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Kouzlo dávných staletí dýchlo na 
obyvatele a návštěvníky Šumperka 
první červnový víkend. Ten patřil 
tradičním Slavnostem města, které 
letos spojila místní radnice se zahá-
jením letní sezony a Mezinárodním 
dnem dětí. V pátek 1. června se tak 
ulicemi a náměstím u radnice neslo 
bubnování, řinčení zbraní i zbroje 
a také středověká a orientální hudba. 
Kromě početného rytířstva se do feu-
dálního šatu oděli i novodobí purk-
mistři a konšelé - místostarostové 
Marek Zapletal a Petr Suchomel a ta-
ké hosté z partnerských měst Nysy 
a Prievidzi. 

Na šumperském rynku všichni shro-
máždění společně přivítali hejtma-
na a nejvyššího správce Markrabství 
moravského Ctibora Tovačovského 
z Cimburka, jenž v roce 1490 vedl 
poselstvo moravských a slezských 
stavů. Ty v Šumperku po smrti uher-
ského a českého krále a markrabí mo-
ravského Matyáše Korvína rokovaly 
o zachování společného postupu při 

V pátek 1. června se šumperskými ulicemi a náměstím u radnice neslo bubno-
vání, řinčení zbraní i zbroje a také středověká a orientální hudba. Odstartovaly 
tradiční dvoudenní Slavnosti města.                                                      Foto: -pk-
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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 
šumperského Městského úřadu řidi-
čům vzkazují: „S výměnou neotálejte. 
Pokud ji necháte na konec roku, čeka-
jí vás několikahodinové fronty!“ 

O nové řidičské průkazy by mělo 

jen ve správním obvodu šumperské 
radnice ještě letos požádat více než 
šest a půl tisíce občanů. Pokud by 
totiž první den roku 2008 vyjeli se 
starým „řidičákem“, dopustí se závaž-
ného dopravního přestupku. Řidiči 
by si proto měli zkontrolovat datum 
vydání dokladu, a pokud „spadají“ do 
zmíněné kategorie, měli by co nejdří-
ve navštívit odbor dopravy.  -zk-

přijímání nového pána a svým po-
stojem nakonec pomohly odvrátit 
rozštěpení zemí Českého království. 
Dvoudenní historická show plná ry-
tířských soubojů, soutěží, hudebních 
a tanečních vystoupení se již tradičně 
těšila velkému zájmu veřejnosti. -zk-

Jednu z nejmodernějších umělých travna-
tých ploch v okrese mají od začátku letoš-
ního roku k dispozici šumperští fotbalisté 
i další sportovci.  Více na straně 3

Zákon na ochranu zvířat mimo jiné 
zakazuje jejich týrání a zároveň sta-
novuje povinnosti v oblasti ochrany 
zvířat.  Více na straně 2

Téměř třiadvacet tisíc korun, které vy-
nesla dobročinná aukce v šumperské 
Městské knihovně, půjde na obnovu 
kaple Nanebevzetí Panny Marie v Peka-
řově.  Více na straně 6
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Pavlínin dvůr oživí dva 
hudební festivaly

Hned dva festivaly bude o tomto víkendu hostit Pavlí-
nin dvůr v areálu místního muzea a Domu kultury. Prv-
ní z nich, nazvaný příznačně Festival Pavlínin dvůr, je na 
šumperské hudební scéně naprostým nováčkem, druhý 
zde již zapustil hluboké kořeny. Blues Aperitiv, jehož vítě-
zové postoupí na podzimní prestižní festival Blues Alive, 
totiž letos vstupuje již do osmého ročníku.

„Ke vzniku Festivalu Pavlínin dvůr nás přivedl fakt, že 
se v Šumperku prozatím podobný open-air festival nikdy 
nekonal. Navíc bychom chtěli tomuto prostoru vdech-
nout podobnými akcemi život,“ říká ředitel Domu kul-
tury Vladimír Rybička. V pátek 15. června se tak podle 
něj budou Pavlíniným dvorem nést skladby kapel Kryš-
tof, o5&Radeček, která vystoupí se svým hostem Ice-B, 
a kapely Bůhví, z „místních“ se pak kromě „Radečků“ 
na festivalu představí zábřežská formace Punk Floid, 
osmdesátičlenný gospel ze Zábřeha Alfa Gospel Praises 
a šumperská kapela Pepa Rubbish. 

O den později, v sobotu 16. června, se na stejném mís-
tě bude podávat Blues aperitiv. Do jeho osmého roční-
ku se přitom přihlásily tři desítky kapel, z nichž vybrali 
pořadatelé z Domu kultury deset postupujících, které se 
v sobotu 16. června úderem šesté podvečerní představí 
publiku a porotě. Ti budou hodnotit vystoupení olo-
moucké skupiny Blues Angels, seskupení čtyř muzikantů 
Booger Blues Band z Mariánských Lázní, jihočeského 
tria St. Johnny & Southern Two z Českých Budějovic, 
slovenského Strempek Blues Bandu, ostravského Re-
tro Blues, polské kapely Terraplane a Joanny Pilarské 
s akustickou formací Na Drodze. Barvy české bluesové 
scény pak budou hájit kapely Staří psi, Kosti a brněnští 
Bloosers. Kapely, jež zaujmou porotu, si poté zahrají na 
podzimním prestižním Blues Alive, v případě neshody 
posluchačů a poroty se vítěz diváckého hlasování objeví 
na některém z jam sessions. -zk-

Zákon na ochranu zvířat 
proti týrání se často porušuje

Základním právním předpisem na úseku ochrany zví-
řat je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrá-
ní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon 
mimo jiné zakazuje týrání zvířat a zároveň stanovuje po-
vinnosti v oblasti ochrany zvířat. Jeho účelem je chránit 
zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich 
usmrcováním bez důvodu člověkem, a to i v případech 
způsobených jeho nedbalostí. Zákon slouží tedy výhrad-
ně k ochraně zvířat, nikoli lidí.

Ochranu lidí před zvířaty upravují jiné právní předpisy.
V poslední době se množí případy úniku 
psů chovaných v zájmových chovech. Po-
vinnost učinit opatření proti úniku zví-
řat je stanovena v § 13 zákona. Je třeba 
podotknout, že únik může být pro zvíře 
spojen s utrpením, může dojít k bolesti 
nebo poškození zdraví zvířete. Zvíře, 
které se dostane mimo domácnost či 
pozemek svého majitele nebo cho-
vatele, bývá často vystaveno stresu 
z vnějšího prostředí. Ocitá se bez 
ochrany svého majitele či chovatele a může 
dojít k poranění či usmrcení zvířete nebo k vyvolání stre-
sových vlivů v důsledku napadení jiným zvířetem, útoku 
člověka, střetu s vozidlem a podobně. Je tedy povinností 
každého zabezpečit zvíře tak, aby nemohlo být vystaveno 
těmto rizikovým faktorům. Únik  lze charakterizovat jako 
vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti chovatelem, 
kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat 
jeho chování. Za vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnos-
ti jeho chovatele lze považovat i volné pobíhání psů po 
chodbách bytových domů. 

Porušením zákona je také chov nebezpečných druhů 

zvířat v zájmových chovech bez příslušného povolení 
orgánu veterinární správy. Nebezpečné druhy zvířat sta-
noví vyhláška č. 75/1996 Sb. 

Dále je třeba také upozornit na případy, kdy dochá-
zí k omezování výživy zvířete, včetně jeho napájení, 
z jiných než zdravotních důvodů. Někteří chovatelé 
opouštějí z různých důvodů své bydliště, které je rovněž 
místem chovu zvířat, na různě dlouhou dobu a chova-
ná zvířata nechávají v bytech s určitou zásobou krmiva 
a vody. Pokud nejsou krmivo a voda podávány postupně, 
zkonzumuje je zvíře v krátkém období a poté následně 
trpí, i několik dní, jejich nedostatkem. I tato skutečnost je 
klasifikována jako porušení zákona.

Správní přestupky a delik-
ty upravuje sedmá část zákona. 
V případě fyzické osoby lze za 
porušení jiných povinností stano-
vených zákonem (sem patří např. 

únik zvířat) uložit pokutu (pře-
stupek) až do výše 20 000 Kč a za 

c h o v nebezpečných druhů zvířat v zá-
jmových chovech bez příslušného povolení orgánu vete-
rinární správy, či týrání nebo propagaci týrání, pokutu až 
do výše 30 000 Kč. V případě porušení zákona fyzickou 
osobou, která je podnikatelem či právnickou osobou, lze 
uložit pokutu (správní delikt) až do výše 100 000 Kč.

Kromě toho může příslušný orgán ochrany zvířat při 
porušování zákona také nařídit umístění týraných zvířat 
do náhradní péče. Náklady spojené s umístěním týrané-
ho zvířete do náhradní péče a následnou péči o něj hradí 
osoba, jíž bylo zvíře odebráno. 

 Jan Pospíšil, referent oddělení přírody, 
 lesů a ZPF odboru životního prostředí MěÚ Šumperk  

Nejdelší, nejtěžší a také nejhodnotnější 
řetěz z mincí chce vytvořit v Šumperku 
občanské sdružení Region Šumpersko. 
„Had“ z mincí přitom vyroste na Hlav-
ní třídě. Neobvyklá akce odstartuje zítra 
v pravé poledne a potrvá do pátku 15. čer-
vna do večerních hodin. Jejím smyslem 
je nejen pobavit veřejnost a propagovat 
město i celý region, ale také podpořit ně-
kolik zajímavých projektů.

„Rádi bychom překonali všechny re-
kordy v dosud evidovaných třech para-
metrech, tedy v délce, váze a hodnotě 
všech mincí přepočítané na koruny podle 
platného kurzu,“ říká „duchovní otec“ 
myšlenky Petr Hradil ze sdružení Re-
gion Šumpersko. Cílem tak je překonat 
dosavadní rekord sto devět metrů mincí 
v hodnotě 39 454 Kč, který vytvořil ob-
chodní řetězec Tesco před pěti svými 
provozovnami, a také váhový rekord, 
jehož držitelem je Městský úřad v Hrad-
ci Králové. Ten spolu se svými partnery 
shromáždil před šesti lety 45,3 kg mincí. 
„Chceme za podpory a velké účasti veřej-
nosti zrealizovat řetězec dlouhý alespoň 
sto dvacet metrů, a vytvořit tak současně 
nové rekordy ve váze a hodnotě,“ plánuje 
Hradil a dodává, že pomocnou ruku při 

pořádání neobvyklé akce podalo občan-
skému sdružení několik regionálních 
partnerů, mezi nimi hanušovický pivovar, 
šumperský profesionální hokejový klub, 
TJ Sokol a další.

Akce odstartuje zítra v pravé poledne 
na tzv. Točáku a potrvá do pátku do večer-
ních hodin. Během ní by měl nejen vyrůst 
na Hlavní třídě rekordní řetězec mincí, 
ale lidé by se měli také pobavit. K vidění 
tak budou ukázky bojových sportů, kul-
turistiky, sportovního aerobiku a netra-
dičních tanců, na programu je i pravé 
utkání v boxu, soutěže o největšího siláka 
a v pití tupláku na čas a chybět nebude ani 
vystoupení místních country kapel.

Smyslem neobvyklého projektu je ne-
jen propagovat Šumperk a celý region 
a pobavit veřejnost, ale také shromáž-
dit peníze na další zajímavé akce. „Část 
výtěžku chceme použít na uspořádání 
zábavné  akce Vánoce na sněhu v září 
s opravdovým vánočním stromkem, dár-
ky, sáňkováním a sněhovou koulovačkou 
rodičů a dětí, část pak v prosinci na re-
alizaci živého betlému v centru města,“ 
prozrazuje Hradil a dodává, že část pe-
něz podpoří rovněž mládežnický hokej 
v Šumperku. -zk-

Region Šumpersko chce překonat 
rekord v řetězci mincí

Město Šumperk zveřejňuje zá-
měr prodeje nebytového prostoru                         
č. 2082/44 o výměře  99,8 m2 (v součas-
né době opravna obuvi) a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 308/10000 
na společných částech domu č.p. 2082, 
2083 a 2084 na stavební parcele č. 4309 
v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 308/10000 na 
pozemku pod domem stavební par-
cela č. 4309 o výměře 685 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. ozn. Čajkovského 2, 4, 6 
Šumperk. Kupní cena nebytového pro-
storu a podílu na společných částech 
domu: 10 000 Kč/m2, tj.  998 000 Kč, 
kupní cena podílu na pozemku pod 
domem: 105 Kč/m2, tj. 2 215 Kč.

Město Šumperk dále zveřejňuje 
záměr prodeje nebytového prostoru             
č. 2085/37 o výměře  100,7 m2 (v sou-
časné době cukrárna) a spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 342/10000 na 
společných částech domu č.p. 2085, 
2086 a 2087 na stavební parcele č. 4312 
v k. ú. Šumperk, včetně spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 342/10000 na 
pozemku pod domem stavební par-
cela č. 4312 o výměře 620 m2 v k.ú. 
Šumperk, or. ozn. Čajkovského 8, 10, 12 

Šumperk. Kupní cena nebytového pro-
storu a podílu na společných částech 
domu: 10 000 Kč/m2, tj.  1 007 000 Kč, 
kupní cena podílu na pozemku pod 
domem: 105 Kč/m2, tj. 2 226 Kč. Ku-
pující spolu s kupní cenou společně 
uhradí městu Šumperk zůstatek ve 
fondu oprav ve výši 19 443 Kč.

Bližší informace podá Martina 
Švestková, majetkoprávní odbor, budo-
va radnice, 1. poschodí, dveře č. 26, tel. 
583 388 577,  e-mail: martina.svestko-
va@musumperk.cz. Martina Švestková,

  majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk
      

Město nabízí k prodeji stávající 
opravnu obuvi a cukrárnu v „Hokejce“

Stávající opravnu obuvi a cukrárnu v tzv. 
„Hokejce“ město prodává.          Foto: -pk-
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Fotbalisté mají nové hřiště
Zatímco desítky šumperských fotbalistů starší generace mají 

dodnes památku na kopanou v podobě škváry zadřené do kole-
nou, dnešním sportovcům již nic podobného nehrozí. Od začát-
ku letošního roku totiž mají k dispozici jednu z nejmodernějších 
umělých travnatých ploch v okrese. Oplocené fotbalové hřiště 
s umělým povrchem třetí generace a osvětlením vyrostlo na Tyr-
šově stadionu v místech někdejšího hřiště škvárového, které již 
delší čas nevyhovovalo hygienickým předpisům.

„Byli jsme jedním z mála měst, které nemělo fotbalové hřiště 
s umělým povrchem. Šumperští fotbalisté všech věkových ka-
tegorií měli k dispozici prakticky pouze jednu regulérní hrací 
plochu, která byla dlouhodobě přetěžována a kapacitně nestačila 
potřebám fotbalového oddílu. Před rokem jsme se proto rozhod-
li defi nitivně přistoupit k celkové rekonstrukci škvárového hřiště, 
a to i přesto, že se nám na tuto akci nepodařilo získat dotaci od 
státu. Potřebné peníze jsme nakonec uvolnili ze sedmdesátimi-
lionového úvěru,“ řekl šumperský místostarosta Petr Suchomel. 
Přípravné práce pro výstavbu nového hřiště tak rozjela místní 
fi rma Strog na podzim loňského roku, vlastní realizace umělého 
povrchu je pak dílem společnosti Tennis Zlín. „Jde o zcela nový 

Zastupitelé 
se sejdou příští 

čtvrtek
Naposledy před dvouměsíčními let-

ními prázdninami se sejdou ve druhé 
polovině června ke svému jednání šum-
perští zastupitelé. Projednat by měli plně-
ní plánu investiční výstavby k 31. květnu 
a také časový plán a program schůzí Rady 
města a svých zasedání ve druhém polo-
letí letošního roku. Seznámí se rovněž se 
zprávami o nakládání s komunálními od-
pady, o stavu životního prostředí ve městě 
v loňském roce a o úrovni příjmů z daní 
a poplatků. Projednají rovněž Změny č. 6 
Územního plánu sídelního útvaru města 
Šumperka a schválit by měli Komunitní 
plán sociálních služeb ve městě. Chybět 
nebudou samozřejmě fi nanční materiály 
a také řada majetkoprávních záležitos-
tí města. Jednání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná ve čtvrtek 21. června 
v 15 hodin v zasedací místnosti v pod-
kroví městské úřadovny na Rooseveltově 
ulici. -red-

V pátek se otevře 
Bratrušovské 

koupaliště
Již tento pátek mohou Šumperané za-

mířit na Bratrušovské koupaliště. To pro-
šlo náročnou rekonstrukcí, jež areál na 
celou minulou sezonu uzavřela. Od pát-
ku 15. června bude koupaliště otevřeno 
v pracovní dny od 13 do 19 hodin, o ví-
kendech pak od 9 do 19 hodin. Od pátku 
29. června bude provoz po celých sedm 
dnů v týdnu od 9 do 19 hodin. V areálu 
budou fungovat rovněž nově opravené 
hřiště, místní pivnice a samozřejmě to-
bogan.

Od začátku června si mohou milov-
níci vodních radovánek užívat koupání 
pod širým nebem také v AQUAcent-
ru na Benátkách. „K dispozici je vedle 
krytého bazénu venkovní pětadvacítka, 
a to v pracovní dny od 13 do 19 hodin 
a o víkendech od 9 do 19 hodin. Od 
pátku 29. července otevřeme venkov-
ní padesátku, kterou v současné době 
opravujeme. V provozu zůstane i vnitřní 
krytý bazén,“ říká vedoucí AQUAcentra 
Šumperk Milan Jurčíček a upřesňuje, že 
od tohoto data bude celý vnitřní i ven-
kovní komplex přístupný denně, včetně 
víkendů, od 9 do 19 hodin.  -zk-

Již tento pátek mohou Šumperané zamí-
řit po více než roční pauze na Bratrušov-
ské koupaliště.                          Foto: -pk-

Mariiny schody lidé opět využívají
Po mnohaměsíční pauze mohou od 

letošního jara lidé opět využívat tzv. Ma-
riiny schody při Hanácké ulici, které řada 
Šumperanů zná spíše pod názvem Seid-
lovy schody. Tuto architektonickou zají-
mavost v historickém centru Šumperka 
uzavřel havarijní stav a poté rekonstrukce. 
Na ní se kromě města podílel také Olo-
moucký kraj.

Opravu schodů, které vedou z Hanác-
ké ulice kolem hradeb na ulici Okružní, 
a části opěrné zdi, jež byla v havarijním 
stavu, odstartovala zábřežská fi rma Eko-
zis loni v srpnu a dokončila ji v letos 
v březnu. Rekonstrukce si přitom vyžá-
dala 2,8 milionu korun. Rovný milion 
z této sumy pak poslal do Šumperka Olo-
moucký kraj, jemuž patří sousední po-
zemek Speciální základní školy. Lidé tak 
již mohou v minulosti tolik oblíbenou 
zkratku, vedoucí jedním z nejkouzelněj-
ších zákoutí historického jádra města, 
opět využívat. 

Vznik schodiště bezprostředně souvisí 
s postavou Ignáce Seidla, který patřil od 
druhé poloviny 19. století k nejvýznam-
nějším a nejbohatším šumperským pod-

nikatelům. Ten nechal na místě čtyř dom-
ků a středověké hradby, kterou odkoupil 
od města, postavit novorenesanční palác, 
jenž navrhl vídeňský architekt Moritz 
Hinträger. Ignác Seidl se městu za mož-

nost odkoupit a zbourat úsek hradby od-
vděčil tím, že na své náklady nechal po-
stavit schodiště, které věnoval veřejnosti. 
„Němečtí obyvatelé města nazývali místo 
po jejich stavebníkovi Seidlovy schody. 
V kronice, kterou si psal Friedrich Ulrich, 
majitel textilky - bývalé Klapperotovy 
manufaktury naproti někdejším kasár-
nám, jsem však našel poznámku o Seid-
lově paláci s krásnými Mariinými schody. 
A v tom je vlastně jednoduchá odpověď 
- Seidlova manželka se jmenovala Marie 
Teresie, rozená Oberleithnerová. Schody 
tak nesly její jméno podle přání staveb-
níka,“ říká šumperský historik Drahomír 
Polách. Taková praxe podle něj tehdy 
bývala běžná. Přibližně ve stejné době 
tak byl podle Hinträgerova návrhu po-
staven Chiariho palác, jenž Karel Chiari 
pojmenoval po své manželce Paulině na 
Pavlinin dvůr - dnešní muzeum. Eduard 
Chiari, syn Karla, pak nazval dnešní Vilu 
Doris na ulici 17. listopadu po manželce 
Doris. „Jsem přesvědčen, že Mariino jmé-
no dodává schodům ještě větší kouzlo. 
Staronový název by se tak mohl mezi lid-
mi ujmout,“ soudí historik.  -zk-

Po náročné rekonstrukci mohou lidé opět 
využívat tzv. Mariiny schody při Hanác-
ké ulici, které řada Šumperanů zná pod 
názvem Seidlovy schody. Během slav-
nostního otevření v pondělí 28. května se 
po nich prošli i zástupci města a dodava-
telské fi rmy.                               Foto: -zk-

Slavnostního přestřižení pásky se v pondělí 28. května ujali 
šumperský místostarosta Marek Zapletal (zleva), předseda 
místních fotbalistů Bořivoj Bartoš a zástupce dodavatelské 
fi rmy Zdeněk Bařenica.  Foto: -zk-

Během slavnostního otevření nového hřiště si své síly změřili 
v přátelském fotbalovém zápase mladší žáci.              Foto: -zk-

typ syntetického fotbalového trávníku třetí generace s výškou 
vlákna šedesát milimetrů. Umělá tráva je pak v konečné fázi za-
sypána křemičitým pískem a zdravotně nezávadným gumovým 
granulátem,“ vysvětlil zástupce zlínské fi rmy Zdeněk Bařenica.

Nové hřiště, jehož kvalitu mohli místní sportovci vyzkoušet již 
začátkem letošního roku, přišlo městskou kasu na dvanáct mili-
onů korun. Tato suma přitom zahrnuje kromě položení umělého 
trávníku také odvodnění celé plochy, velmi náročnou přípravu 
podkladových vrstev, vybudování nového oplocení, osvětlení, 
přístupového chodníku a instalaci střídaček. „V současné době je 
hřiště ve zkušebním provozu, takže se použitý granulát postupně 
dosypává,“ podotkl Suchomel.

Novou hrací plochu si chválí i samotní fotbalisté, kterých je 
v Šumperku na čtyři sta padesát. „Před pěti lety, kdy byl šumper-
ský fotbal zadlužený a družstvo mužů téměř neexistovalo, jsme 
si dali za cíl vybudovat důstojné prostředí. Dnes již máme fun-
gující ekonomiku, krásné zázemí, fundované trenéry a kvalitní 
diváckou základnu. Věřím, že se to promítne i do výsledků a že 
například muži dosáhnou na divizi,“ řekl během slavnostního 
otevření hřiště poslední květnové pondělí předseda šumperských 
fotbalistů Bořivoj Bartoš. -zk-
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Policisté 
si vyměňovali 

zkušenosti
Kolegy z německého Wittenberge 

hostili v závěru května policisté ze šum-
perského okresního ředitelství. Nešlo 
přitom o první návštěvu tohoto druhu, 
své zkušenosti si šumperští a němečtí 
policisté vyměňují již delší dobu.

Vyměnit si vzájemně své zkušenosti 
a poznat práci v jiné zemi - tak by se 
dala stručně charakterizovat návštěva 
delegace policistů z německého Witten-
berge na Okresním ředitelství Policie 
ČR v Šumperku, jež se uskutečnila od 
21. do 25. května. Policisté z Wittenber-
ge, jež se nachází v bývalé „východní“ 
části Německa ve spolkové zemi Bran-
denbursko, přitom zavítali do podhůří 
Jeseníků ve zbrusu nových uniformách 
modré barvy, které jako jediní v Němec-
ku nosí „na zkoušku“ a jež letos na pod-
zim nahradí v celé zemi dosud platné 
uniformy hnědé. Kromě pracovních zá-
ležitostí pro ně šumperští kolegové při-
pravili například i bowlingový turnaj či 
prohlídku zámku a papírny ve Velkých 
Losinách, úsovského zámku a dalších 
zajímavostí. -zk-

První absolventi 
inženýrského 
stavitelství 

odmaturovali
Letos poprvé maturovali na Střední 

odborné škole železniční, stavební a pa-
mátkové péče a SOU v Šumperku žáci 
oboru inženýrské stavitelství. Svá matu-
ritní vysvědčení převzali spolu s absol-
venty oboru mechanik strojů a zařízení 
28. května  v šumperském klášterním 
kostele z rukou ředitele školy Luboše 
Mátycha a jeho zástupkyně Zdeňky 
Markovské.

Inženýrské stavitelství je nový studijní 
obor, vyučovaný v Šumperku, zaměřený 
zejména na znalosti všech druhů inže-
nýrských staveb a konstrukcí, a to ze-
jména na železniční stavitelství. Studium 

se dále orientuje například na geodézii, 
geologii, zakládání staveb či hydrologii. 
Absolventi jsou odborně připraveni ve 
stavebním oboru a uplatňují se zejmé-
na na železničních stavbách, u velkých 
fi rem, jež o ně projevují mimořádný 
zájem. -sj-

Pars nova slavila 
a pomáhala 

ohroženým dětem
Den otevřených dveří připravila na 

sobotu 2. června pro své zaměstnance, 
jejich rodinné příslušníky a také širo-
kou veřejnost společnost Pars nova a.s. 
Dopolední program, jehož součástí byl 
i Dětský den, zhlédlo v areálu závodu 
více než patnáct set nadšených návštěv-
níků. V jeho rámci předal generální 
ředitel společnosti Tomáš Ignačák zá-
stupkyni Fondu ohrožených dětí šek na 
dvacet tisíc korun. 

Akciová společnost Pars nova, jež  
má v současné době zákazníky nejen 
v České republice, ale také na Sloven-
sku, Bosně a Hercegovině, Ukrajině 
a Rusku, si letos připomíná již šedesát 
let od zahájení výstavby areálu bývalých 
železničních opraven a pětapadesát let 
od zahájení jejich provozu. V současné 
době se výrobní program specializuje na 
modernizace a rekonstrukce kolejových 
vozidel, diverzifi kace výrobního progra-
mu přitom přinesla řadu nových úspěš-
ných projektů. Mezi nejvýznamnější 
patří motorová částečně nízkopodlažní 
jednotka pro regionální dopravu nazva-
ná Regionova. 

Právě Regionovu, ale také historická 
vozidla řady 131 a řady 120 i samotné 
výrobní haly někdejších železničních 
opraven si mohli během Dne otevře-
ných dveří v sobotu 2. června návštěvní-
ci prohlédnout. V rámci oslav Dětského 
dne se navíc vedení společnosti rozhod-
lo přispět dvacetitisícovou částkou na 
činnost Fondu ohrožených dětí, jehož 
pobočka pro šumperský okres byla před 
sedmi lety otevřena v Zábřeze. „Naším 
úkolem je vyhledávat týrané, zanedbá-
vané a opuštěné děti. Pracujeme tedy 
zejména v terénu - navštěvujeme děti 
v sociálně ohrožených rodinách, snaží-

me se přimět rodiče, aby o své potom-
ky náležitě pečovali, ale také přijímá-
me podněty veřejnosti a zabýváme se 
i anonymními oznámeními ohledně 
ohrožených dětí,“ uvedla vedoucí zá-
břežské pobočky Soňa Kovářová. Jen 
v loňském roce tak pracovnice pobočky 
podle ní řešily pětasedmdesát případů, 
jež se dotýkaly celkem sto dvaceti osmi 
dětí. „Nejčastěji děti trpí zanedbáváním 
ze strany rodičů. Velice si proto váží-
me podpory veřejnosti a děkujeme za 
každý příspěvek, který bude využitý ve 
prospěch potřebných dětí,“ podotkla 
Kovářová a dodala, že pobočka Fondu 
ohrožených dětí zajišťuje každé pondělí 
v době od 8 do 18 hodin poradnu pro 
veřejnost. Sociální asistentky je také 
možné kontaktovat od pondělí do pát-
ku na mobilních telefonech 724 667 733 
nebo 724 667 746. -red-

Komínkov nabízí 
bohatý program
Mateřské centrum Komínkov v Ko-

munitním centru na Komenského ulici 
bylo začátkem letošního roku zařazeno 
do sítě mateřských center v České re-
publice. Prostory v nově zrekonstruo-
vané budově slouží k aktivnímu trávení 
volného času rodičů s dětmi. Kromě 
pravidelných dopoledních programů 
nabízí centrum také montessori klub, 
hathajógu a od letošního března také 
služby laktační poradkyně. V měsících 
červenci a srpnu bude laktační poradna 
uzavřena, ale se svými problémy se mů-
žete obrátit na laktační poradkyni na tel. 
čísle 721 779 881.

V příštím školním roce chystá cent-
rum cvičení pro těhotné, besedy o výživě 
pro děti, přednášky o čaji, o zdraví, dět-
ský bazárek, oslavu na Den dětí a další 
akce. Mateřské centrum Komínkov rádo 
uvítá aktivní maminky, které by se chtěly 
podílet na jeho chodu. Bližší informace 
lze získat na tel. čísle 731 186 053 u Evy 
Pšenčíkové, nebo na e-mailu psenciko-
va@doris.cz. E. Pšenčíková, 

 vedoucí MC Komínkov

Za odloženou 
cigaretu dostali 
kuřáci bonbony

Každé páté úmrtí v Evropě i České 
republice má na svědomí závislost na 
tabáku. Již několik let se proto snaží 
upozornit na škodlivost kouření Světo-
vý den bez tabáku, který letos připadl na 
čtvrtek 31. května. V Šumperku v tento 
den vyrazily do ulic pracovnice místní 
Poradny zdraví při Zdravotním ústavu 
v Olomouci a nabízely kuřákům bonbo-
ny výměnou za cigaretu. Pro radu, jak se 
zbavit škodlivého zlozvyku, si mohli na-
víc přijít zájemci i do Poradny odvykání 
kouření ve Vikýřovicích.

V šumperských parcích i v centru 
města mohli lidé poslední květnový 
čtvrtek potkat dvě dvojice pracovnic 
místní Poradny zdraví při Zdravotním 
ústavu v Olomouci. Snažily se přesvěd-
čit kuřáky, aby se o Světovém dnu bez 
tabáku pokusili skoncovat s tímto škod-
livým zlozvykem. Prvním krůčkem tak 
bylo „típnutí“ cigarety do připraveného 
popelníku. Ti, kteří tak učinili, dostali 
za odměnu bonbon. „Oslovili jsme třia-
sedmdesát kuřáků, z nichž čtyřiapadesát 
právě kouřilo. Pouze osmnáct se své ci-
garety nehodlalo vzdát za žádnou cenu, 
ostatní většinou přiznali, že by chtěli 
s kouřením skoncovat. Nabídli jsme 
jim proto bezplatnou odbornou pomoc, 
včetně náhradní nikotinové terapie, 
v naší Poradně pro odvykání kouření,“ 
sdělila pracovnice Poradny zdraví Rad-
ka Prokešová. 

S postupy při odvykání kouření, 
vhodnou léčbou a také s tím, jak překo-
nat abstinenční příznaky, se mohli kuřá-
ci seznámit rovněž během Dne otevře-
ných dveří v Poradně odvykání kouření, 
jež sídlí ve Vikýřovicích. „Této nabídky 
bohužel nikdo nevyužil, což nás samo-
zřejmě mrzí,“ uvedla Jolana Keprtová 
z Poradny zdraví a připomněla, že zá-
vislost na tabáku je chronické, recidivu-
jící a smrtelné onemocnění, jež zkracuje 
život polovině kuřáků v naší republice 
v průměru o patnáct let.  -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Policisté z německého Wittenberge 
zhlédli v rámci své návštěvy u šumper-
ských kolegů také ukázku výcviku slu-
žebních psů. Tu na okresním ředitelství 
uspořádali v rámci Dnů otevřených 
dveří.                                        Foto: -zk-

Maturitní vysvědčení převzali absolven-
ti oboru inženýrské stavitelství koncem 
května z rukou ředitele školy Luboše 
Mátycha.  Foto: Stanislav Juga

Šek na dvacet tisíc korun předali zá-
stupkyni Fondu ohrožených dětí Soni 
Kolářové předseda představenstva Lu-
bomír Mach a generální ředitel společ-
nosti Tomáš Ignačák. Přítomni byli rov-
něž poslanec Petr Krill a senátor Adolf 
Jílek.  Foto: archiv

Den bez cigarety si mohli vyzkoušet ku-
řáci 31. května. V Šumperku odměnily 
pracovnice Poradny zdraví jejich snahu 
bonbony.  Foto: -mt-
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Město láká na historii i rozhledy z věže
Nová lákadla připravila letos pro turisty a návštěvníky 

města šumperská radnice. Kromě již osvědčených pro-
cházek historickým jádrem Šumperka a vyhlídky z rad-
niční věže se mohou zájemci od začátku června do konce 
září seznámit rovněž se smutnou historií čarodějnických 
procesů a také s nejzajímavějšími stavbami, jež daly měs-
tu přídomek „Malá Vídeň“. 

„Šumperk je díky své poloze cílem především těch 
lidí, kteří v létě směřují do Jeseníků za odpočinkem a tu-
ristikou. Zastavují se tu i návštěvníci lázní nebo ti, kteří 
putují za poznáním či kulturou,“ říká šumperská koordi-
nátorka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová. Radnice se 
proto podle ní již před šesti lety rozhodla využít zajíma-
vostí a památek, jež se v centru města nacházejí. Výstupy 
na věž radnice s dalekohledem a prohlídky historického 
jádra s odborným výkladem se tak staly tradiční turistic-
kou atrakcí. Od letošního 3. června se navíc cizinci i „do-
mácí“ mohou vydat do míst „Kde žily čarodějnice“ nebo 
se projít po „Malé Vídni“.

„Nové okruhy seznamují zájemce jednak se smutnou 
historií čarodějnických procesů a také s nejzajímavějšími 
stavbami, jež daly městu přídomek Malá Vídeň,“ vysvět-
luje Tkadlecová. Procházka nazvaná „Kde žily čaroděj-
nice“ začíná na náměstí Míru u radnice a vede ulicemi 
Starobranskou, Kladskou, Radniční a Bulharskou přes 
Kostelní náměstí do ulice Černohorské, kde v bývalé šat-
lavě byly oběti procesů vězněny a mučeny, a končí v uli-
cích Lužickosrbské a Langrově. „Procházka přibližuje 
historii čarodějnických procesů v Šumperku a současně 
také domy, v nichž žili buď údajné čarodějnice nebo lidé, 
kteří s touto smutnou historií měli něco společného,“ líčí 
Tkadlecová a připomíná, že z tohoto hlediska je zajímavý 
rovněž areál bývalého sanatoria na Reissově ulici. V té-
to lokalitě se totiž nacházelo popraviště na Šibeničním 
vrchu, na němž zemřelo pětadvacet nevinných lidí ze 
Šumperka.

Na náměstí Míru „startuje“ i procházkový okruh 
„Malá Vídeň“, zaměřený na nejvýznamnější architek-
tonické zajímavosti Šumperka 19. a počátku 20. století. 
Trasa vede z náměstí u radnice ulicí Valašskou k Marii-
ným schodům, jež nechal v Hanácké ulici postavit šum-
perský textilní podnikatel Ignác Seidl. Po schodech se se-
jde na ulici Okružní a dále ke Smetanovým sadům, přes 
Husovo náměstí, Žerotínovu ulici a ulici Dr. E. Beneše 
k budově Okresního soudu. Odtud se pak zájemci vydají 
ulicemi M.R. Štefánika, Slovanskou a Gen. Svobody ko-
lem pošty ulicí Starobranskou zpět na náměstí Míru.

Již tradičním lákadlem je podle Lenky Tkadlecové 
okruh nazvaný „Procházka ze 13. do 21. století“, který 
návštěvníky seznamuje s historií města, s událostmi, 
jež v průběhu staletí ovlivňovaly život ve městě, i s nej-
významnějšími historickými budovami v jeho centru. 
Zhruba hodinová prohlídka Šumperka začíná u radni-
ce, vede ulicemi Starobranskou a Úzkou kolem bývalé-

ho klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, který si 
zájemci mohou prohlédnout, pokračuje kolem Gescha-
derova domu a bývalého zámku až na Kostelní náměstí 
k sochám evangelistů a farnímu kostelu sv. Jana Křtitele 
a končí na náměstí Míru u morového sloupu. 

Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mohou 
vystoupit na radniční věž s dalekohledem, odkud je za 
jasného počasí vidět panorama Hrubého Jeseníku. „Roz-
hled z věže nabízíme samostatně, ale zájemci ho mohou 
absolvovat i v návaznosti na již zmíněné procházkové 
okruhy,“ podotýká koordinátorka cestovního ruchu 
a dodává, že nabídky mohou využít i samotní obyvate-
lé města. „Dozvědí se tak spoustu zajímavostí z historie 
města i života jeho obyvatel v minulosti,“ láká Šumpe-
rany na procházku městem Tkadlecová. Absolvování 
jednotlivých okruhů přitom přijde dospělé na dvacet ko-
run, studenti a důchodci zaplatí polovinu, děti od šesti do 

patnácti let pak pět korun. Průvodkyně, studentky oboru 
služby cestovního ruchu místní Střední odborné školy, 
„sídlí“ v přízemí historické budovy radnice a provádějí 
odborný výklad v češtině, anglicky, německy a polsky 
hovořícím turistům pak nabízejí zvláštní letáky.

 Zuzana Kvapilová
Poznámka na závěr: Prohlídkové okruhy městem 

probíhají v červnu a září od pondělí do pátku a v neděli 
vždy od 9 do 13 hod., v měsících červenci a srpnu pak ve 
stejné dny vždy od 9 do 15 hodin, prohlídky se zahaju-
jí každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 
Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu a září od 
pondělí do pátku a v neděli vždy od 9 do 15 hod., v mě-
sících červenci a srpnu pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 
hod. a od 13 do 17 hod., prohlídky každých 30 minut, 
stanoviště průvodců ve vestibulu radnice. Bližší infor-
mace lze získat v Regionálním a městském informačním 
centru, tel.č. 583 214 000.

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku

Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mo-
hou vystoupit na radniční věž, odkud je dalekohle-
dem za jasného počasí vidět panorama Hrubého 
Jeseníku.                                                       Foto: -pk-

Radnice prodává 
vyřazený nábytek

Vyřazený používaný kancelářský nábytek nabídne 
v pondělí 18. června zájemcům z řad veřejnosti míst-
ní radnice. Prohlídka a prodej se uskuteční od 14 do 
16.30 hodin v prostorách tzv. rotundy ve dvoře měst-
ské úřadovny na Jesenické ulici 31. Bližší informace 
lze získat u E. Kubínové, tel.č. 583 388 410.         -red-

Knihovna zve 
na cestu do minulosti

Již osmý ročník akce nazvané Cesta do minulosti 
připravila na čtvrtek 22. června šumperská Měst-
ská knihovna. Akce, která nabídne poznání historie 
Šumperka, je určena dětem v doprovodu pedagogů, 
ale také zájemcům z řad veřejnosti.

Jednotlivé procházky místy, jimiž „často chodí-
me a mnoho o nich nevíme“, odstartují mezi osmou 
a půl jedenáctou dopoledne v zahradě knihovny 
na ulici  17. listopadu. Účastníci obdrží na startu 
mapku a úkolový list s popisem cesty, na níž je bu-
dou očekávat průvodci z řad studentů SOŠ. V cíli 
pak obdrží každý účastník pohlednici. Vstupné na 
osobu je deset korun. Organizátoři připravili navíc 
i následující doprovodné akce: výstava prací čtená-
řů dětského oddělení knihovny; prezentace a prodej 
výrobků a drobných dárků, které vyrobili handica-
povaní občané z chráněných dílen a centra Oáza - 
charita Zábřeh. Bližší informace lze získat na tel.č. 
583 214 588.                                                             -red-

Mladí draci nabírají 
chlapce do přípravky

Nábor chlapců do týmu hokejové přípravky Dráčat 
pořádá hokejový klub Mladí Draci Šumperk. Nábor 
se týká chlapců ve věku od čtyř do osmi let, stačí při-
jít na jeden z tréninků Dráčat. Přípravka trénuje na 
venkovním hřišti COP („učňovka“) každé 
pondělí od 17.45 do 18 hodin 
a v tělocvičně III. ZŠ 
(tzv. „Hlu- ch á k“ ) 
k a ž d o u středu 
od 17 do 1 8 . 3 0 
hodin. Zá- j e m c i 
se ne- m u s e j í 
b á t vysokých 
f i - nančních 
n á k l a - dů. No-
váčkům se při trénincích na ledě (od konce srpna) 
zdarma půjčuje hokejová výstroj a měsíční příspěvek 
činí pouze sto korun. Informace o náboru či o týmu 
přípravky Dráčat lze získat na tel.č. 724 536 098.  -ka-

Klasika Viva představí 
domácí Motýly 

v koncertu pro UNICEF
Červnový cyklus Klasika Viva, který v Šumper-

ku pořádá Agentura J + D violisty Romana Janků, 
se nese ve znamení Šumperského dětského sboru. 
Ten se představil včera v klášterním kostele, další, 
tentokráte benefi ční koncert, je pak naplánován na 
středu 27. června a jeho výtěžek půjde na konto 
dětského fondu UNICEF, který pomáhá dětem tře-
tího světa. Koncert začíná v 19 hodin v klášterním 
kostele.  -red-

Pod vodu ze břehu nevidíme. Mohou tam být 
různé předměty. Nevidíme, jak hluboko je dno, 
takže se můžeme zranit a utopit. Při skoku do 

vody často dochází k nárazu do dna, ke zranění 
hlavy nebo páteře, k ochrnutí, a pokud člověk 
nezemře či neutone na místě, může mít trvalé 

následky.

Otázky a odpovědi z CO 

Proč platí zásada bezpečného pobytu u vody:
NEPLAVTE A NESKÁKEJTE DO VODY 

V NEZNÁMÝCH MÍSTECH?

Vodoprávní oddělení odboru životního 
prostředí Městského úřadu Šumperk oznamuje, 

že v důsledku nárůstu agendy na zdejším 
oddělení (vydávání nových povolení k nakládání 

s vodami, prodlužování platnosti stávajících 
rozhodnutí a další) nelze projednávat záležitosti 

žadatelů a podávat informace mimo úřední 
dny. Vodoprávní oddělení proto žádá občany, 
aby až do 30. září 2007 své žádosti vyřizovali 
pouze v úředních hodinách, tedy v pondělí 

a středu vždy od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
17 hodin. Návštěva v jiné dny je možná pouze po 

telefonické dohodě.
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Slavnostním vyústěním více než dva 
měsíce trvající výstavy Památky Podesní 
se stala poslední květnový den dobročin-
ná aukce ve prospěch obnovy kaple Na-
nebevzetí Panny Marie v Pekařově, pořá-
daná Městskou knihovnou a občanským 
sdružením Obnova kulturního dědictví 
údolí Desné. Do dražby přitom věnova-
lo svá díla pět umělců majících srdeční 
vztah ke kraji Desné - manželé Anežka 
a Miroslav Kovalovi, sovinský fotograf 
Jindřich Štreit, šumperská výtvarnice 
Věra Kovářová a ilustrátor a výtvarník 
Petr Válek. Výtvarných prací se dražilo 
čtyřicet, přičemž vyvolávací cena začínala 
na hranici sto padesáti až dvě stě padesáti 
korun. 

Zřejmě nejlítější boj se sehrál mezi dva-
ceti účastníky aukce o černobílou Štreito-
vu fotografi i faráře vlekoucího svůj „kříž“ 
vesnickou ulicí, jejíž cena po četných, dra-
matických přihazováních vyšplhala až na 
čtyři a půl tisíce. Přítomným zájemcům 
poté nejvíce učaroval pohádkový Skřítek 
Petra Válka, vydražený za 2 100 Kč, spo-
lečně s Náhlou srdeční příhodou téhož 

umělce, získanou šťastným majitelem za 
rovné dva tisíce. Hudebním intermezzem 
atmosféru v improvizované knihovnické 
aukční síni podbarvoval hrající a zpívající 
Karel Kocůrek, závěrečné děkovné slovo 
patřilo předsedovi občanského sdružení 
spolupořádajícího dobročinnou aukci 
Martinu Černohousovi

Celkem se během jediného jarního 
podvečera podařilo získat neuvěřitelných 
22 630 Kč, jež mají fi nančně pomoci ob-

nově pekařovské hřbitovní kaple. Projekt 
v minulosti podpořila společnost Ford 
Motor Company, nadace Via z Dobro-
činného fondu Philip Morris  i samotní 
obyvatelé údolí Desné. Přesto dosud čeká 
na dokončení například renovace oltáře, 
sakristie či výměna oken. 11. srpna snad 
však, i díky štědrosti dražících, přivítá 
kaple návštěvníky tradiční Pekařovské 
pouti již v kompletně novém, opraveném 
kabátě. Martina Tomášková

Vydražené peníze pomohou kapli v Pekařově Šumperský 
pagát zve nové 

členy
Šumperský pagát je tarokový 

klub, který založili účastníci této 
„královské“ karetní hry na své schů-
zi 24. května. Klub v čele s preziden-
tem přitom sídlí v Šumperku. Jeho 
členové se několikrát týdně scházejí 
v Klubu důchodců na Jitřence a v re-
stauraci v areálu tenisových kurtů.

Aktivní hráči i přátelé této ušlech-
tilé, nehazardní, zábavné karetní 
hry, ale také všichni zájemci, kteří se 
chtějí taroky naučit, se mohou zare-
gistrovat na adrese Ladislav Vidlák, 
Dolní Studénky 279, případně na te-
lefonních číslech 603 312 105 nebo 
604 174 991, nebo přímo na uvede-
ných místech v hrací dny. Ty probí-
hají v Klubu důchodců na Jitřence 
v pondělí a čtvrtek od 13 hodin, 
v restauraci na tenisových kurtech 
pak každou neděli od 8 hodin a kaž-
dou středu od 13 hodin.  -red-Nejlítější boj se odehrál mezi dvaceti účastníky aukce o černobílou Štreitovu foto-

grafi i faráře vlekoucího svůj „kříž“ vesnickou ulicí. Její cena se vyšplhala na čtyři 
a půl tisíce.        Foto: -mt-

Často se v praxi setkáváme s tím, že 
prodejci odmítají přijímat reklamace 
zboží, které je prodáváno za nižší cenu. 
Argumentují tím, že na zlevněné zboží se 
záruka neposkytuje a že kupující při ná-
kupu za nižší cenu musí s touto „nevýho-
dou“ počítat. Platná česká právní úprava 
vycházející z evropské směrnice však říká 
zcela něco odlišného. Především je třeba 
rozlišovat mezi: 

 slevami poskytovanými z důvodů 
nejrůznějších výprodejů, kdy je prodává-
no naprosto bezvadné zboží.

 slevami poskytovanými z důvodu 
vad zboží.

Podle ustanovení § 618 ObčZ je možné 
prodávat pouze zboží s vadami, které ne-
brání, aby zboží bylo užíváno k určenému 
účelu. Toto zboží je přitom prodávající po-
vinen prodávat za nižší ceny, než je obvyk-
lá cena bezvadného zboží. Zboží s vadami, 
pro něž se toto zboží stává nepoužitelným, 
tak není možné podle platných právních 
předpisů prodávat vůbec, tedy ani za sní-
ženou cenu.

Prodávající podle ustanovení § 619 
odst. 1 a 2 ObčZ odpovídá za vady, které 
se projeví po převzetí věci v záruční době.
Přitom se záruka nevztahuje na vady, pro 
které byla sjednána nižší cena.

Nedokonale provedená novelizace ob-
čanského zákoníku s účinností od 1. led-
na 2003 opět vyvolává nejasnosti. Je totiž 
pojmově vyloučeno, aby se vady, pro něž 
je sjednána nižší cena, projevily teprve po 
převzetí zboží - kdyby se totiž před pře-
vzetím zboží neprojevily, prodávající by 
o nich nevěděl a neměl by důvod ke sní-
žení ceny.

Na druhou stranu pokud budeme vy-
cházet z gramatického výkladu citované-
ho ustanovení, zákon výslovně nevylu-
čuje odpovědnost prodávajícího za tyto 
vady, pokud se projevily již při prodeji 
(zatímco dříve tak zcela jasně činil, když 
stanovil, že „u věcí prodávaných za nižší 
cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla 
sjednána nižší cena“). Zákonodárce totiž 
dnes v platném textu zákona nevyloučil 
veškerou odpovědnost prodávajícího za 
vady, pro něž byla nižší cena sjednána, ný-
brž jen záruční odpovědnost, tedy odpo-
vědnost za vady, jež se projeví po převzetí. 
Pokud jde o vady existující při převzetí 
zboží, prodávající odpovídá zcela běž-
ným způsobem za jakýkoli rozpor s kupní 
smlouvou.

Prodávající má podle § 618 ObčZ po-
vinnost kupujícího upozornit, že prodáva-
ná věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li 
to zřejmé již z povahy prodeje.

Stejná povinnost vyplývá i z ustanovení 
§ 10 odst.6 ZOS, který navíc ukládá pro-
dávajícím vadné výrobky a výrobky, je-
jichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, 
prodávat odděleně od ostatních výrobků.

Pokud prodávající splní výše uvede-
né povinnosti, lze dovodit, že rozporem 
s kupní smlouvou nemůže být případ, kdy 
výrobek má vady, na které prodávající ku-
pujícího upozornil.

Vyskytne-li se ale u výrobku jiná vada, 
než na kterou prodávající kupujícího upo-
zornil, je možné výrobek pro takovou 
jinou vadu reklamovat i pro jiné případy 
rozporu s kupní smlouvou.

Jestliže prodávající prodává výrobky za 
snížené ceny, avšak neupozorní spotře-

bitele na jejich vady (a tyto vady nejsou 
zcela zřejmé z povahy prodeje), může se 
kupující domáhat reklamace jakékoli vady 
či rozporu s kupní smlouvou -  argument 
prodávajícího, že výrobek byl prodáván 
za sníženou cenu, sám o sobě nemůže 
obstát.

Je tedy možné shrnout, že při prodeji 
zboží za nižší cenu prodávající odpovídá 
za vady zcela běžným způsobem, jako je 
tomu při prodeji  za plnou cenu, a to včet-
ně řádné záruční odpovědnosti.

To platí zejména pro výprodeje, při 
nichž prodávající neupozorní kupujícího 
na žádnou vadu prodávaného zboží. 

Pokud prodávající zřetelně upozorní 
kupujícího, že zlevněné zboží má určitou 
vadu, na tuto vadu se jeho odpovědnost 
nevztahuje.

Je však vždy na prodávajícím, aby pro-
kázal při případné reklamaci, že rekla-
movaná vada je právě tou vadou, na niž 
kupujícího při prodeji upozornil. Pokud 
se mu to prokázat nepodaří, za vadu od-
povídá, a to nejen pokud se vyskytne při 
prodeji, ale i po celou záruční dobu, která 
je v případě spotřebního zboží dvouletá.

Příklad z praxe: 
Záruka na zlevněné zboží 
Dobrý den, chtěl  bych si zakoupit výro-

bek, který byl zlevněn. Je zcela nový, pou-
ze neatraktivní a tudíž zřejmě neprodejný. 
Mně by ovšem vyhovoval. Na dotaz zá-
ruky se mi dostalo odpovědi, že tento byl 
zlevněn více než je obvyklé, a proto na něj 
záruka poskytována není. Je mi to velmi 
divné a proto se na vás obracím s dotazem, 
zda-li jedná prodejce oprávněně, a jak 
mám postupovat. Děkuji za odpověď.

Je třeba rozlišovat mezi slevami posky-
tovanými z důvodů nejrůznějších výpro-
dejů, kdy je prodáváno naprosto bezvadné 
zboží, a slevami poskytovanými z důvodů 
vad zboží.

Při prodeji zboží za nižší cenu prodáva-
jící odpovídá za vady zcela běžným způ-
sobem, jako je tomu při prodeji za plnou 
cenu, a to včetně řádné záruční odpověd-
nosti v délce 24 měsíců. To platí zejména 
pro výprodeje, při nichž prodávající ne-
upozorní kupujícího na  žádnou vadu 
prodávaného zboží.

Pokud prodávající zřetelně upozorní 
kupujícího, že zlevněné zboží má určitou 
vadu, na tuto vadu se jeho odpovědnost 
nevztahuje. Je však vždy na prodávajícím, 
aby prokázal při případné reklamaci, že 
reklamovaná vada je právě tou vadou, na 
niž kupujícího při prodeji upozornil. Po-
kud se mu to prokázat nepodaří, za vadu 
odpovídá, a to nejen pokud se vyskytne při 
prodeji, ale i po celou záruční dobu, která 
je v případě spotřebního zboží dvouletá.

Prohlášení prodávajícího o tom, že na 
zboží záruka není, je irelevantní - v přípa-
dě reklamace k němu nemůže být přihlí-
ženo. S ohledem na jeho jednání je však 
pravděpodobné, že by reklamace musela 
být vymáhána soudní cestou, a proto je 
jistě bezpečnější výrobek prostě nekupo-
vat a na praxi upozornit Českou obchodní 
inspekci, protože prodávající klamavým 
způsobem informoval spotřebitele o roz-
sahu odpovědnosti za vady, čímž zřej-
mě porušil ustanovení § 13 a § 8 zákona 
o ochraně spotřebitele.  

 Libuše Harbichová, 
 oddělení vnějších vztahů MěÚ Šumperk 

Rady spotřebitelům: Reklamace zlevněného zboží 



strana 7 Kulturní život

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Věra Kovářová - Krasohled Autorská výstava, která 
 potrvá do 28.8., bude zahájena 14.6. v 18 hod.
Hollarova galerie Foglar od Bobří řeky Výstava potrvá do 17. června.
 Řekni mi zrcadlo… aneb hygiena a krášlení 
 v minulosti Výstava, která potrvá do 31.8., 
 bude zahájena 26.6.
Rytířský sál Severní Morava - 50 let historie sborníku 
 Výstava potrvá do 24. června. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska 
 Výstava potrvá do konce srpna.
Předsálí přednáškového sálu Tomáš Gronych - obrazy
 Výstava potrvá do 17. června.

Koncerty ve výstavní síni VM: 
13.6.  módní přehlídka  - Dětský klíč, 20.6. - koncert MŠ

Klášterní kostel Dagmar Koverdynská  - Dřevěné sochy Autorská výstava, 
 která potrvá do 30.9., bude zahájena 21.6. v 18 hodin. 
Akce v klášterním kostele: 30.6. - promoce absolventů Vysoké školy báňské v Ostravě 
Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je otevře-
no: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod., otevírací doba 
Galerie: út - pá: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13 hod. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena.

FILMY
Kino Oko
13.6. jen v 18.15 hodin  Tajnosti, ČR
13.6. jen ve 20 hodin  Sherrybaby, USA  Artvečer
14.-15.6. v 17 a v 19 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
16.-17.6. v 15, v 17 a v 19 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
V neděli 17. června v 15.00 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro nej-
méně tříčlennou rodinu je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení dě-
kujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
18.-20.6. v 17 a v 19 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
21.-22.6. jen v 18 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
21.-22.6. jen ve 20 hodin  Barevný závoj, USA, Čína
23.-24.6. v 16 a v 18 hodin  Shrek třetí, USA  Hrajeme pro děti
23.-24.6. jen ve 20 hodin  Barevný závoj, USA, Čína
25.-27.6. jen v 17 hodin  Želvy Ninja, USA, Hongkong  Hrajeme pro děti
25.-27.6. jen v 18.30 hodin  Barevný závoj, USA, Čína
25.-27.6. jen ve 20.45 hodin  Hory mají oči 2, USA
28.-29.6. jen v 16.45 hodin  Prázdniny pana Beana, Velká Británie
28.-29.6. jen v 18.30 hodin  Terkel má problém, Dánsko
28.-29.6. jen ve 20 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
30.6.-3.7. jen v 16.45 hodin  Prázdniny pana Beana, Velká Británie
30.6.-4.7. v 18.30 a ve 20.30 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Redakce se omlouvá vedení Kina Oko a všem čtenářům za chybné uvedení 
programu kina ve dnech 7. - 10. června, který byl zveřejněn v minulém čísle 

Šumperského zpravodaje. Na vině byla nezkušenost externí korektorky.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
14.6. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
26.6. v 16.00 hodin  Klub fi latelistů
28.6. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí a úterý od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9 hodin  Mateřské centrum 
 - Cvičeníčko pro děti
V měsíci červnu je  Plavání batolat - začátečníci i pokročilí 
z důvodu rekonstrukce krytého bazénu v Zábřeze zrušeno. Plavání v rodinách od 
narození do půl roku věku je v provozu.
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

MUSIC MACHINE
15.6.  JAM SASSION/ BLUES APERITIV VIII: 
Blues Angels (CZ), Booger Blues Band (CZ), St. Johnny And Southern Two (CZ), 
Strempek Blues Band (SK), Retro Blues (CZ), Terraplane (PL), Staří psi (CZ), Blo-
osers (CZ), Joanna Pilarska And Na drodze (PL), Kosti(CZ)
22.6. ve 20 hodin  POPKLOPEC   
23.6. ve 20.30 hodin  Akimbo   
28.6. ve 20 hodin  Flower Power  
Bližší informace: www. musicmachine.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Seifert - V kameni i v kresbě 
 Výstava potrvá do 1. července.  
Jižní křídlo Hasiči očima dětí Výstava, která potrvá do 20.7., 
 bude zahájena 15.6. v 9 hodin.
Městská knihovna Nepál 
 Výstava fotografi í Karla Kocůrka potrvá do 31.7.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy
 Anna Banková - ruční práce

VILA DORIS
13.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
20.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
21.6. od 15 hodin v MC na „Komíně“  Volná herna
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 (Ar-
tedílna: AD + Mateřské centrum: MC), 583 285 623 (Ateliér), e-mail: vila@doris.c, 
http://www.doris.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota Rubi 90,0 FM Night Fever
ve 21 hodin v D 123
15.6. v 18 hodin v Pavlínině dvoře  Festival „Pavlínin Dvůr“: Kryštof, 
O5&Radeček, Bůhví s Ondřejem Brzobohatým, Punk Floid, Pepa Rubbish
16.6. hodin v Pavlínině dvoře  BLUES APERITIV VIII.: Blues Angels 
(CZ), Booger Blues Band (CZ), St. Johnny And Southern Two (CZ), Strempek Blues 
Band (SK), Retro Blues (CZ), Terraplane (PL), Staří psi (CZ), Bloosers (CZ), Joanna 
Pilarska And Na drodze... (PL), Kosti (CZ)
21.6. v 18 hodin v klubovně č. 1 DK  Od ateizmu k duchovní dimenzi 
 Přednáška
27.6. v 19 hodin v klášterním kostele  Klasika Viva: Koncert pro UNICEF
 (Šumperský dětský sbor - Motýli)
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

Pravoslavná církevní obec v Šumperku srdečně zve na
Koncert komorní hudby

ve středu 20. června v 18.30 hodin 
v Chrámu Svatého Ducha na ul. K.H. Máchy 10

Účinkují: houslový virtuoz Jaroslav Trdla 
a jeho žákyně Petra Babničová a Ivana Brázdová

Program: J.B. Foerter, J.Kř. Vaňhal, G. Wichtl, J. Laburda a další
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DIVADLO ŠUMPERK
16.6. v 19.30 hodin  Jo, není to jednoduché  F, VK, X
23.6. v 15 hodin  Krakonoš a duch, derniéra      Pohádka R+D, VK    
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

DDM U RADNICE
13.6. v 15.30 hodin v klubovně DDM  Hlavolamy  Pro děti od 7 let
13.6. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 Koše z pedigu - základy košíkářství
16.-17.6. na Pražském výstavišti   Účast dětí výtvarných kroužků 
 na Pražském quadrienále scénografi e
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
14.6. 14 hodin  Liga proti rakovině
22.6. 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

ZUŠ zapisuje mladé 
výtvarníky, tanečníky a hudebníky
Již tradičně se měsíc červen nese na 

Základní umělecké škole v Šumperku 
ve znamení zápisu nových žáků do obo-
rů výtvarného, tanečního a hudebního, 
jež škola v nadcházejícím školním roce 
2007/2008 opět otevírá. Škola přitom 
přijímá žáky a studenty všech věkových 
kategorií.

Na výtvarný obor ZUŠ Šumperk se 
mohou přihlásit děti od šesti let i studen-
ti středních škol, budoucí zájemce o stu-
dium na středních či vysokých školách 
s výtvarným zaměřením pak škola při-
praví k talentovým zkouškám. Zápis při-
tom probíhá v budově ZUŠ na Langrově 
ulici 34 až do 22. června každý den kromě 
pátku vždy od 14 do 18 hodin, ve středu 

pak pouze do 16 hodin. Rovněž do pátku 
22. června, a to denně vždy od 14 do 17 
hodin, přijímá taneční obor, který sídlí 
v budově ZUŠ na Langrově ulici 34, do 
svých tříd děti ve věku od čtyř let. Bližší 
informace k oběma zmíněným oborům 
lze získat v odpoledních hodinách i na 
telefonu 583 213 678.

Nové žáky přijímá také hudební obor 
ZUŠ Šumperk, jenž sídlí na Žerotínově 
ulici 11. Do 22. června denně od 15 do 
18 hodin se mohou malí zájemci zapsat 
do tříd zaměřených na klasické akus-
tické nástroje - klavír, dechové a smyč-
cové nástroje, akordeon či kytaru. 
Bližší informace lze získat na telefonu 
583 214 361. -red-

Nová soutěž prověří znalosti 
dětí o přírodě

Aktivně vtáhnout děti a mladé lidi do 
dění v přírodních vědách si klade za cíl 
nová soutěž, kterou v těchto dnech spus-
til popularizační projekt Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomou-
ci Medializace vědy (MedVěd). Tým od-
borníků pojal klání zábavnou formou, 
úspěšní řešitelé mohou navíc vyhrát 
řadu atraktivních cen, včetně zájezdu do 
švýcarského vědeckotechnického parku 
Technorama.

Soutěž podle koordinátora projektu 
Michala Smolky probíhá ve dvou kate-
goriích - první zahrnuje žáky 6.- 9. tříd 
základní školy, druhá pak středoškoláky. 
„Zájemci se pomocí elektronického for-
muláře musejí individuálně zaregistrovat 
na našich internetových stránkách. Poté 
mají možnost odpovídat na otázky,“ po-
psal. Okruhy se podle něj týkají napří-
klad recyklace papíru či přírodních kata-

strof. „Chceme dokázat, že přírodní vědy 
nejsou nezáživné disciplíny odtržené od 
reality. Nechtěli jsme se ale uchylovat 
k jednoduchým prvoplánovým otázkám. 
Děti si musejí umět odpovědi vyhle-
dat například v encyklopediích, soutěž 
by měla tříbit i jejich fantazii,“ vysvětlil 
Smolka. Motivací pro účastníky může 
být i vidina zisku některé z hodnotných 
cen. „V každé kategorii oceníme deset 
nejlepších. Ti, kteří obsadí první a dru-
há místa, se pojedou podívat do centra 
Technorama ve Švýcarsku, kde se věda 
prezentuje velmi efektním způsobem,“ 
podotkl Smolka. Úspěšní řešitelé mohou 
získat i mobilní telefony či MP3 přehrá-
vače. Příležitost soutěžit na interneto-
vých stránkách www.projektmedved.eu 
mají zájemci z celé České republiky až do 
pátku 22. června. Miroslav Grass, 

 tiskový mluvčí projektu

Na Pomněnku zavítali zahraniční studenti
Pátečního pětadvacátého května, leh-

ce po jedenácté téměř ranní, kdy kapičky 
potu z upocených těl syčely zlověstně 
v šumperských ulicích a rtuť jedovatě 
šplhala až za hranice teploměrů, osm 
cize vypadajících studentů speciální pe-
dagogiky rozeznělo sluníčkově vymalo-
vané školní chodby Pomněnky překva-
peným: „Oh, it´s too hot today, isn´t it ?“ 
... A bylo... teplo... a taky dusno... a taky 
nedýchatelno, tak akorát na vychlazené 
české pivo, na něž si chuť museli hosté 
z Indie, Bhútánu, Ugandy, Th ajwanu 
a Číny bohužel nechat zajít, neboť bě-
hem náročného parného pátku měli za 
úkol nasbírat co možná nejvíce dat pro 
své výzkumné studentské práce a poznat 
krásy Šumperka z poněkud jiných, neal-
koholových stránek.

Exoticky vyhlížející skupina navštívila 
naše město v rámci programu Erasmus 
Mundus, poskytujícímu stipendia pro 
studenty a akademické pracovníky tře-
tích zemí. Tento integrovaný jednoletý 
kurz nabízený třemi vysokoškolskými 
institucemi tvořícími konsorcium (Roe-
hampton University v Anglii, Univerzi-
tou Karlovou v České republice, Fontys 
University v Holandsku) směřuje k zís-
kání navzájem uznávaného společného 
diplomu (joint - degree) s odborným za-
měřením na vzdělávání osob se speciál-
ními vzdělávacími potřebami.

Začátek polykulturního setkání patřil 

Ivo Vykydalovi, který v několika anglicky 
prohovořených minutách poskytl fakta 
týkající se vzniku pomněnkovské speci-
ální školy pro žáky s více vadami, fungu-
jící již od roku 1994. Zpočátku „jen“ pro 
dvanáct žáků, v současné době navštěvu-
je Pomněnku dvaačtyřicet dětí s nejrůz-
nějšími formami postižení, s poruchami 
hybnosti či se smyslovými, zdravotními 
a sociálními poruchami. Po informač-
ním úvodu následovala prohlídka tříd, 
ačkoliv slovo „třída“ možná není v tom-
to případě zcela na místě - barevně vy-
malované a obrázky vyzdobené učebny 
spíše připomínaly veselé dětské pokoje, 
a myslím, že tady jistojistě platí páně Ko-
menského okřídlené „škola hrou...“. 

Když jsme se přesunuli naproti do 
Centra, kam docházejí už odrostlejší 
mladí lidé nad osmnáct let, čekalo nás 
milé přivítání v podobě vlastnoručně 
přichystaného občerstvení. Po aktivizu-
jící kávě a osvěžující sodovce se rozprou-
dila cestovatelská diskuze, kdy každý ze 
studentů uchopil do rukou glóbus a za-
bodl prst do příslušného místa a přidal 
několik zajímavostí o své zemi. U poku-
su přeložit slovní spojení „plácačka na 
mouchy“ se tlumočník skutečně zapotil 
(buď v Indii nechávají mouchy a komáry 
volně poletovat a sosat lidské tekutiny, 
nebo na usmrcení dotěrného hmyzu vy-
mysleli lepší, efektivnější způsob, s kte-
rým se nám ale sobecky nesvěřili). 

Českých poměrů neznalí hosté se pak 
ještě upřímně bavili odpovědí mladých 
z Centra, že prý nejraději ze všeho pra-
cují (do Bhútánu se patrně ještě nedo-
neslo vše vysvětlující přísloví o zlatých 
pracovitých českých ručičkách ). Přesto 
jsem se od africké slečny při čekání na 
toalety dozvěděla, že i přes výjimečně 
únavné počasí „Šumperk is really very 
nice“, což mě zahřálo u hrdě šumperské-
ho srdce. 

Nebýt charakteristických fyzických 
odlišností jednotlivých národností, 
těžko bychom rozlišili, kdo je „náš“ 

a kdo „cizí“. Setkání probíhalo v ne-
uvěřitelně příjemné, přátelské atmo-
sféře. Mělo-li být účelem návštěvy 
zbourání případných bariér mezi zdra-
vými a handicapovanými, mezi český-
mi dětmi a budoucími pedagogy z ci-
ziny, pak se tato myšlenka naplnila více 
než stoprocentně. Nezbývá než si přát, 
aby pro šumperské žáky z Pomněnky 
zmizely stejně snadno i hranice mezi 
státy, a mohli tak využít celkem osmi 
pozvání do některé z asijských či afric-
kých zemí. So, see you later in Bhutan/ 
Uganda/ China....  Martina Tomášková

Exoticky vyhlížející vysokoškoláci z třetích zemí zavítali v rámci programu Erasmus 
Mundus koncem května mimo jiné i do šumperské Pomněnky.  Foto: -mt-
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