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Předminulý víkend se nesl ve znamení 
nejvýznamnějšího křesťanského svát-
ku v roce - Velikonoc. Svátek ukřižování 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista dnes mno-
zí lidé vnímají spíše jako oslavu příchodu 
jara. To letos vystřídalo zimu až nečekaně 
brzy a uplynulé dny doslova „proslunilo“.

Spíše než jaro odstartovaly letošní Veli-
konoce letní počasí. A zatímco předminu-
lý víkend vyráželi lidé na koledu, uplynulé 
slunečné dny vylákaly mnohé do přírody 
a na kolo. Někteří dokonce vytáhli deky 
a opalovali se na slunci. Teploty totiž do-
sáhly až k čtyřiadvacítce, což je zhruba 
o deset stupňů více, než je touto dobou 
běžné. Loňské maximální teploty se při-
tom pohybovaly kolem osmi stupňů, 
rána však jsou letos díky malé oblačnosti 
paradoxně chladnější. -zk-

Před dvěma týdny se fi rma Izosklo Aber-
le pustila do zastřešení světlíku v radnič-
ní budově. Ten tvoří dvanáct skleněných 
tabulí, každá váží sto sedmdesát kilo-
gramů.  Více na straně 3

V plném proudu je příprava obou šum-
perských plaveckých areálů na nadchá-
zející letní sezonu. V ní se po loňské 
pauze opět otevře Bratrušovské koupa-
liště, jež má za sebou náročnou rekon-
strukci.  Více na straně 5

Pozornost by měli zvýšit lidé, kteří vlast-
ní řidičské průkazy vydané od 1. červen-
ce 1964 do 31. prosince 1993. Ty totiž 
nebudou od příštího roku platit. Vy-
měnit je tak musí za nové s evropskými 
hvězdičkami.  Více na straně 6

Zatímco loni ovládla velikonoční atmosféra Vilu Doris, letos malí i velcí vyráběli 
kraslice a pletli ošatky již v nových prostorách na „Komíně“.                  Foto: -pk-
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 Zastupitelé se sejdou první květnový čtvrtek

K původně neplánovanému zase-
dání se sejdou šumperští zastupite-
lé ve čtvrtek 3. května. Schválit by 
měli přijetí úvěru ve výši šedesáti 
milionů korun od České spořitelny, 
s jehož pomocí chce město fi nanco-
vat investiční akce. Odsouhlasí roz-
počtové opatření se zapracovaným 

úvěrem a koncepci úprav ulice Jiří-
ho z Poděbrad. Seznámí se rovněž 
s lokalitami vhodnými pro výstavbu 
rodinných domů. Květnové zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka začí-
ná v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny na Rooseveltově 
ulici. -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Městská policie loni řešila 
téměř sedm tisíc případů

6733 přestupků a trestných činů 
řešili v loňském roce strážníci Měst-
ské policie v Šumperku, což je o té-
měř dva a půl tisíce případů více než 
v roce 2005. Nejvíc práce přitom měli 
s dopravními přestupky (2627 přípa-
dů), zabývali se například i krádežemi 
v obchodech (342 případy) a rušením 
nočního klidu, zadrželi patnáct hleda-
ných osob a třináct podnapilých řidi-
čů, policii předali čtyřiaosmdesát osob 
podezřelých z trestné činnost a v šum-
perských ulicích odchytili osmdesát 
sedm zatoulaných psů. V blokovém 

řízení přitom loni uložilo pětadvacet 
příslušníků Městské policie 1896 pokut 
v celkové výši sedm set sedmdesát ti-
síc korun. Strážníci se spolu s dalšími 
složkami Integrovaného záchranného 
systému podíleli na projektech zamě-
řených na žáky základních škol, stře-
doškoláky i širokou veřejnost a úzce 
spolupracovali s obvodním i okresním 
ředitelstvím Policie ČR.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 12. dubna 
2007

* projednalo a schválilo závěrečný 
účet města za rok 2006 s částkami 
507,958 milionu korun na straně pří-
jmů a 589,947 milionu korun na straně 
výdajů. V oblasti hospodářské činnos-
ti města přitom převážily příjmy nad 
výdaji, a to částkou 8,679 milionu ko-
run, a zůstatky fi nančních prostředků 
na účtech města činily k poslednímu 
dni loňského roku 25,728 milionu. 
Současně vzalo na vědomí přehled 
poskytnutých dotací a jejich fi nanční 
vypořádání, přehled výsledků hospo-
daření příspěvkových organizací města 
a zprávu auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření a o ověření účetní 
závěrky k 31.12. 2006. Ve zprávě au-
ditor uvádí, že účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz o hospodaření 
města a je v souladu s platnými zákony 
a předpisy.

* vzalo na vědomí rozdělení hos-
podářských výsledků všech jedenácti 
příspěvkových organizací města za 
loňský rok.

* vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti města v oblasti požární ochrany 
v loňském roce. Během něj vyjeli čle-
nové Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Města Šumperka, kterou tvoří šest 
hasičů, tři strojníci, tři velitelé družstev 
a velitel jednotky, k sedmnácti požá-
rům, k jedné dopravní nehodě spojené 
s požárem, čtyřikrát drželi pohotovost, 
jednou zabezpečovali technickou po-
moc pro Leteckou hasičskou službu 
ze Žamberka při požáru lesa na kata-
strálním území Hraběšic, ve čtyřech 
případech pomáhali občanům s odčer-
páváním vody a jednou vyjeli k požáru 
domu pod Holubím vrchem, jenž se 
nakonec ukázal jako planý poplach. 
Dobrovolní hasiči navíc absolvovali 
řadu náročných výcviků a školení a za-
pojili se do preventivně výchovných 
akcí, jež pořádá Bezpečnostní rada 
města Šumperka.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce. Během něj vzniklo v budově 
radnice nové stanoviště pro občanskou 
radiostanici CB a probíhala školení 
dobrovolníků CO, kteří městu pomá-
hali se zabezpečením řady akcí pro ško-
ly i veřejnost v rámci projektu Přípravy 
obyvatelstva na krizové situace. „Světlo 
světa“ spatřily pomůcka obsahující na 
čtyři sta otázek a odpovědí na téma „Ci-
vilní ochrana, požární ochrana, život 
ve městě“, materiál nazvaný „Vějíř zá-
kladních informací z oblasti CO“ a také 
dvě informační tabule pro veřejnost za-
měřené na dobrovolníky CO a občan-
ské radiostanice CB. Bezpečnostní rada 
města rovněž zorganizovala deset relací 
CB se základními školami, čtyřiadvacet 
pravidelných relací s veřejností a čtyři 
relace zvláštní.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění 
Strategického plánu města Šumper-
ka za rok 2006.

* vzalo na vědomí sociální situa-
ci ve městě v loňském roce v oblasti 
působnosti odboru sociálních věcí, 
sociální komise Rady města a společ-
ností Pontis, Armáda spásy, Charita 
a Sdružení pro pomoc mentálně po-
stiženým, jež jako nestátní subjekty 
poskytují sociální služby v souladu 
s uzavřenými rámcovými smlouvami.

* vzalo na vědomí informaci o vli-
vu zákona č. 108/2006 o sociálních 
službách na poskytování těchto 
služeb organizacemi působícími ve 
městě. Právě ty se sešly letos v březnu 
ke společnému pracovnímu setkání, 
během něhož zazněl názor, že zmíně-
ný zákon zatím přináší většinou jen 

problémy, jež souvisejí s nesrozumi-
telností hodnotících kritérií a admi-
nistrativní náročností. Přínos zákona 
pak vidí účastníci setkání ve zrovno-
právnění poskytovatelů sociálních 
služeb v přístupu ke státním dotacím, 
na druhou stranu však právě přidě-
lení zmíněných dotací představuje 
jeden z velkých problémů, neboť do-
tační řízení je neprůhledné a přiděle-
né peníze často neodpovídají daným 
potřebám.

* schválilo nové znění zaklada-
telské listiny společnosti Divadlo 
Šumperk, s.r.o. a uložilo Radě města 
jako valné hromadě této společnosti 
přijmout zmíněné rozhodnutí formou 
notářského zápisu o změně zaklada-
telské listiny. Současně navrhlo Radě 
města, aby jako valná hromada rozší-
řila stávající dozorčí radu společnosti, 
v níž jsou zastupitelé František Merta, 

Zdeněk Muroň a Petr Král o nové 
členy Jaromíra Mikulenku a Romana 
Macka, současně pak odvolala k 30.6. 
letošního roku jednatele Oldřicha 
Svozila, který ke zmíněnému datu 
odchází do důchodu. V ředitelském 
křesle jej vystřídá René Sviderski, kte-
rý vyšel vítězně z výběrového řízení.

* schválilo přidělení státního pří-
spěvku v rámci letošního Programu 
regenerace městské památkové zóny 
místní Římsko-katolické farnosti. Ta 
použije dvě stě tisíc korun, které stát 
uvolnil ze své kasy, na restaurování 
barokních nástěnných a nástropních 
fi gurálních maleb v děkanském kos-
tele sv. Jana Křtitele, které v polovině 
18. století vytvořil uničovský malíř 
Ignác Oderlický a jež byly překvapi-
vě objeveny při loňském restaurátor-
ském průzkumu kostela. 
 Pokračování na straně 4

Po šesti letech se do Šumperka vrací 
prvoligový hokej. V uplynulé sezoně 
totiž Draci zvládli nástrahy základní 
části i vyřazovacích bojů play off  a po 
fi nálové výhře nad Hodonínem slavili 
historické vítězství - postup do prv-
ní ligy. Ten „osladí“ domácímu týmu 
mimo jiné i sedm set tisíc korun, které 
město již loni hokejistům slíbilo jako 
motivační příspěvek při postupu do 
vyšší soutěže.

Nová kapitola v historii šumperské-
ho hokeje se začala psát na přelomu 
loňského března a dubna. Tehdy pře-
vzali řízení společnosti Hokej Šumperk 
2003, s.r.o. Vladimír Velčovský a Radek 
Kučera. Během několika měsíců se no-
vým majitelům podařilo nejen naplnit 
vyšší rozpočet, ale také získat zkuše-
né hráče, kteří letos v březnu přivedli 
Šumperk do první ligy. Jejich úspěch 
ocenila i místní radnice, k loni schvá-
lenému příspěvku z rozpočtu přidala 
mužskému týmu dalších sedm set tisíc 
korun. 

„Když jsme před vámi téměř na den 
přesně před rokem stáli, vůbec jsme ne-
tušili, kolik práce jsme si naložili,“ řekl 
na dubnovém zasedání zastupitelstva 
jednatel společnosti Hokej Šumperk 
2003 a prezident klubu Vladimír Vel-
čovský a podotkl, že díky jasné vizi 
a koncepci se oproti očekávání postup 
mezi prvoligové týmy podařil mnohem 
dříve. „Veškeré úsilí je samozřejmě tře-
ba přenést na led a zúročit jej. Jakmile 
jsme znali systém postupů do vyšších 
soutěží, řekli jsme si, že do toho šlápne-
me,“ podotkl Velčovský a připomněl, 
že šumperští Draci absolvovali čtyřia-
čtyřicet utkání, která završili fi nálovou 
výhrou nad Hodonínem. „V první lize 

chceme důstojně reprezentovat. Rád 
bych, aby se mužstvo pohybovalo ve 
středu tabulky mezi devátým až dva-
náctým místem a případně zaútočilo 
na osmou pozici znamenající postup 

do čtvrtfi nále,“ prozradil prezident 
klubu cíle v nadcházející sezoně. Ta 
bude podle něj asi o tři a půl milionu 
dražší než letošní, rozpočet klubu by se 
tak měl pohybovat kolem třinácti mi-
lionů korun. „Výraznou podporu nám 
již přislíbil Olomoucký kraj a všech 
dvanáct hlavních sponzorů. Hlásí se 
nám také noví zájemci, kteří se chtějí 
stát partnerem klubu,“ uvedl Velčovský 
a vzápětí požádal zastupitele, aby zváži-
li výši fi nančního příspěvku města pro 
sezonu 2007/2008. „Optimální částka 
by byla kolem dvou a půl milionu s tím, 
že při postupu do čtvrtfi nále bychom 
obdrželi další fi nanční bonus,“ nastínil 
majitel hokejové společnosti a poděko-
val zastupitelům za podporu mužského 
hokeje v uplynulé sezoně.  -zk-

Úspěch hokejistů město odměnilo 

Od loňského července mají díky novému 
zákonu o provozu na pozemních ko-
munikacích městští strážníci větší pra-
vomoci. Mohou tak zastavovat rychle 
jedoucí řidiče a za vysokou rychlost je 
pokutovat.  Ilustrační foto: -zk-

Finálová výhra v Hodoníně otevřela 
šumperským Drakům bránu do první 
ligy.  Foto: -ka-
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Divadlo povede 
od července nový ředitel
Nový ředitel povede od příští sezony šumperské di-

vadlo. Pětatřicetiletý René Sviderski, který v současnosti 
pracuje na odboru marketingu v brněnském Národním 
divadle, zaujal členy výběrové komise nejen vzděláním 
v oboru, ale především jasnou koncepcí. Do ředitelského 
křesla by měl usednout 1. července, kdy končí smlouva 
stávajícímu šéfovi místního stánku Th álie Oldřichu Svo-
zilovi, jenž odchází do důchodu.

„Jasná koncepce Reného Sviderského na nás uděla-
la největší dojem. Navíc má vzdělání v oboru a praxi. 
Výběrová komise pro něj hlasovala jednomyslně,“ řekl 
šumperský starosta Zdeněk Brož, který předsedal výbě-
rové komisi. V té usedli kromě devíti radních také dva 
odborníci - ředitel ostravského Národního divadla Mo-
ravskoslezského Luděk Golat a šéf Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti Igor Stránský. O místo výkonného 
ředitele společnosti Divadlo Šumperk s.r.o. se přitom 
ucházelo devět zájemců, mezi nimi například režisér Ja-
romír Janeček, scénárista a šumperský rodák Vladislav 
Kučík či šéfredaktorka Šumperského a jesenického dení-
ku Soňa Singerová. „Jeden uchazeč z výběrového řízení 
odstoupil ještě před ústními pohovory, které probíhaly 
první dubnovou středu,“ podotkl Brož. 

Skorošický rodák René Sviderski, který vystudoval 
obor divadelní manažerství na brněnské JAMU, má 
s prací v „divadelním“ marketingu zkušenosti. Půldru-
hého roku byl vedoucím marketingu v olomouckém 
divadle a nyní pracuje na stejném oddělení v Národ-
ním divadle v Brně. Jeho jméno pak mají zejména 
Brňané spojeno s areálem Vaňkovka, který je od roku 
1992 chráněn jako jedinečná architektonická památka. 
Pomáhal nejen při jeho záchraně, ale pět let se staral 
i o produkci tamního divadelního klubu. -zk-

11,7 milionu korun je letos v rozpočtu vyčleněno na 
první etapu rekonstrukce historické budovy radnice. 
Skončit by měla 31. května a zahrnuje zejména zastřeše-
ní a zateplení světlíku, v němž „vyroste“ prosklený výtah. 
K němu se imobilní občané dostanou po nové rampě, 
jež vzniká za venkovní plechovou ohradou v místech 
vstupu do někdejších veřejných záchodků. Ty nahradí 
zbrusu nové toalety s obsluhou v suterénu radnice - ho-
tovy jsou již veškeré obklady, takže nic nebrání osazení 
sanitární keramikou. 

Šumperská fi rma SAN-JV, která náročnou rekon-
strukci realizuje, dokončila instalace i omítky ve světlíku, 
v jednotlivých podlažích jsou hotové nástupní otvory pro 
budoucí lávky k výtahu a pokračují práce na sanaci su-
terénu budovy. Jakmile se dořeší uzemnění a odvodnění 
budovy radnice, pustí se dodavatel do vlastní rampy, po 

níž se imobilní občané dostanou k výtahu v suterénu. 
Místní společnost Izosklo Aberle již zastřešila svět-

lík, který tvoří dvanáct skleněných tabulí o rozměru 
1,2 x 3 metry, zasazených do hliníkových profi lů. 
Dělníci vzápětí dozdili štíty, napojili střechu a upra-
vili omítky. V nejbližší době by tak měla odstartovat 
montáž nosné ocelové konstrukce ve světlíku, na kte-
rou v květnu naváže vlastní instalace výtahu a osaze-
ní skleněných lávek. -zk-

Výtah zpřístupní radnici pro imobilní

Rekonstrukce kanalizační a vodovod-
ní sítě v centru Šumperka pokračuje. 
Těžká technika se již přemístila z ulice 
Šumavské, která je po půldruhém měsí-
ci opět průjezdná, na ulici Jiřího z Podě-
brad. Stavební práce zde budou probíhat 
ve dvou úsecích za omezeného provozu. 
V plném proudu je rovněž rekonstrukce 
sítí v ulici Kosmonautů.

„Rekonstrukce probíhá podle har-
monogramu. Ulicí Šumavskou, jejíž 
povrch je provizorně upravený, již 
řidiči projíždějí a stavební práce se 
podle plánu přesunuly na ulici Jiřího 
z Poděbrad,“ říká Vladimír Vizina ze 
šumperské společnosti Irea, jež má na 
starosti stavební dozor. Zpočátku se tak 
podle něj bude v ulici Jiřího z Poděbrad 
pracovat hned na dvou místech - ve 
spodní části se opraví vstup do šachty 
v křižovatce s ulicemi Langrovou a Lu-
žickosrbskou a poté stoka v dolní části 
J. z Poděbrad, a dále v úseku od ulice 
Tatranské po ulici Šumavskou se fi rma 
Fortex AGS pustí do opravy hlavního 
kanalizačního řadu. 

„Zhruba měsíc tak mohou ještě v této 
lokalitě omezeně projíždět osobní auto-
mobily ulicí Tatranskou. V této souvis-
losti jsme prakticky od křižovatky ulic 
Šumavské a Gen. Svobody směrem 

k Tatranské ulici a v celé této ulici umís-
tili dopravní značky se zákazem stání. 
Jejich dodržování  budou kontrolovat 
strážníci Městské policie,“ doplňuje Vi-
zinu vedoucí odboru dopravy šumper-
ské radnice Radek Novotný a dodává, 
že trasu po ulici Šumavské musí již nyní 
volit nákladní automobily a autobusy. Ty 
zastavují na Temenické ulici u prodejny 
Mountfi eld, neboť zastávka na náměstí 
Republiky je dočasně zrušena. Koncem 
května se pak pravděpodobně celá uli-
ce Jiřího z Poděbrad uzavře a objížďka 
povede po Šumavské ulici. „Během re-
konstrukce se budou uzavírky postup-
ně měnit, takže řidiči musí sledovat 
aktuální dopravní značení. Na druhou 
stranu by mohli uvítat, že během uzaví-
rek je parkování na náměstí Republiky 
v prostoru před půlkruhovým domem 
zdarma,“ podotýká Novotný.

V plném proudu je v současné době 
rovněž rekonstrukce kanalizace v ulici 
Kosmonautů. „Mimo jiné zde již byla 
zahájena výstavba dešťové zdrže, která 
bude zadržovat zejména během příva-
lových dešťů část vody a část odvádět 
do potoka novou odlehčovací stokou. 
Stavba obdobné zdrže již byla v březnu 
zahájena i v ulici Šumavské,“ upřesňuje 
Vizina.   -zk-

Náročná rekonstrukce 
uzavřela ulici Jiřího z Poděbrad

Památku všech, kteří se v roce 1945 
nedožili svobody, uctí obyvatelé Šum-
perka ve čtvrtek 3. května u památ-
níku na Bratrušovské střelnici, jenž 
připomíná hrdinství moravských vlas-
tenců umučených nacisty v samém 
závěru druhé světové války. Vzpo-
mínková akce, kterou pořádá město 

Šumperk ve spolupráci s Českým sva-
zem bojovníků za svobodu a Českou 
obcí sokolskou, proběhne od 9 hodin 
a pro zájemce bude přistaven v 8.45 
hodin na parkovišti u hotelu Grand 
autobus, který bude navíc zastavovat 
rovněž u restaurace „Pod kaštanem“ 
na ulici Gen. Krátkého. -red-

Oběti války uctí občané 
na Bratrušovské střelnici

Projekt postupné modernizace dět-
ských hřišť v Šumperku, který odstar-
tovala místní radnice před dvěma lety, 
letos opět pokračuje. Do začátku dvou-
měsíčních letních prázdnin by se tak 
měl některý z místních nevzhledných 
sportovních plácků dočkat přeměny 
v moderní plochu s umělým povrchem, 
jež umožní hrát nejrůznější míčové hry.

„Před dvěma lety vznikl seznam de-
větatřiceti hřišť a ploch, které jsou roz-
děleny do tří kategorií podle náročnosti 
oprav. Jedním z kritérií je ale samozřej-
mě i to, zda bude veřejnost daný prostor 
pro sportování i volný čas využívat,“ říká 
Luděk Šperlich, ředitel Podniků města 
Šumperka, které modernizaci dětských 

hřišť již třetím rokem realizují. 
První vlaštovkou projektu postupné 

obnovy sportovních plácků na místních 
sídlištích přitom bylo hřiště na Evaldo-
vě ulici, loni pak dostala nový povrch 
sportoviště na ulicích Finské a Mysli-
vecké a asfaltový koberec pokryl hřiště 
na ulici Gagarinově. „Letos musíme část 
fi nancí uvolnit na obnovu některých 
konstrukcí na již zmíněném hřišti na 
Evaldově ulici, které je velmi využíva-
né. Z vytipovaných hřišť pak vybereme 
jedno nebo dvě, jež do začátku letních 
prázdnin projdou kompletní rekon-
strukcí,“ upřesňuje Šperlich a dodává, 
že v rozpočtu je na tento projekt vyčle-
něn rovný milion korun. -zk-

Město pokračuje 
v modernizaci dětských hřišť

Opravdovou operaci představovalo dopravení rozměr-
ných a těžkých skel do půdních prostor radnice a poté 
jejich osazení do hliníkových profi lů.        Foto: -zk-

Zastřešený a zateplený světlík zaplní v květnu nový vý-
tah.           Foto: -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Prostor nad Slovanskou ulicí 

zkrášlí park

Svou tvář by měl během dvou let 
změnit travnatý svah nad Slovanskou 
ulicí. Na dubnovém zasedání totiž dali 
šumperští zastupitelé „zelenou“ reali-
zaci parku v této lokalitě. Probíhat by 
přitom měla ve dvou etapách a celková 
investice se odhaduje na více než pět 
milionů korun.

Neupravenou plochu, jež se „táhne“ 
od budovy Střední zdravotnické školy 
podél hradeb směrem k Husovu ná-
městí u Mototechny, čeká v nejbližších 
letech zásadní proměna. Ještě letos by 
v rámci první etapy realizace parku, kte-
rá přijde asi na 2,67 milionu korun, měl 
spojit nový chodník Husovo náměstí 
s Radniční ulicí. Na něj se dostanou lidé 
i z ulice Slovanské, a to po novém scho-
dišti a chodníku, jež povedou mezi po-
lyfunkčními domy, z nichž jeden v této 
lokalitě teprve vyrůstá. Součástí pláno-
vaných úprav je rovněž vybudování ve-

řejného osvětlení a oplocení, obměnou 
projde veřejná zeleň a celý prostor do-
plní městský mobiliář. V této souvislosti 
zastupitelé uložili Radě města, aby první 
etapu realizace parku zařadila v rámci 
rozpočtových opatření ještě do letošního 
roku, v případě nedostatku peněžních 
prostředků pak doporučili fi nancovat 

celou akci z rozpočtu roku 2008.
Druhá etapa, jež by se měla realizo-

vat příští rok, počítá s úpravou Husova 
náměstí a ploch před oběma školami 
- tzv. Zámečkem a Střední zdravotnic-
kou školou, směrem k tzv. Točáku by 
pak měl vyrůst nový chodník a dokon-
čí se zatravnění a výsadba nové zeleně. 

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* ZM schválilo záměr města od-
prodat nebytové prostory o výměře                 
865 m2 v domě na Čajkovského ulici 2 
- 14A, označovaném místními jako tzv. 
Hokejka. Nájemci devíti provozoven, 
jež se v přízemí objektu nacházejí, dnes 
platí městu asi půlmilionové roční ná-
jemné. Z prodeje nebytových prostorů 
by pak mělo jít do městské kasy více než 
osm milionů a šest set tisíc korun. Byty 
ve zmíněném objektu přitom již jsou 
v osobním vlastnictví.

* schválilo odprodat část budovy 
v areálu bývalých kasáren při dnešním 
náměstí Jana Zajíce Zdeňku Kouřilovi za 
cenu 149 tisíc korun. Ten chce zdevasto-
vaný objekt, jehož druhou část užívá na 
základě smlouvy místní „průmyslovka“, 
opravit a zřídit v něm prodejnu s nápoji, 
tabákovými výrobky a spotřebním zbo-
žím.

* schválilo vydání příslibu prodeje 
pozemkových parcel v lokalitě za Ka-
tastrálním úřadem při Kanadské ulici. 
V místech někdejších zahrad za domem 
na Americké ulici 4 o výměře více než 
tři a půl tisíce metrů čtverečních by 
měly nejpozději do konce června roku 
2009 vyrůst řadové domy pro dvanáct 
rodin, včetně příjezdových komunikací 
a chodníků.  Za metr čtvereční nezasí-
ťovaného pozemku přitom šumperská 
fi rma SAN-JV s.r.o. zaplatí městu čtyři 
sta korun. O koupi zmíněných pozem-
ků projevili zájem ještě další soukromí 

Budova někdejší Okresní vojenské 
správy na Hlavní třídě v Šumper-
ku patří městu jako jeho historický 
majetek. Rozhodl o tom letos v úno-
ru Krajský soud v Olomouci, jenž 
tak potvrdil rozsudek šumperského 
Okresního soudu z loňského srpna. 
Na svém dubnovém zasedání vza-
li šumperští zastupitelé rozhodnutí 
obou soudů na vědomí a uložili rad-
ním, aby jim nejpozději do konce září 
předložili návrh variant, jak by místní 
radnice mohla objekt v samotném 
centru města využít.

O bezúplatný převod někdejšího 
vojenského objektu v centru města, 
který vojáci opustili začátkem roku 
2005, kdy se přestěhovali do Olo-
mouce, žádala šumperská radnice již 
před třemi lety, bohužel neúspěšně. 
Předloni v srpnu zveřejnila Vojenská 
ubytovací a stavební správa Olomouc 
nabídku prodeje celého areálu, radni-
ce vzápětí opět požádala o bezúplatný 
převod a Ministerstvo obrany nabídlo 
městu přímý odprodej za cenu stano-
venou znaleckým posudkem, tedy 
6 420 890 Kč. Vzhledem k atraktiv-
ní poloze areálu v centru města dali 
zastupitelé v říjnu roku 2005 tomuto 
řešení „zelenou“.

O dva měsíce později však radnice 

požádala Ministerstvo obrany o po-
zastavení přípravy tohoto úplatného 
převodu, neboť se domnívala, že jí 
budova bývalé vojenské správy náleží 
jako historický majetek, ke kterému 
se Šumperk hlásil již v minulosti. Na 
svém prosincovém zasedání proto 
zastupitelé schválili podání žaloby 
o uznání vlastnického práva k této 
nemovitosti. Loni v srpnu potvrdil 
nárok města na budovu Okresní soud 
v Šumperku, Ministerstvo obrany se 
však odvolalo. Krajský soud v Olo-
mouci pak letos v únoru rozsudek 
soudu nižší instance potvrdil.

Budovu někdejší vojenské 
správy přiklepl soud městu

V místním Domě kultury se ve 
středu 25. a ve čtvrtek 26. dubna usku-
teční již 4. ročník prodejní a prezen-
tační stavební výstavy 
zaměřené na oblast Je-
seníků STAVÍME, BYD-
LÍME Šumperk. Stejně 
jako loni také letos před-
staví výstava vše potřeb-
né pro stavbu a opravu 
domů a bytů a také pest-
rou nabídku vytápění, stavebních ma-
teriálů, technologií a služeb. 

Také letos nabídnou pořadatelé 
v průběhu výstavy zajímavý dopro-
vodný program a poradenství. Zají-
mavostí je soutěžní architektonická 

přehlídka Stavba roku 2006 Olomouc-
kého kraje, během níž bude k vidění 
všech třiačtyřicet přihlášených staveb 

v jednotlivých kategoriích 
s uvedením ocenění. 

Návštěvníci si navíc 
mohou zasoutěžit o zla-
tou cihličku ze švýcar-
ské mincovny. Stačí jen 
vhodit vyplněný losovací 
kupon, který šumperš-

tí občané naleznou ve své poštovní 
schránce spolu s pozvánkou na výsta-
vu, do losovacího osudí. Kupony bu-
dou k dispozici také přímo na výstavě, 
jež bude otevřena po oba dny od 9 do 
18 hodin. -red-

Opravy hned několika chodní-
ků a místních komunikací plánují 
v nejbližších měsících Podniky měs-
ta Šumperka. Nový kabát přitom již 
dostal chodník ve Vančurově ulici 
v úseku od ulice Balbínovy po ulici 
B. Němcové a odstartovala příprava 
poslední etapy rekonstrukce chodní-
ku vedoucího od Jeremenkovy ulice 
směrem k vlakovému nádraží. No-
vého povrchu se dočkají chodníky 
v ulicích Hybešově, Lidické (v úse-
ku po Vrchlického ulici) a Husitské 
podél Jiráskových sadů (v úseku ulic 
Evaldovy a Kozinovy) a připravuje 
se přeskládání chodníku v ulici M.R. 
Štefánika, a to v části od Lautnerovy 

ulice po tzv. viadukt u světelné kři-
žovatky. 

„V tom, které další chodníky se 
budou ještě letos opravovat, budeme 
mít stoprocentně jasno během mě-
síce,“ uvedl Luděk Šperlich, ředitel 
společnosti Podniky města Šumper-
ka. Ta se v letních měsících pustí rov-
něž do oprav místních komunikací. 
„Připravujeme dokončení povrchu 
v ulici Chodské a ve spolupráci s fir-
mou, jež opravovala na Dolnomlýn-
ské ulici plynovod, plánujeme její 
konečnou úpravu,“ vysvětlil ředitel 
a dodal, že nový povrch by měly letos 
dostat i ulice Dobrovského a Bezru-
čova. -zk-

Některé ulice a chodníky dostanou 
v lelošním roce nový kabátPřijďte na výstavu o stavebnictví

investoři, ti však nesplnili podmínku 
zástavby hromadného bydlení.

* schválilo delegovat do dozorčí 
rady obchodní společnosti Šumper-
ská nemocnice a.s. jako zástupce měs-
ta vedoucího právního oddělení místní 
radnice Milana Šubrta.

* schválilo realizovat zamýšlenou vý-

stavbu rodinných domů v lokalitě při 
Hrabenovské ulici „developerským“ 
způsobem. Náklady na přípravu po-
zemkových parcel pro jedenáct rodin-
ných domů a vybudování komunikace 
totiž radnice odhaduje na více než jede-
náct a půl milionu korun.

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Travnatý svah nad Slovanskou ulicí se 
během dvou let změní v upravený park. 
Jeho realizace přijde na více než pět mili-
onů korun.                  Foto: -pk-

Budova někdejší Okresní vojenské 
správy na Hlavní třídě v Šumperku pa-
tří městu. Rozhodl o tom letos v únoru 
Krajský soud v Olomouci.    Foto: -pk-
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Zvýšit bezpečnost lidí přecházejících po některých 
šumperských přechodech chtějí Podniky města Šum-
perka. V rámci projektu „Bezpečné přechody pro 
chodce“, který odstartoval již před dvěma lety, nasvítí 
v nejbližších týdnech hned několik „zeber“ bílým svět-
lem, které v příšeří a za tmy upozorní řidiče na jejich 
existenci.

„Na stožáry veřejného osvětlení nainstalujeme bílé 
světlo, které bude namířeno přímo na přechod. Chod-
ci tak na něm budou mnohem lépe vidět,“ říká ředitel 
Podniků města Šumperka Luděk Šperlich, podle něhož 

hrála při výběru konkrétních míst roli nejen důležitost 
komunikace, ale také technické možnosti. Bezpečněji 
se tak budou moci cítit lidé například na přechodech 
velké okružní křižovatky na Jesenické ulici, na ulicích 
Lidické, Temenické v části od křižovatky s ulicí Čaj-
kovského po restauraci Na zastávce, na Žerotínově 
ulici u základní školy a na přechodu u křižovatky ulic 
Jesenické a Banskobystrické. „Ze čtyřiapadesáti vytipo-
vaných přechodů jsme během dvou let zvýšili bezpeč-
nost na dvaadvaceti. Letos máme na nasvícení dalších 
míst vyčleněno tři sta tisíc,“ dodává Šperlich. -zk-

Bezpečnost chodců 
zvýší osvětlení na přechodech

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku

V plném proudu je příprava obou šumperských pla-
veckých areálů na nadcházející letní sezonu. V ní se po 
loňské pauze opět otevře Bratrušovské koupaliště, jež 
má za sebou náročnou rekonstrukci, a na nápor milov-
níků vodních radovánek se chystá i AQUAcentrum na 
Benátkách. Oba plavecké areály mají přitom na starosti 
Šumperské provozní areály s.r.o., jež jsou dceřinou spo-
lečností Podniků města Šumperka, a.s.

AQUAcentrum otevře v květnu 
venkovní bazén

Nejen do krytého bazénu, ale i do venkovní „pětadva-
cítky“ budou moci v měsíci květnu zamířit návštěvníci 
šumperského AQUAcentra na Benátkách. „Ve venkov-
ním bazénu budeme již v květnu přihřívat vodu, takže 
lidé si budou moci vybrat mezi koupáním na čerstvém 
vzduchu a v krytém bazénu,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich. V červnu se na týden podle 
něj venkovní pětadvacítka z provozních důvodů uzavře, 
neboť se musí napustit její větší „kolegyně“ padesátka. 
Oba venkovní bazény, mezi nimiž vyroste zázemí pro 
občerstvení, pak budou v provozu do srpna, kdy se opět 
„rozjede“ kryté koupání. „Vše záleží samozřejmě na po-
časí. Počítáme s tím, že v srpnu by lidé opět mohli volit 
mezi venkovním a krytým bazénem,“ podotýká ředitel. 

Krytý bazén čeká letos podle Šperlicha menší rekon-
strukce. Na přelomu května a června se na necelý týden 
uzavře a opravou projde zázemí se šatnami. Vymění se 
zde zkorodované dveřní zárubně a křídla dveří, části stěn 
dostanou nové obklady a v plánu je i drobná úprava pod-
lahy. „Prostory šaten se částečně využívají i v létě, takže 
rekonstrukci musíme zrealizovat ještě do začátku prázd-

nin. V červenci pak počítáme s tím, že do vnitřního bazé-
nu nainstalujeme protiproudy a chrliče vody,“ prozrazuje 
ředitel. Opravy ve vnitřní části koupaliště jsou podle něj 
naplánovány tak, aby v závěru léta nic nebránilo kombi-
novanému provozu vnitřního a venkovních bazénů.

Zrekonstruované koupaliště 
oživí nové prvky

Po původně neplánované loňské pauze se v červnu 
opět otevře Bratrušovské koupaliště. To prošlo nároč-
nou rekonstrukcí, jež areál na celou minulou sezonu 
uzavřela. Kromě vyfóliování vany bazénu se totiž musela 
vybudovat nová akumulační nádrž, nainstaloval se nový 
systém měření kontroly bazénové vody a vybudoval se 
přívod a odtok upravené vody v bazénovém dně. Něko-
likaměsíční opravy završily letos v dubnu úpravy zeleně. 
„Koncem května by měl být celý areál již připravený na 

letní sezonu,“ říká Luděk Šperlich a dodává, že na kou-
pališti se objeví nové herní a vodní prvky pro děti. Ty se 
mohou těšit pravděpodobně na trojmístnou houpačku, 
nízkopodlažní kolotoč, stříkacího hada a malého klauna 
a zejména na tříproudovou skluzavku, jež opticky oddělí 
brouzdaliště a část pro neplavce. 

„Počítáme rovněž s opravou sportovišť, jež se v areálu 
nacházejí, a v provozu bude samozřejmě i místní pivni-
ce. Tu bude celoročně provozovat Radoslav Večeřa, který 
chce mimo jiné zkvalitnit letní provoz bufetu a stánkové-
ho prodeje,“ zdůrazňuje ředitel Podniků města Šumper-
ka a dodává, že otázkou zatím zůstává cena vstupného. 
„V současné době jednáme s majitelem toboganu o mož-
nosti společného vstupného na tuto atrakci a na koupa-
liště,“ uzavírá Šperlich. Zuzana Kvapilová

Místní bazény se chystají na letní sezonu

Na nápor milovníků vodních radovánek se chystá 
AQUAcentrum na Benátkách. Venkovní pětadvacítku 
chce provozovatel otevřít již v květnu.  Foto: -zk-

Několikaměsíční opravy Bratrušovského koupaliště, kte-
ré loni na celou sezonu uzavřela náročná rekonstrukce, 
završily letos v dubnu úpravy zeleně.                Foto: -pk-

Sluníčkový den 
pomůže 

opuštěným dětem 
Již sedmý ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné děti     

a pěstounské rodiny“ připravil na druhou polovinu dub-
na Nadační fond Rozum a Cit. Ve čtvrtek 26. dubna tak 
budou studenti ve více než sedmdesáti městech v celé 
republice nabízet za nevelký fi nanční obnos keramické 
nebo magnetické sluníčko, které je symbolem víry, nadě-
je a lásky pro opuštěné děti.

Právě těmto dětem a jejich pěstounům by měl výtě-
žek ze Sluníčkového dne pomoci. Peníze totiž půjdou na 
terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací semináře pro 
pěstouny, na vybavení dětských pokojů v nových domo-
vech u pěstounů, na nákup rehabilitačních a výukových 
pomůcek pro zdravotně postižené děti a podobně. Lidé 
mohou činnost nadačního fondu podpořit nejen koupí 
srdíčka, ale také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS 
ROZUMACIT na číslo 8777. Bližší informace mohou 
získat i na internetové adrese www.rozumacit.cz. -red-

Šumperk pojede na 
fi nále ČEZ Street Hockey
Pětičlenné družstvo žáků ze Základních škol na ulicích 

Šumavské a Dr. E. Beneše bude hájit barvy Šumperka ve 
velkém fi nále fl orbalového turnaje ČEZ Street Hockey 

2007, jež proběhne ve čtvrtek 26. dubna v ostravské ČEZ 
Aréně. Zde změří své síly s dalšími třiašedesáti nejúspěš-
nějšími družstvy z Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje a z okresu Vsetín. Do letošního čtvrtého ročníku 
turnaje určeného žákům do třinácti let se přihlásilo dvě 
stě čtyřicet škol, jež sestavily dvanáct set družstev. Pro 
návštěvníky fi nále, které startuje v devět hodin dopoled-
ne, připravili pořadatelé program, včetně autogramiády 
a exhibičního utkání dětí s hokejisty HC Vítkovice a fl or-
balisty Pepino Ostrava, a čeká je také soutěž o nejlépe 
povzbuzující a nejkreativnější publikum. -zk-

Teens Jazzband 
naladí H-club 

na dixielandovou notu
V pátek 27. dubna se v šumperském H - clubu mohou 

od sedmé hodiny večerní setkat fanoušci dixielandové 
muziky s velkolosinským Teens Jazzbandem. Ten si do 
Šumperka pozve dva pražské jazzmany - trombonistu 
Josefa „Bažíka“ Pavelku a kornetistu Boba Zajíčka, kte-
ří se již místní veřejnosti představili v rámci Jazzových 
podvečerů v šumperském divadle. -ich-
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Pozornost by měli zvý-
šit lidé, kteří vlastní ři-
dičské průkazy vydané od 
1. července 1964 do 31. 
prosince 1993. Ty totiž 
nebudou od příštího roku 
platit. Úředníci z odbo-
ru dopravy šumperského 
Městského úřadu řidičům 
vzkazují: „S výměnou ne-
otálejte. Pokud ji necháte 
na konec roku, čekají vás 
několikahodinové fron-
ty!“ 

O nové řidičské průka-
zy by mělo jen ve správním obvodu šumperské 
radnice ještě letos požádat na sedm tisíc obča-
nů. Pokud by totiž první den roku 2008 vyje-

li se starým „řidičákem“, 
dopustí se závažného do-
pravního přestupku. Řidiči 
by si proto měli zkontrolo-
vat datum vydání dokladu 
a pokud „spadají“ do zmí-
něné kategorie, měli by co 
nejdříve navštívit odbor 
dopravy. 

Nové řidičské průka-
zy se vyřizují v kanceláři 
č. 706 v přízemí přístav-
by městské úřadovny na 
Rooseveltově ulici čtyři 
dny v týdnu. V pondě-

lí 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. -zk-

Řidičské průkazy vydané do konce 
roku 1993 je třeba vyměnit

Otázky 
a odpovědi z CO 

Jaký je rozdíl mezi nouzovým 
přístřeším a nouzovým ubytováním 

při mimořádných událostech?

Při nouzovém přístřeší se pro 
postižené a evakuované osoby 
zajišťuje - útěcha a informace, sucho, 
světlo, teplo, klid, občerstvení, 
pomoc příbuzných a známých.
Při nouzovém ubytování se pro 
postižené a evakuované osoby 
zajišťuje stejné pomoc jako při 
nouzovém přístřeší a dále navíc 
- lůžko, hygiena a stravování. -js-

Město o víkendu rozezní 
rytmy synkop

Nadcházející víkend se v Šumperku nese ve znamení 
jazzu. Mezinárodní festival, který posledních devět let 
nese ve svém názvu jméno generálního partnera - spo-
lečnosti Pramet Tools, pořádá místní Dům kultury pod 
záštitou Olomouckého kraje a za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR, města Šumperka a Nadace České-
ho hudebního fondu a OSA. 

V pátek 20. dubna bude od 18 hodin prostorami 
klášterního kostela znít jazzová mše Missa Jazz Jaromí-
ra Hniličky v podání zábřežského Moravia Big Bandu. 
V sobotu 21. dubna pak bude velký sál Domu kultury 
patřit nejen vynikajícím českým jazzmanům, ale také za-
hraničním hostům. V úvodu se zde premiérově předsta-
ví JM Band sdružený kolem Miroslava Novotného a po 
loňském úspěchu se na festivalu opět objeví Facing West 
Trio. Lákadlem letošního ročníku pak je Jiří Stivín, které-
ho doprovodí na kytaru Jaromír Šindler. Ze zahraničních 
hostů se mohou posluchači těšit na Steve Clarke Band ze 
Spojených států amerických a na trio Sammyho Vomáč-
ky.  -zk-

Začátkem dubna 
se uzavřela silnice 

přes Sedlo
Celých sedm měsíců zůstane zavřená 

hlavní spojnice na Jeseník. 2. dubna totiž 
odstartovala další etapa oprav silnice přes 
Červenohorské sedlo. Řidiči tak až do 
konce října musejí počítat s objížďkou, na 
zimní rekreační sezonu pak silničáři pro-
voz opět obnoví. 

Od začátku dubna se osobní auta do-
stanou do Jeseníku pouze přes Olšany, 
Hanušovice a Ramzovou směrem na Li-
povou-lázně. Nákladní automobily a au-
tobusy vyšší než 3,9 metru musejí kvůli 
nízkému podjezdu železniční trati u Bran-
né zvolit trasu přes Bruntál a Vrbno pod 
Pradědem. V souvislosti s rekonstrukcí 
navíc musela autobusová společnost Con-
nex Morava, jež zajišťuje veřejnou hro-
madnou dopravu, rozdělit linku Šumperk 
- Jeseník, takže dnes se již nelze dostat pří-
mo ze Šumperka do Jeseníku a naopak. Ze 
Šumperka totiž vyjede autobus pouze na 
Červenohorské sedlo a zase zpět, z Jesení-
ku pak dojedou cestující jen do Filipovic 
a zpět. Pro trasu Šumperk - Jeseník musejí 
volit cestující objížďku přes Ramzovou.  

 -red-

Podmiňování přijetí reklamace a záruky 
Právní úprava nedává přímou odpověď na často se vyskytu-

jící otázku nutnosti předložit záruční list v případě uplatnění 
odpovědnosti za vady. Pokusme se tedy najít odpověď v násle-
dujícím textu.

Záruční list není ničím jiným než potvrzením o záruce 
vystaveným pro kupujícího - není tedy možné podmiňovat 
přijetí reklamace či její kladné vyřízení jeho předložením, 
pakliže je možné existenci odpovědnosti prodávajícího za 
vady prokázat i jinak.

Podobně průkazným, co se údajů k reklamaci potřebných 
týče, může být i doklad o zakoupení výrobku nebo o poskyt-
nutí služby. Nezřídka se stává, že spotřebitel je při uplatňování 
reklamace vyzýván k prokázání, že nákup výrobků či služeb 
uskutečnil u poskytovatele služeb (prodávajícího), u kte-
rého reklamaci uplatňuje. To lze uznat jako odůvodněné, 
neboť poskytovatel služby (prodávající) samozřejmě nemůže 
být povinen přijmout reklamaci výrobku či služby, které 
sám neposkytnul. Je však nepřijatelné, aby se poskytovatel 
služby domáhal předložení konkrétního dokumentu (např. 
záručního listu) a podmiňoval jeho předložením přijetí rekla-
mace. K přijetí reklamace by měl postačovat jakýkoli důkaz 
o zakoupení výrobku či služby u příslušného poskytovatele 
služby a o tom, že záruční doba dosud neskončila (datum 
prodeje, použitelnosti, minimální trvanlivosti apod.) Prodá-
vající není oprávněn jakkoli určovat, který doklad je či není 
dostatečný.

Příklad: Dokladem může být samostatný účet, ale napří-
klad i etiketa s logem poskytovatele služby na výrobku, pokud 
je z nich patrný den prodeje nebo pokud je přímo na výrobku 
označeno datum použitelnosti či minimální trvanlivosti (po-
traviny). K prokázání údajů by ale pravděpodobně mělo stačit 
i svědectví věrohodné osoby.

Žádný právní předpis povinnost předložení konkrétního 
dokladu, např. záručního listu, na možnost uplatnění od-
povědnosti za vady neváže - záruční list totiž není cenným 
papírem, v němž by právo reklamace bylo vtěleno.

To vyplývá i z ustanovení § 620 odst. 4 ObčZ, které výslovně 
stanoví, že nevydáním záručního listu není dotčena platnost 
záruky - tím méně pak může být záruka dotčena nepředlože-
ním záručního listu spotřebitelem při reklamaci.

Právo z odpovědnosti za vady je závazkovým právem pří-
mo vyplývajícím z kupní smlouvy či smlouvy o dílo a z usku-

tečnění dodání zboží spotřebiteli. Ve smyslu ustanovení § 56 
odst. 3 písm. b) ObčZ není možno právo spotřebitele z od-
povědnosti za vady ani dohodou jakkoli omezit, a proto ani 
poskytovatel služeb není oprávněn vázat reklamaci na splnění 
jakýchkoliv podmínek. Stanovení podmínek pro možnost 
uplatnění reklamace by bylo v rozporu s ustanovením § 55 
odst. 1 ObčZ, které zakazuje jakoukoli odchylku od zákona 
v neprospěch spotřebitele.

Odůvodněným se tedy může zdát požadavek předložení 
záručního listu v případě rozšíření záruky nad rámec zá-
konné záruční doby, avšak pouze v době trvání rozšířené 
záruční doby. V takovém případě se záručním listem vlastně 
prokazuje existence delší záruční doby nebo rozsah záruky 
nad rámec zákonné úpravy - nepochybně by však bylo možné 
tyto skutečnosti prokázat jiným způsobem, například písem-
nou dohodou, potvrzením na dokladu o prodeji, eventuálně 
reklamním letákem či svědeckou výpovědí.

Spotřebitele proto neváže ani upozornění (např. na faktuře 
či dokladu o prodeji) „reklamace pouze po předložení rekla-
mačního listu“. Jedná se totiž o jednostranný právní úkon po-
skytovatele služby, který nemůže zavazovat jiné osoby. Záruka 
nemůže být zrušena či omezena ani z důvodů jakéhosi nedo-
držení záručních podmínek, porušení pečeti na zboží apod.

Jak bylo již shora uvedeno, prodávající není vůbec opráv-
něn jakkoli měnit v neprospěch kupujícího jeho zákonná 
práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele služby za 
vady zboží. Proto vůbec nepřipadá v úvahu jakési „zrušení 
záruky“ ze strany prodávajícího jako určitá forma sankce za 
jednání spotřebitele, které neodpovídá požadavkům poskyto-
vatele služby.

Příklad: Není možné požadovat (či snad dokonce písemně 
stvrdit) zánik záruky bez dalšího jen proto, že kupující napří-
klad sloupl pečeť, která se nachází na zadní straně televizního 
přijímače (vždyť kupující ani nemusel vědět, že tam nějaká 
pečeť je, pomineme-li vůbec možnost, že pečeť chyběla již při 
prodeji). Umístění pečetí a podobných značek může být pro 
prodávající jakýmsi vodítkem: je-li pečeť nedotčena, je jasné, 
že přístroj nikdo neotevřel, a proto lze reklamaci bez dalšího 
přijmout. Pokud je ale pečeť porušena, tak je i prodávající povi-
nen reklamací se zabývat. Odmítnout její vyřízení může jedině 
tehdy, jestliže prokáže, že spotřebitel reklamovanou vadu způ-
sobil (například zásahem do přístroje nebo jeho nesprávnou 
obsluhou). Totéž platí i v případě jiných porušení „záručních 
podmínek“.  Libuše Harbichová, oddělení vnějších vztahů MěÚ 

Praktický rádce spotřebitele

V roce 2014 již musí mít nejnovější průkazy 
všichni řidiči. Ti, kteří mají řidičák vydaný do 
konce roku 1993, by neměli s jeho výměnou otá-
let. Musí ji stihnout do konce roku.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Sága moravských Přemyslovců Výstava potrvá do 10.6.
Hollarova galerie Kouzelný svět hraček Výstava potrvá do 8. května.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce srpna.

Koncerty a akce v klášterním kostele: 20.4. v 18 hod. festival Jazz Pramet - kon-
cert Big bandu, 21.4. Šumperský dětský sbor - Zlatá lyra

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: 9 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je 
Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko
18.4. jen v 18 hodin  Poslední skotský král, USA  Oscar 2007
18.4. jen ve 20.15 hodin  Vratné lahve, ČR                        
19.-20.4. jen v 17.30 hodin  Most do země Terabithia, USA  Hrajeme pro děti
19.-20.4. jen ve 20 hodin  Bestiář, ČR  Premiéra
21.-22.4. jen v 16 hodin  Most do země Terabithia, USA  Hrajeme pro děti
21.-22.4. v 17.45 a ve 20 hodin  Bestiář, ČR  Premiéra 
23.-25.4. jen v 18 hodin  Fontána, USA
23.-25.4. jen ve 20 hodin  Bestiář, ČR  Premiéra
26.4. jen v 17.30 hodin  Pusinky, ČR
26.4. jen v 19.30 hodin  Babel, USA, Mexiko Oscar 2007
27.-28.4. v 18 a ve 20 hodin  Pusinky, ČR
29.4. jen v 17.30 hodin  Pusinky, ČR
29.4. jen v 19.30 hodin  Babel, USA, Mexiko  Oscar 2007
30.4. jen v 18 hodin  Pusinky, ČR
30.4. jen v 19.45 hodin  Dopisy z Iwo Jimy, USA
1.5. jen v 16 hodin  Eragon, USA
1.5. jen v 18 hodin  Pusinky, ČR
1.5. jen v 19.45 hodin  Dopisy z Iwo Jimy, USA
2.5. jen v 18 hodin  Pusinky, ČR
2.5. jen v 19.45 hodin  Dopisy z Iwo Jimy, USA
3.-9.5.  DOVOLENÁ
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz 
Art kino
Putovní fi lmová přehlídka Projekt 100 - 2007 / 2. část
24.4. v 19 hodin v D 123  Na sever severozápadní linkou, USA 1959
25.4. v 19 hodin v D 123  Mechanický pomeranč, Velká Británie 1971
2.5. v 19 hodin v D 123  Pat Garrett a Billy Th e Kid, USA 1973
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.skpakce.com

DŮM KULTURY

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
19.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
24.4. od 16 hodin  Klub fi latelistů
3.5. 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
19.4. v 16 hodin  Krásy a kulturní památky Mexika  Přednáška
27.4. 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
20.4. ve 20 hodin  Bluesberg
11.5. ve 20 hodin  -123 min.
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Rubi 90,0 FM Night Fever
19.4. v 19 hodin v G-klubu  Tantra jóga (jen) pro ženy   Přednáška
19.4. v 18 hodin v klubovně č. 3 DK  Racionální a ekonomické vaření 
 v praxi  Přednáška
20.4. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Katapult
Pátek 20. - sobota 21. dubna  JAZZ PRAMET 2007:
20.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Moravia Big Band - Missa Jazz
21.4. v 18 hodin ve velkém sále DK Jiří Stivín & Jaroslav + Šindler (CZ), 
Steve Clarke Band (USA), Sammy Vomáčka (DE), JM Band (CZ), Facing West Trio 
(CZ/SWE)
25.4. od 9 do 18 hodin, 
26.4. od 9 do 17 hodin ve velkém sále DK  Stavíme, bydlíme  Stavební výstava
25.4. v 19 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi  
 Přednáška
27.4. v 19.30 hodin ve velkém sále DK  Fleret s Jarmilou Šulákovou
28.4. od 13 hodin ve velkém sále DK  Krajská přehlídka pódiových skladeb
29.4. v 16 hodin ve velkém sále DK  Michal maluje
4.5. v 17.30 hodin ve velkém sále DK  Co vám Šeherezáda neřekla 
 Prezentační akce DDM U radnice
5.5. ve 20 hodin ve velkém sále DK  Divokej Bill, Apple Juice
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

19. dubna  Jamaha soutěž Finále soutěže mladých hudebníků a zpěváků
19.4. od 18 hodin  Kurz řeckého tance
27.4. v 19 hodin  Teens Jazz Band a jejich hosté
28.4. ve 20 hodin  Omicron a Ivan Hajniš
7.5. od 18 hodin  Kurz řeckého tance
Bližší informace: www.h-club.cz

H-CLUB

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Martin Kolář - Dekory zlaté 
 Výstava potrvá do 29. dubna.
 Pavel Herynek - „Metanoia 2001 - 2007“, kresby, 
 ultranízké reliéfy a modulátory 
 Výstava, která potrvá do 3.6., bude zahájena 2.5. v 18 hod.
Městská knihovna Podesní Výstava ve spolupráci s Obnovou kulturního 
 dědictví v údolí Desné o.s. potrvá do 31.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy

DIVADLO ŠUMPERK
18.4. v 17 hodin  Obraz  G, Vyprodáno
21.4. v 15 hodin  Mach a Šebestová Slezské divadlo Opava  R+D, VK
21.4. v 19.30 hodin na Hrádku  Švédský stůl  VK
28.4. v 19.30 hodin  Kachna na pomerančích - derniéra   VK
3.5. v 17 hodin  Jo, není to jednoduché  S, VK, X 
5.5. v 19.30 hodin  Šťastné dny  F, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz
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VILA DORIS
18.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
18.4. od 15 hodin v IT na „Komíně“ Kurz výpočetní techniky pro 
 začátečníky
19.4. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
19.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
19.4. v 15.30 hodin na Kolibě v Šumperku  Odyssea - horská kola 
 Prezentace ve 14.30 hodin
19.4. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis -  „JEDEN SVĚT HELENY
 TŘEŠTÍKOVÉ“
23.4. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga
23.4. ve Vile Doris  Týden deskových her Soutěže ve hrách 
 i o pěkné ceny, informace V. Šula
25.4. od 14 hodin v AD na „Komíně“  Keramické odpoledne
25.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
26.4. od 15 hodin ve Vile Doris  Otevřený klub deskových her
26.4. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna 
27.4. od 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna 
27.4. od 15 hodin v AD na „Komíně“  Výtvarný pátek - Batikujeme trička
30.4. od 16 hodin v MC na „Komíně“  Hathajóga
2.5. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro 
 začátečníky - 1. lekce 
4.5. od 14 hodin v IT na „Komíně“  Internetová čajovna
7.5. od 15 hodin v IT na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky pro 
 začátečníky - 2. lekce 
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
21.4. v 9 hodin v keramické dílně Keramika pro každého
24.4. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Hodinovka fl orbalu pro muže 
25.4. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Jak ti to pálí  Hlavolamy a křížovky pro děti 
25.4. v 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - Malování na hedvábí
26.4. v 10.30 hodin v sále DDM  Klubíčko  Pro nejmenší děti a rodiče
28.4. v 15 hodin v kuchyni DDM  Indické vaření
1.5. od 9 hodin u radnice  Hrátky u radnice 
 Prezentace kroužků, otevřený zvěřinec
3.5. v 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství od A do Z
4.5. v 17.30 hodin ve velkém sále DK  Co vám Šeherezáda neřekla 
5.5. v 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona                   
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

referenta oddělení strategického rozvoje a územního 
plánování odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u ci-
zích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost 
k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka 
Kvalifi kační předpoklady: autorizovaný architekt, kterému byla udělena au-
torizace pro obor územní plánování, popř. bez specifi kace oboru podle zákona 
č. 360/1992 Sb., nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru 
územní plánování a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací čin-
nosti ve veřejné správě, nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uzna-
ného pro autorizaci v oboru územní plánování, popř. vysokoškolské vzdělání 
se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v problematice územního 
plánování * znalost zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafi ckých informačních 
systémů výhodou * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a mo-
rální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny 
„B“ * výborný zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum 
a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občan-
ského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení 
k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 
měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: pořizování a aktualizace územně analytických pod-
kladů pro celé území obce s rozšířenou působností * pořizování a aktualizace 
územních plánů, regulačních plánů, územních studií a vymezení zastavěného 
území pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností * činnost 
dotčeného orgánu v územním řízení a v řízení podle zvláštního předpisu, kde 
se rozhoduje o změnách v území
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlá-
dy  č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví kata-
log prací, v platném znění. Nástup dle dohody.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. dubna. Informace k pozici 
podá Bronislav Suchý, vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic,                             
tel. 583 388 311, Věra Kulichová vedoucí oddělení strategického rozvoje a ÚP, 
tel. 583 388 341.

Křesťanské společenství žen Aglow Šumperk srdečně zve na
Setkání s Janou Frantíkovou, 

sociální pracovnicí náhradní rodinné péče, matkou deseti dětí - vlastních i osvo-
jených. Hovořit bude o svých zkušenostech v této oblasti na téma 

Vztahy v rodině a společnosti.
V sobotu  28. dubna v 15.30 hodin v modlitebně BJB na ulici M.R. Štefánika 10.

Májové rozhledy z radniční věže
Úterý 1. května od 9 do 17 hodin

Bližší informace v Regionálním a městském informačním centru, 
Hlavní třída 22, tel.č. 583 214 000

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona                         
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

vedoucího odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 
úkonům * ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání - mini-
málně v  bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v problematice územního 
plánování * znalost zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon * znalost problema-
tiky stavitelství, územního plánování a regionálního rozvoje * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování - výhodou znalost zákona o obcích a  základní 
orientace v ekonomické oblasti * komunikační dovednosti, samostatnost * ob-
čanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupi-
ny „B“ * praxe v oboru vítána * výborný zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum 
a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského 
průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a od-
borných znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací  a čestné 
prohlášení ve smyslu § 4, odst.3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 
1.12.1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru, řídící činnost, koordinace oddělení
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař. vlády            
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a sprá-
vě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
v platném znění. Nástup od 1. července 2007 nebo dle dohody.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám tajem-
níka Petra Holuba nejpozději do 11. května. Informace k pozici podá Marie Dvo-
řáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, tel. 583 388 590.
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