež 
předala svou nadvládu jaru až nečeka-
ně brzy.

„Letošní harmonogram jarní očisty 
komunikací se od předchozích let liší. 
Díky mírné zimě mohla vyjet úklidová 
technika do ulic již 12. března, a zatím-
co v minulosti je čistila tři týdny až 
měsíc, letos chceme úklid zvládnout 
během patnácti dnů,“ říká ředitel Pod-
niků města Šumperka Luděk Šperlich 
a dodává, že jiné bude letos rovněž 
pořadí úklidu komunikací. „Komuni-
kace prvního a druhého pořadí jsme 
průběžně čistili i během zimních měsí-
ců. To je také důvod, proč po očistě ulic, 
jež spadají do prvního pořadí, přijdou 
na řadu ulice zařazené až do třetího 
pořadí, jež se v zimě neuklízely. Tepr-
ve pak vjede technika do ulic druhého 
pořadí,“ vysvětluje Šperlich. Úplně na 
závěr se podle něj uklidí parkovací mís-
ta, která nejsou součástí komunikace, 
a poté se již dostane ke slovu klasický 
letní úklidový harmonogram.

Na plánovaný jarní úklid komu-
nikací upozorňují občany již týden 
předem dopravní značení se zákazem 
stání v daných lokalitách. Jeho nere-
spektování přitom přijde řidiče poměr-
ně draho. Pokud bude jejich vůz bránit 
čištění, nechá ho správce komunikace 
ve spolupráci s Městskou policií pře-
místit a jeho majitel zaplatí pokutu. 
„Řidiči, kteří nerespektují zákaz stání, 
představují pro úklidovou techniku 
poměrně velký problém. Vozovku pod 
stojícími auty totiž nedokáže vyčistit, 
takže se v minulých letech musela do 
ulic vracet. Úklid to tak značně kom-
plikovalo a mnozí občané si stěžovali, 
že ho provádíme špatně,“ podotýká 
ředitel PMŠ. „Stejně jako loni i letos 
využijeme zákona o pozemních komu-
nikacích z roku 1997, podle něhož jsou 
občané povinni svůj vůz během čiště-
ní ulice odstavit,“ připomíná Šperlich, 
podle něhož se v ulicích týden před 
plánovaným úklidem objeví přenos-
né dopravní značky se zákazem stání, 
doplněné datem a hodinou čištění. Nad 
jeho dodržováním bdí Městská policie, 
jež spolu se zástupce Podniků města 
v době úklidu ulice kontroluje.

„Pokud řidiči v uvedený čas komuni-
kaci neuvolní, necháme vozidlo odtáh-

nout a  po úklidu ho vrátíme zpět na 
místo. Jeho majitel však musí počítat 
s pokutou, kterou budou řešit strážní-
ci Městské policie,“ upozorňuje ředi-
tel a dodává, že v některých situacích 
může být dokonce vozidlo odtaženo 
na parkoviště za městem a zde odsta-
veno, což vyjde jeho majitele podstat-
ně dráž. „Prioritou je pro nás rychle 
a dobře vyčistit komunikace, aby prach 
lidem nezhoršoval životní prostředí. 
Chci proto požádat řidiče, aby doprav-
ní značení respektovali, a umožnili tak 
bezproblémový jarní úklid města,“ 
zdůrazňuje ředitel.

Očistu šumperských ulic zajišťuje 
podle Šperlicha osm zaměstnanců úkli-
dové fi rmy, kteří mají k dispozici dva 
zametací vozy a techniku na chodníky. 
„K úklidu chodníků se letos poprvé 
využije nový předsazený rotační kartáč 
na malotraktor, který reaguje na nerov-
nosti a jež se používá současně s vozy 
zametajícími vlastní komunikaci,“ pro-
zrazuje ředitel Podniků města a dodá-
vá, že jarní úklid komunikací by měl 
v Šumperku skončit v pátek 30. března.
 Zuzana Kvapilová

Harmonogram jarního úklidu 
komunikací naleznete na straně 12.

Při jarním úklidu komunikací musí řidiči 
respektovat dopravní značení

Komunitní plánování pomáhá rozvíjet sociální služby

S průběhem projektu Komunitní pláno-
vání sociálních služeb ve městě Šumper-
ku se mohli zájemci začátkem března 
seznámit již na čtvrtém setkání s veřej-
ností, jehož dějištěm tentokrát byly 
prostory nového Komunitního centra 
rozvoje lidských zdrojů.  Foto: -zk-

Olomoucký kraj pořádá v rámci 
projektu Partnerství pro rozvoj kraje

Seminář pro 
odbornou veřejnost 

ve čtvrtek 19. dubna od 8.30 hod. 
(prezence od 8.15) ve velké zasedací 
místnosti ve 3. patře nové přístavby 

Městského úřadu Šumperk 
na Jesenické ulici 31 

(vchod z ulice Rooseveltovy)

Obsah vzdělávacího semináře:
* Strukturální fondy Evropské unie 
v plánovacím období 2007 - 2013

* Programové dokumenty, 
implementační struktury, operační 

programy
* Stručné základy přípravy 
projektů, příklady projektů 
fi nancovaných ze SF  EU 

(identifi kace vzorových projektů, 
analýza vzorové projektové žádosti)

* Informační zdroje k dané 
problematice

Kontakt: Eva Mičkechová, MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31

 tel.: 583 388 259 
e-mail: 

emickechova@musumperk.cz

Komunitní plánování/Informace
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Na Šumperského havrana 
naváže Via Lucis 

Příjemné zjištění, že poezie a zájem o ni v dnešní 
uspěchané době neskomírá, ale má se docela k svě-
tu, čekalo na organizátory již šestého ročníku literární 
soutěže O Šumperského havrana. Na stole pracovníků 
Domu dětí a mládeže - Vily Doris se letos sešly básně 
od sto třiceti autorů prakticky z celé republiky, nejpočet-
nější zastoupení přitom měla kategorie od šestnácti do 
devatenácti let, do níž poslalo své příspěvky jedenaše-
desát mladých poetů. Jména nejúspěšnějších básníků ve 
čtyřech věkových kategoriích a také ukázky jejich tvorby 
zazní během poetického pásma, jež připravují na 
čtvrtek 29. března studenti místního 
G y m n á z i a . Vyhlášení výsledků 
této neobvyklé literární soutěže, 
k t e r é o d s t a r-
t u j e v 16.30 
hodin v sále Vily Doris, bude 
p ř í t o m e n i Miroslav Ková-
řík. Ten nad celým projek-
tem již před lety převzal záštitu a veřejnost se 
s ním bude moci setkat v tento den hned třikrát. 

Nejprve  povede od 14.30 hodin ve Vile Doris literární 
dílnu určenou účastníkům literární soutěže O Šumper-
ského havrana a také zájemcům z řad veřejnosti, poté 
bude přítomen slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže 
a úplně na závěr, v 18.30 hodin, nabídne v rámci cyklu 
komorních setkání Via Lucis šumperské kulturní veřej-
nosti pořad Amoresky věnovaný básníkovi Karlu Kry-
lovi, na němž zazní jako bonus i poezie Ivo Vodseďálka 
o Šumperku a Velkých Losinách z doby jeho pobytu 
v losinské léčebně v 80. letech. Vstupenky na pořad Via 
Lucis v ceně 50 Kč si mohou zájemci zakoupit, případ-
ně rezervovat ve Vile Doris u Jarmily Švecové, tel.č. 
583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz. -zk-

Další tiskovina, jež slouží k propagaci Šumperka, 
spatřila světlo světa začátkem letošního roku. Barev-
ná brožura nazvaná „Šumperské procházky s Alíkem 
a rodinou“ zavede návštěvníky i obyvatele města na 
zajímavá místa, seznámí je s významnými místními 
památkami i atraktivními 
stavbami a nabídne rovněž 
oblíbená poutní a výletní 
místa v okolí města. 

Desetistránkový brožova-
ný průvodce Šumperkem, 
který vznikl v olomouckém 
Studiu Trinity, nabízí tři 
tematické okruhy procházek. 
První trasa nazvaná „Dob-
rodružství s Kubou“ láká na 
čarodějnické procesy, kte-
ré město i okolí nechvalně 
proslavily ve druhé polovině 
17. století. Čtivý text přitom 
doplňují fotografi e a mapa 
s klíčovými domy a místy, jež 
tuto smutnou historii připo-
mínají. Během druhé „Pro-
cházky s Bárou“ se zájemci 
prostřednictvím textu, foto-
grafi í a mapy seznámí s neja-
traktivnějšími šumperskými 
stavbami, které projektovali 
přední vídenští architekti 
a díky nimž se městu přezdí-
valo „Malá Vídeň“. Výletní 
místa v blízkém okolí Šum-
perka pak mapuje třetí trasa 
nazvaná „Za Alíkovou kos-

tičkou“. „Najdeme zde nejen oblíbená poutní a výlet-
ní místa Šumperáků, jako jsou například kostelíček 
Božího těla nad Bludovem, rozhledna na Háji, Nové 
Domky či Městské skály, ale také místa méně známá, 
například zbytky hradu za Novým Malínem nebo sluj 

zvanou Walichloch,“ říká 
šumperská koordinátorka 
cestovního ruchu Lenka 
Tkadlecová, která spolu 
s městským historikem Dra-
homírem Poláchem texty 
k jednotlivým procházkám 
zpracovala. Kromě textů, 
množství barevných foto-
grafi í a detailních mapek 
doplňují brožuru stručný 
přehled každoročních tra-
dičních akcí a mapa centra 
města.

Nový propagační mate-
riál „Šumperské procházky 
s Alíkem a rodinou“ vyšel 
ve čtyřtisícovém nákla-
du a vedle české verze je 
k dostání také v němči-
ně, angličtině a polštině. 
„Zájemci si mohou brožu-
ru koupit za třicet korun 
v informacích v historické 
budově radnice na náměstí 
Míru a také v Regionálním 
a městském informačním 
centru ve Vlastivědném 
muzeu,“ dodává Tkadleco-
vá. -zk-

Alík láká na procházku městem

V rámci mezinárodního veletrhu 
kosmetiky, kadeřnictví a zdravého 
životního stylu WORLD OF BEAUTY 
& SPA 2007 v Praze proběhlo 3. břez-
na Juniorské mistrovství ČR v účesové 

tvorbě na téma „Živly země“. Soutěž-
ního klání se zúčastnila také žákyně 
třetího ročníku SOŠ a SOU Šumperk, 
jež sídlí na ulici Gen. Krátkého, Petra 
Hedrichová. Její účasti na republiko-
vém šampionátu předcházelo únorové 
vítězství na sedmém ročníku mezi-
národní soutěže studentů středních 
škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě 
KALIBR CUP v Lanškrouně.

Petře Hendrichové se přitom v Pra-
ze podařilo obhájit své umístění z lan-
škrounské soutěže, z níž postupovalo 
deset nejlepších. Mezinárodní porotu 
zaujal Petřin účes „Oheň“ natolik, že 
jí udělila pomyslné zlato. Ohnivou 
kreaci vytvořila na modelce Veroni-
ce Zamykalové, rovněž žákyni třetí-
ho ročníku oboru kadeřník, jejíž tělo 
a obličej zdobila malba žákyně druhé-
ho ročníku Dany Hrubé. 

Nejvyšší ocenění na této pražské 
prestižní soutěži získaly budoucí 
kadeřnice ze šumperského učiliště již 
podruhé. Petra Hendrichová, která 
dokázala obhájit loňské vítězství Vero-
niky Horáčkové, přitom předvedla 
svůj vítězný model v pořadu „Sama 
doma“, který dnes dopoledne vysílala 
Česká televize. -sm-

Nejlepší juniorská kadeřnice
 je ze Šumperka Druhý dubnový víkend se nese ve 

znamení nejvýznamnějšího křesťanské-
ho svátku v roce - Velikonoc. Ty chápe 
široká veřejnost především jako svátky 
jara, s nimiž je spojena celá řada tra-
dic a obyčejů. Počínaje vyséváním obilí 
a pletením pomlázek přes pečení jidášů, 
mazanců a velikonočního beránka,  zdo-
bení vajec a kraslic až po pondělní koledu 
spojenou s mrskáním „žílou“ z vrbového 
proutí či s poléváním vodou.

Právě tradice a zvyklosti v postním 
a velikonoč-
ním období 
p ř i p o m í -
ná výstava 
„Hody, hody, 
d o p r o v o -
dy…“ v Rytíř-
ském sále 
šumperského 
muzea, jež 
potrvá do 12. 
dubna. Její 
součástí je při-
tom i zajímavý 
doprovodný 
program, kte-
rý muzeum 
připravilo ve 
s p o l u p r á c i 
s Domem dětí 

a mládeže U radnice. Kromě přednášek 
pro školy o jarních zvycích na Šumper-
sku tak nabídnou i tematické tvořivé 
dílny. Ve čtvrtek 22. října se zaměří na 
výrobu kraslic, o týden později pak na 
pletení tatarů a košíčků z proutí a ve čtvr-
tek 5. dubna na pečení jidášů. „Poslední 
pracovní velikonoční dílna pro děti 
i dospělé je naplánována těsně před 
velikonočními svátky, na zelený čtvrtek. 
V tento den bylo v minulosti zvykem 
péct obřadní zvláštně tvarované pečivo 

z kynutého 
těsta nazýva-
né „jidáše“,“ 
v y s v ě t l i l a 
mluvčí šum-
p e r s k é h o 
muzea Milu-
še Berková 
a dodala, že 
součástí tvo-
řivých dílen, 
které začínají 
vždy úderem 
desáté hodi-
ny dopolední, 
jsou rovněž 
komentova-
né prohlídky 
k výstavě. 
 -red-

Výstavu doplní velikonoční dílny

Žákyně třetího ročníku SOŠ a SOU 
Šumperk Petra Hedrichová získala na 
pražském mezinárodním veletrhu World of 
Beauty & SPA 2007 titul nejlepší juniorské 
kadeřnice, a to za vlasovou kreaci „Oheň“. 
Tu vytvořila na modelce Veronice Zamy-
kalové.  Foto: archiv

Velikonoce chápe široká veřejnost především jako 
svátky jara, s nimiž je spojena celá řada obyčejů. Jed-
ním z nich je i vynášení Smrtky, jak ukazuje snímek 
z Horních Studének.  Foto: archiv VM
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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 potrvá do 7. května.
Rytířský sál Hody, hody, doprovody Výstava potrvá do 12. dub-
na. Doprovodný program k výstavě: Dílna - spolupráce s DDM U  RADNICE 
a SOŠ Šumperk: 22.3. výroba kraslic, 29.3. pletení tatarů a košíčků z proutí, 5.4. 
pečení jidášů. K dílnám proběhnou komentované prohlídky k výstavě.
Předsálí Rytířského sálu Tajemství jeskyní Výstava potrvá do 31. března.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
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
15.-21.3. jen v 16.30 hodin  Most do země Terabithia, USA  
 Hrajeme pro děti, Premiéra
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 a ve 20.15 hodin  300: Bitva u Th ermopyl, USA  Premiéra
26.-28.3. jen v 17.30 hodin  Šarlotina pavučinka, USA  Hrajeme pro děti
26.-28.3. jen v 19.30 hodin  300: Bitva u Th ermopyl, USA  Premiéra
29.-31.3. v 18 a ve 20 hodin  Prázdniny pana Beana, VB  Premiéra
1.4. jen v 15 hodin  Tajemství pouště  Nejlepší diashow roku 2006
1.4. v 18 a ve 20 hodin  Prázdniny pana Beana, VB  Premiéra
2.-4.4. jen v 18 hodin  Prázdniny pana Beana, VB  Premiéra
2.-4.4. jen ve 20 hodin  Skrytá identita, USA  Oscar 2007
5.-8.4. jen v 16.15 hodin  Robinsonovi, USA  Hrajeme pro děti 
5.-8.4. jen v 18.15 hodin  Ghost Rider, USA
5.-8.4. jen ve 20.15 hodin  Obsluhoval jsem anglického krále, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Art kino
22.3. v 19 hodin v D 123  Všichni možní sběrači a já, Francie 2000
29.3. v 19 hodin v D 123  Světla soumraku, Finsko, Francie, SRN 2006
5.4. v 19 hodin v D 123  Kniha rekordů Šutky, Srbsko, Černá Hora, ČR, Finsko 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.cz

DŮM KULTURY

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
22.3. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
27.3. od 16 hodin  Klub fi latelistů
5.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí od 9 do 12 hod. 
a od 14.30 do 17.15 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každé úterý od 16.45 hod. 
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - začátečníci
Každou středu od 16.45 hod. 
na krytém bazéně v Zábřeze  Plavání batolat - pokročilí
Každý čtvrtek a pátek 
vždy od 9.30 hodin  Mateřské centrum - Cvičeníčko pro děti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání - p. Smorojová, tel.č. 732 561 061

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
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

MUSIC MACHINE
24.3. ve 22 hodin  DJ Bobr - Chillout Night
14.4. ve 20 hodin  Luboš Pospíšil & L.P.G.
Bližší informace: www. musicmachine.cz 

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
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
28.3. od 19 hodin ve velkém sále DK  PEHA, Ready Kirken a Adam Ďurica
30.3. ve 20 hodin v H-Clubu  Jarret, Madalen
30.3. v 19 hodin ve velkém sále DK  Košt mikulovských vín
31.3. v 16 hodin ve velkém sále DK  Jarní koncert 2007
1.4. v 15 hodin ve velkém sále DK  Pyšná princezna  Loutková pohádka
2.4. v 18.30 hodin v klubovně č. 1 DK  Systém akupunkturních drah  Přednáška
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.cz, www.bluesalive.cz

22. března od 18 hodin  Kurz řeckého tance
24.3. v 19.30 hodin  Country povstání 1.   Hraje Větrolam
30.3. ve 20 hodin  Jarret, Madelen  Koncert
2. dubna od 18 hodin  Kurz řeckého tance
Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Skrott - Krajina v černé 
 Výstava potrvá do 1. dubna.
 Martin Kolář - Dekory zlaté 
 Výstava, která potrvá do 29.4., bude zahájena 
 4.4. v 18 hodin.
Městská knihovna Podesní Výstava ve spolupráci s Obnovou 
 kulturního dědictví v údolí Desné o.s. bude zahájena 
 29.3. v 16 hodin a potrvá do 31.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy
Divadlo Šumperk Jindřich Štreit - „Spolu“ Výstava fotografi í 
Vila Doris Řeka Morava - Světový den vody Výstava výtvarných 
 prací dětí ZUŠ Jeseník bude zahájena 22.3. v 17 hodin.  

DIVADLO ŠUMPERK
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  
27.3. v 19.30 hodin  Hello, Dolly  VK
6.4. v 19.30 hodin  Krakonoš a duch - Pohádka pouze pro dospělé 
 Výjimečná akce, do 18 let nepřístupné  VK
7.4. v 19.30 hodin  Šťastné dny  B, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

AMORESKY

(literárně hudební montáž s autentickými dokumenty) 
Pořad věnovaný básníkovi Karlu Krylovi uvádí Miroslav Kovářík

ve čtvrtek 29. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Bonus - poezie Ivo Vodseďálka o Šumperku a Velkých Losinách z doby jeho 

pobytu v losinské léčebně v 80. letech.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, svecova@doris.cz. 
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VILA DORIS
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
22.3. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
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
26.3. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga
27.3. od 12.30 hodin v IT na „Komíně“  poÓčko: Otevřené I-téčko pro děti 
 (internet a hry)
28.3. od 12.30 hodin v MC na „Komíně“  poÓčko: Otevřený Monte klub 
 pro děti (hry)
28.3. od 14 hodin v AD na „Komíně“  Keramické odpoledne
28.3. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
29.3. ve 12.30 hodin v AD na „Komíně“  poÓčko: 
 Otevřená Arte dílna pro děti (keramika)
29.3. ve 14.30 hodin ve Vile Doris  Literární dílna pod vedením Miroslava 
 Kováříka
29.3. v 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
29.3. v 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
29.3. v 16.30 hodin ve Vile Doris  Vyhlášení výsledků literární soutěže 
 O Šumperského havrana 2006
29.3. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  V rámci cyklu Vila Lucis 
 „AMORESKY“ Uvádí Miroslav Kovářík
30.3. v 15 hodin v ateliéru na „Komíně“  Výtvarný pátek - Malujeme na hedvábí
30.3. ve 14 hodin v IT na „Komíně“ Internetová čajovna
30.3. v 18 hodin ve Vile Doris  Den ptactva
31.3. v 8.30 v tělocvičně na „Komíně“  „Komínský master v aerobiku“ 
 Přihlášky a informace na 
 tel.č. 608 640 166. 
31.3. ve 14 hodin v ateliéru ve Vile Doris  Řemeslná sobota - kartonážská 
 Přihlášky předem na tel. č. 731 610 033, 
 583 214 213.
5.4. v 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her 
 Seznam her na www.doris.cz/hry.htm
5.4. v 8.30 hodin v sále Vily Doris  Velikonoční tatar - šachový turnaj 
 Kategorie: chlapci I. 91-93, II. 94-96, III. 
 97 a mladší, dívky 91 a mladší
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

DDM U RADNICE
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
26.3. ve 14 hodin v učebně DDM  Internet          
28.3. v 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Krabička, knížka - práce s papírem
29.3. v 9 hodin v muzeu Šumperk  Pomlázky, tatary, žíly 
 Velikonoční program pro MŠ a ZŠ 
29.3. v 9 hodin v sále DDM  Klubíčko  Pro nejmenší od 3 let
30. - 31.3. v DDM  NOC S ANDERSENEM Informace 
 a přihlášky na tel.č. 777 216 332. 
1.4. v 15 hodin v sále DDM  Báleček Tradiční maškarní bál pro 
 nejmenší
2.4. ve 14 hodin v učebně DDM  Posezení s internetem
3.4. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže
5.4. v 10 hodin v muzeu  Velikonoce v muzeu 
 - „Jidáše, ozdobné pečivo“
6.4.v 10 hodin v klubovně DDM v 1. patře  Akce na velikonoční prázdniny:   
 Velikonoční luštění křížovek, osmisměrek, 
 hlavolamů 
6.4. od 17 hod. - 7.4. do 15 hod.  Spaní na „baráku“ 
 Velikonoční tvoření spojené s výletem za 
 Toulavým náprstkem. Informace a přihlášky 
 do 5.4. na tel.č. 583 215 395.
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Městská knihovna Šumperk a občanské sdružení Obnova kulturního dědictví 
v údolí Desné pořádají v období 

od 29. března do 31. května výstavu a další doprovodné akce 
se společným názvem

PODESNÍ
Pořadatelé zvou všechny zájemce na zahájení výstavy 

ve čtvrtek 29. března v 16 hodin v prostorách knihovny na ulici 17. listopadu 6
Další informace: www.vresovka.cz, www.knihovnaspk.cz

Srdečně zveme na

Jarní koncert Šumperského 
dětského sboru, 

věnovaný 45. výročí sboru
v sobotu 31. března v 16 hodin
 ve velkém sále DK Šumperk

Účinkují Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci a Motýli, 
jako host vystoupí sbor bývalých členů ŠDS.

Vstupné ve výši 30, 40 a 50 Kč v předprodeji v DK od 21. března

Harmonogram jarního úklidu komunikací

Ve středu 21. března ulice Anglická, Belgická, Francouzská, Italská, Linhartova, 
Lucemburská, Pod Hájem, U cvičiště (**) a Zahradní - sudá (*, **), ve čtvrtek 
22. března ulice Bezručova (*), ČSA - sudá, Gen. Krátkého, Husitská (**), Jáno-
šíkova, K.H. Máchy (**), Malá, nám. J. Zajíce, P. Holého, Puškinova (*), Tere-
zínská, Vítězná - Reissova - spojovací (**), Vrchlického - sudá (*, **) a  Žižkova 
- sudá (*, **), v pátek 23. března ulice Alšova, B. Němcové - sudá (*, **), ČSA 
- lichá (*), M. Šaje, Mazalova, Muchova, Polní, Prievidzská, Trnková, Zábřežská 
- sudá (*, **), Žižkova - lichá (*, **) a Vrchlického - lichá (*), v pondělí 26. břez-
na ulice 8. května (*, **), Banskobystrická - sudá (*), Revoluční - lichá (*, **), 
sídliště 8. května (*), Wolkerova - sudá (**), Nemocniční, Myslbekova - lichá (*), 
Kosmonautů - sudá (*, **) a B. Němcové - lichá (*, **), v úterý 27. března ulice 
Banskobystrická - lichá (*), Březinova, Čajkovského, Evaldova (*), Gagarinova (*, 
**), Kosmonautů - lichá (*, **), Tatranská (*), Tylova, Wolkerova - lichá (*, **), 
Zborovská (*, **), nám. Svobody, Myslbekova - sudá (*) a Revoluční - sudá (*, **), 
ve středu 28. března ulice B. Václavka (**), Bratrušovská - část (*, **), Foglarova, 
Hálkova, Horova, Hrubínova, Chodská (**), Janáčkova, Kocourkova a Nezvalova 
(*), ve čtvrtek 29. března ulice Blanická (*), Čičákova (*), Dolnomlýnská (**), 
Dolnostudénská (**), Hybešova, Javoříčko (*, **), Krapkova (*), Peckova, Příč-
ná, Svatováclavská, Štechova, Tyršova, Uničovská (**), Vikýřovická a Nerudova 
- lichá (*, **), v pátek 30. března ulice Bří Čapků, Dvořákovo nám. (*), Erbenova, 
Fibichova (*), Kmochova, Nerudova - sudá (*, **), sídliště Temenická (*, **), Tře-
bízského a Zemědělská.
Vysvětlivky: (*) - umístěno dopravní značení, (**) - v ulici proběhne souběžně 
úklid chodníku

NABÍDKA DDM U RADNICE
PRO VYUČUJÍCÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY

Dream Th eater
20 let výročí vzniku kapely

Po dohodě: informace Z. Formánek, tel.č. 583 214 076, 
formanek@ddm.spk.cz
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