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Tento týden se nese ve zname-
ní nejvýznamnějšího křesťanského 
svátku v roce - Velikonoc. Pro vě-
řící začal  tzv. pašijový týden Květ-
nou nedělí, jež letos připadla na 
16. března. Velikonoční období pak 
vyvrcholí při centrálních svátcích 
církevního roku památkou na ukři-
žování na Velký pátek večer a končí 
o nadcházejícím víkendu svátečními 
bohoslužbami k Ježíšovu vzkříšení 
a zmrtvýchvstání.

Široká veřejnost pak chápe Veli-
konoce především jako svátky jara, 
s nimiž je spojena celá řada tradic 
a obyčejů. Počínaje vyséváním obi-
lí a pletením pomlázek přes pečení 
jidášů, mazanců a velikonočního 
beránka a zdobení vajec a kraslic až 
po pondělní koledu spojenou s mrs-
káním „žílou“ z vrbového proutí či 
s poléváním vodou. Poslední dva 

Lidé se chystají na svátky jaraMěsto rozmístí kontejnery na objemný odpad
Objemný odpad budou moci Šumpe-

rané odložit postupně od pondělí 7. do 
středy 23. dubna do velkoobjemových 
kontejnerů, jež se objeví na veřejných 
prostranstvích. Mapka s jejich přesným 
umístěním a daty bude součástí zpra-
vodaje, který vyjde ve středu 2. dubna, 
o den dříve ji pak již zájemci najdou 
na internetové adrese www.sumperk.
cz/cs/komunalni-sluzby/.

„Rád bych občany upozornil, že 
do objemného odpadu nepatří žádné 
elektrické spotřebiče, jako jsou ledni-
ce, mrazničky, sporáky, pračky, myč-
ky, televize, videopřehrávače, rádia, 
magnetofony, CD přehrávače, mik-

rovlnné trouby, počítače, monitory 
a ostatní - i drobné elektrozařízení,“ 
zdůrazňuje Vladimír Hošek z odboru 
životního prostředí šumperské radni-
ce a připomíná, že zmíněné spotřebiče 
a přístroje je třeba odevzdat přímo ve 
sběrném dvoře v Anglické ulici nebo 
prostřednictvím prodejen s daným 
sortimentem. 

Od pondělí 7. března rozmístí 
město v pravidelných intervalech 
na veřejná prostranství rovněž 
kontejnery na ukládání biologicky 
rozložitelného odpadu. Bližší infor-
mace naleznou zájemci na adrese 
www.sumperk.cz. -red-

Místní radnice se v dubnu pustí do opravy 
mostu u hotelu Hansa.  Více na straně 3

zmíněné obyčeje přitom mají lidem 
po celý rok zajistit svěžest a zdraví. 
 Zuzana Kvapilová

Velikonoční atmosféra vládla v Domě dětí a mládeže U radnice již týden před 
Květnou nedělí. Zdobila se tu vejce, pletly pomlázky a vyráběly velikonoční deko-
race.                     Foto: -pk-

Novým projektem „Bezpečná lokalita“ 
chtějí policisté ze šumperského okresního 
ředitelství předcházet kriminalitě.  
 Více na straně 5 

Krajskou cenu v podobě křišťálové 
plastiky převzala v olomouckém diva-
dle herečka šumperského divadla Olga 
Kaštická - Zimmermannová. 
Foto: Deník/Jiří Kopáč  Více na straně 6
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města na svém zasedání 

ve čtvrtek 13. března 2008:
* vzalo na vědomí výsledky inventa-

rizace městského majetku a majetku 
užívaného jedenácti příspěvkovými orga-
nizacemi. Čtrnáctičlenná inventarizační 
komise přitom nezjistila žádný závažný 
fi nanční nedostatek.

* po delší diskuzi, v níž se hovořilo 
o případném zmírnění přísných pravidel 
pro poskytování grantů a dotací, schválilo 
přidělení grantů a dotací na vyjmeno-
vané akce a činnosti, jež přesáhly částku 
padesát tisíc korun, a ponechání padesá-
titisícové fi nanční rezervy, kterou bude 
možné využít v rámci veřejné fi nanční 
podpory na pokrytí žádostí, jež nelze 
zahrnout do grantů a dotací, ale které 
svým obsahem odpovídají zájmům měs-
ta. Zastupitelé rovněž schválili, aby město 
vyzvalo organizaci Radovan Auer - Chat.
ever!, jež získala loni šedesátitisícový 
grant na pořádání Džemfestu a soutěže 
skupin Džemkap 2007, k vrácení zmíněné 
částky, neboť nebyly dodrženy podmínky 
stanovené ve smlouvě o poskytnutí gran-
tu. Současně schválili vyřazení letošní 
žádosti zmíněné organizace ze seznamu 
podporovaných vyjmenovaných akcí, 
neboť společnost Radovan Auer - Chat.
ever! nedodržela podmínky stanovené 
pro loňský rok.

* schválilo udělení Ceny města Šum-
perka 2007 v celkem devíti kategoriích. 
Vítězové přitom převezmou toto prestižní 
ocenění během slavnostního společenské-
ho večera v sobotu 12. dubna. Bližší infor-
mace v čísle.

Zastupitelé se zabývali hned 
čtyřmi vyhláškami

Doslova „balík“ obecně závazných vy-
hlášek projednávali na svém zasedání ve 
čtvrtek 13. března šumperští zastupitelé. 
Ti se nejprve zabývali Obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/2008 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, jež na-
bude účinnosti 1. dubna. Novinkou oproti 
původní vyhlášce z roku 2002 je možnost 
uzavřít s Podniky města Šumperka doho-
du o užívání části veřejného prostranství, 
což dosud možné nebylo.

Možnost vjezdu vozidlům, jejichž maji-
telé vlastní garáž v pěší zóně, do městské-
ho centra v době od 18 do 10 hodin bez 

povolení Městské po-
licie přináší no-
velizovaná 
Obe cně 

Sto šedesát čtyři žádosti, tedy o šest více než loni, dorazily 
na šumperskou radnici po vyhlášení letošního „kola“ gran-
tů a dotací. Ty podpoří pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s mládeží v oblasti sportu, kultury 
a volného času, a také organizací zaměřených na sociálně 
zdravotní oblast. Grantová komise se tak zabývala sto sed-
mi žádostmi o poskytnutí grantu, čtyřiačtyřiceti žádostmi 
o dotaci na činnost a třinácti žádostmi na vyjmenované 
akce a činnosti. Přestože zastupitelé vyčlenili pro tuto oblast 
3,7 milionu korun, fi nanční požadavky žadatelů opět pře-
vyšovaly možnosti města. 

„Komise konstatovala, že obdržela velké množství dob-
rých projektů, z nichž ale bohužel některé nesplňovaly sta-
novené podmínky, takže musely být vyřazeny. A opět jsme 
se setkali s tím, že žádosti byly místo do grantů směřovány 
na dotace,“ uvedl předseda grantové komise Milan Polášek. 
Komise tak pod-
le něj vyřadila tři 
uchazeče o dotaci 
a jedenáct žádostí 
o grant. „Současně 
jsme doporučili, 
aby město vyzvalo 
organizaci Rado-
van Auer - Chat.
ever!, jež získala 
loni šedesátitisí-
cový grant na po-
řádání Džemfestu 
a soutěže skupin 
Džemkap 2007, 
k vrácení zmíněné částky, neboť nebyly dodrženy podmínky 
stanovené ve smlouvě o poskytnutí grantu,“ podotkl Polá-
šek a dodal, že komise doporučila zastupitelům, aby vyřadili 
letošní žádost společnosti Radovan Auer - Chat.ever! ze se-
znamu podporovaných vyjmenovaných akcí, neboť nedodr-
žela podmínky stanovené pro loňský rok.

Grantová a dotační suma ve výši 3,7 milionu se letos 
opět rozdělila na tři části, z nichž jedna představuje pade-
sátitisícovou fi nanční rezervu. 1,8 milionu korun tak jde 

na vyjmenované činnosti a významné akce, které propagují 
Šumperk v celé republice i zahraničí, o 1,85 milionu se pak 
podělili jednotliví žadatelé. Těm „přiklepli“ konkrétní část-
ky na svém jednání 6. března šumperští radní, o částkách 
přesahujících hranici padesáti tisíc korun rozhodli na svém 
zasedání o týden později místní zastupitelé. 

Na šestadevadesát neziskových projektů z oblastí kultu-
ry, sportu, vzdělávání a podobně přispěje letos šumperská 
radnice částkou 1,224 milionu korun. Na činnost nezisko-
vých organizací pak půjde letos z městské „dotační“ kasy 
626 tisíc korun, jež si rozdělí stejně jako loni jednačtyřicet 
žadatelů. U vyjmenovaných grantových akcí a dotací na 
činnost rozhodli radní pouze ve dvou případech, zbývají-
cích deset projektů, jež přesáhly padesátitisícovou hranici, 
schválilo 13. března Zastupitelstvo. Místní Dům kultury 
tak může počítat s padesáti tisíci korunami na pořádání 

jazzového festivalu 
a se stejnou část-
kou na Šumperské 
Preludium. Po še-
desáti tisících jde 
na cyklus koncertů 
Klasika Viva a na 
Bambiriádu, se-
dmdesát tisíc „při-
klepli“ zastupitelé 
červnovému Diva-
dlu v parku, srp-
nový Mezinárodní 
folklorní festival 
dostane z městské 

kasy sto osmdesát tisíc a listopadový Blues Alive rovného 
čtvrt milionu. 

Stopadesátitisícovou fi nanční dotační injekci dostane 
občanské sdružení hokejový klub Mladí draci Šumperk, 
sto šedesát tisíc TJ Sokol, o deset tisíc více pak Fotbalový 
klub Šumperk, po dvou stech tisících DDM Vila Doris na 
Šumperský dětský sbor a občanské sdružení Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk. Tři sta sedmdesát tisíc pak podpoří čin-
nost šumperské Tělovýchovné jednoty.  Zuzana Kvapilová

Město podpořilo v rámci grantů a dotací desítky projektů a organizací 

Od osmé ranní do šesté večerní mohou 
do ulic v centru Šumperka pouze chodci 
a přesně vyjmenovaná vozidla.    Foto: -zk-

závazná vyhláška č. 2/2008 o pěší zóně 
a režimu dopravy v městském centru 
a místním poplatku za povolení vjezdu 
motorových vozidel do vybraných míst 
a částí města. Dosud měly tuto možnost 
pouze osoby s trvalým pobytem v pěší 
zóně, osoby jim blízké, lidé vlastnící zde 
nemovitost nebo užívající nemovitost 
k podnikání a dopravní obsluha. Cyklisté 
mohou podle zmíněné vyhlášky vjíždět 
do pěší zóny od šesté hodiny večerní do 
osmi hodin ráno. V čase mimo uvedenou 
dobu mohou do ulic v centru města pou-
ze chodci a přesně vyjmenovaná vozidla.

Slavnostní stejnokroj, který nosí ve-
doucí zaměstnanci městské policie, zařa-
zuje do policejní výstroje nová Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se 
mění a doplňuje OZV č. 11/1993, o zří-
zení Městské policie města Šumperka 
a její pozdější úprava z roku 2003. Dů-
vodem přijetí nové vyhlášky jsou změny, 
k nimž v posledních letech ve výstroji 
strážníků došlo.

Po třech měsících se zastupitelé opět za-

bývali Obecně závaznou vyhláškou, jež 
stanoví místo a čas provozování výher-
ních hracích přístrojů na území města. 
Vyhlášku, která vymezuje devětadvacet 
provozoven v Šumperku, v nichž mohou 
být výherní automaty umístěny, schválili 
na svém zasedání 13. září. Již tehdy se ob-
jevily námitky, že zmíněný dokument je 
v jistém smyslu diskriminační a omezuje 
podnikání, neboť nastoluje konečný stav 
bez možnosti případného rozšíření se-
znamu provozoven. V prosinci inicioval 
její opětovné projednání zastupitel Miro-
slav Mitrofan, kterého oslovil vietnamský 
podnikatel, jenž na podzim otevřel bar 
s hernou Luna na náměstí Republiky. 
Ten ve zmíněném seznamu chybí, neboť 
žádost o zařazení své provozovny podal, 
stejně jako další společnost, v době, kdy 
se nová vyhláška chystala.

„Jsem zásadně proti výherním auto-
matům, přesto musím zastupovat zájmy 
občanů, byť jsou proti mému přesvěd-
čení. Zabýval jsem se celou záležitostí 
a domnívám se, že stop stav k určitému 

termínu, který loni potvrdila na zákla-
dě dohody komisí Rada města, mů-
že schválit pouze orgán, jemuž vydání 
vyhlášky přísluší, tedy zastupitelstvo. To 
však v žádném ze svých usnesení tento 
termín neformulovalo,“ uvedl zastupitel 
František Merta, jenž návrh na doplnění 
vyhlášky o provozovnu Luna předložil. 
„Vyhlášku jsme loni přijali 13. září. Viet-
namský podnikatel, který mne již něko-
likrát oslovil, podal žádost před tímto 
datem. Tím podle mě splnil podmínku 
pro zařazení na seznam,“ dodal Merta, 
kterého později podpořili i kolegové 
Miroslav Mitrofan, Jiří Gonda a Jan 
Havlíček. Zásadně proti pak byla Alena 
Šmotková, jež poukázala na obě před-
chozí projednávání vyhlášky. „Věřím ve 
zdravý rozum všech, kteří již dvakrát 
hlasovali, že opět řeknou ne,“ podotkla 
zastupitelka. V následném hlasování se 
pak pro návrh Františka Merty vyslovilo 
třináct zastupitelů, schválení vyhlášky 
tedy o jeden hlas neprošlo. 
 Pokračování na straně 4

Jednou z významných akcí, kterou město pravidelně podporuje, je listopadový 
mezinárodní festival Blues Alive.  Ilustrační foto: -sos-
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Obtížně vymahatelné dluhy 
chce město odprodat

Město Šumperk má u neplatičů nájemného 
a služeb spojených s užíváním bytů, kteří v nich 
však již nebydlí, těžko dobytné pohledávky dosa-
hující výše téměř sedmi milionů a čtyřech set ti-
síc korun. Nominální dlužná částka ale tvoří ani 
ne třetinu - necelé dva miliony korun. Vzhledem 
k tomu, že jsou obtížně vymahatelné, nabízí měs-
to pohledávky v nominální hodnotě 1 908 636 Kč 
k odprodeji za cenu minimálně 57 259 Kč.

„Jde o dluhy někdejších nájemníků, kteří již 
v bytech nebydlí. Byli například soudně vystěho-
váni nebo sami odešli,“ uvedl tajemník šumper-
ského Městského úřadu Petr Holub a dodal, že 
radní proto doporučili zastupitelům, aby schválili 
prodej těchto obtížně vymahatelných pohledávek 
minimálně za cenu, jež odpovídá třem procentům 
z nominální dlužné částky. Zastupitelé tak minulý 
týden odprodej schválili. 

„Ten, kdo pohledávky odkoupí, s nimi může libo-
volně nakládat,“ podotkl Holub. Místní radnice si 
podle něj od tohoto kroku slibuje „pročištění“ dluž-
níků tak, aby nové oddělení správy majetku města, 
jež začne vykonávat správu od letošního října, pře-
vzalo od společnosti ŠMR, jež dosud byty spravuje, 
agendu s co nejnižšími pohledávkami. -zk-

Oprava mostu uzavře Langrovu ulici
Na dopravní omezení v ulici Langrově se budou 

muset v dubnu přichystat všichni motoristé. Místní 
radnice se totiž pustí do opravy mostu nedaleko hote-
lu Hansa, která přijde na tři miliony a sto patnáct tisíc. 
Rekonstrukci by podle předběžných odhadů mohla 
šumperská fi rma SART, jež zvítězila ve výběrovém ří-
zení, zahájit druhý dubnový týden a dokončí ji za dva 
až tři měsíce. Lidé tak budou muset pro cestu směrem 
k náměstí Republiky zvolit objížďku po Temenické 
a Šumavské ulici. Autobusová zastávka na náměstí 
Republiky se v souvislosti s uzavřením mostu přestě-
huje na Temenickou ulici k prodejně Mountfi eld.

Již dnes by měli řidiči počítat s tím, že stavební 
práce v ulicích Langrově a Jiřího z Poděbrad omezí 
provoz nejméně do podzimu. V nejbližších týdnech 
a měsících se v ulici Langrově plánuje rekonstrukce 
dešťové kanalizace, ulici J. z Poděbrad obsadí plyna-
ři a v úseku od ulice Šumavské k ulici Bratrušovské 
se bude opravovat vodovod. „Na dopravní omezení 
a případné uzavírky bude upozorňovat dopravní zna-
čení. Přesné termíny však zatím neznáme, informovat 
o nich budeme průběžně v Šumperském zpravodaji,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy šumperské radnice 
Radek Novotný a připomněl, že v létě by pak měla 
odstartovat plánovaná komplexní revitalizace území 
kolem ulice J. z Poděbrad. Velkorysý projekt, zahr-

nující úsek od ulice Langrovy až po Bratrušovskou, 
počítá mimo jiné s rozšířením parkovacích ploch 
i výstavbou okružních křižovatek. Ve svém rozpočtu 
má letos město na náročný projekt vyčleněno dvanáct 
milionů a tři sta čtyřicet pět tisíc, které jsou určeny na 
dofi nancování projektové dokumentace a na zahájení 
vlastní rekonstrukce. O dalších zhruba osmdesát mi-
lionů požádalo Evropskou unii. -zk-

Místní radnice se chce v dubnu pustit do opravy mostu 
nedaleko hotelu Hansa. Řidiči se tak budou muset při-
pravit na dopravní omezení.                            Foto: -zk-

Držitelé prestižních ocenění jsou již známi
O držitelích Cen města Šumperka za 

uplynulý rok je již rozhodnuto. Míst-
ní zastupitelé totiž na svém zasedání 
13. března schválili na základě návrhů 
poroty vítěze devíti kategorií, jež si 
prestižní ocenění převezmou během 
slavnostního společenského večera 
v místním divadle v sobotu 12. dubna.

O držitelích Cen města za rok 2007 
rozhodovala na základě návrhů z řad 
veřejnosti odborná porota složená ze 
sedmadvaceti zastupitelů, dvou desítek 
členů tzv. Akademie Cen města a de-
seti oceněných v roce předešlém, 
ne všichni porotci přitom 
hlasovali ve všech kate-
goriích. Návrhy na oce-
nění se poté zabývali 
radní, kteří v případě 
kategorií sociální služ-
by a životní prostředí 
doporučili zastupite-
lům cenu neudělit. 
Zastupitelé na svém 
březnovém jedná-
ní toto doporučení 
svým hlasováním 
potvrdili.

Nejvíce hlasů 
od porotců v ob-
lasti kultury zís-
kala akce Město 
čte knihu, kterou spolu s dalšími orga-
nizátory pořádá Městská knihovna pod 
vedením ředitelky Zdeňky Daňkové. 
Dvaatřicet nominací ze šestačtyřiceti 
získal ve sportovní kategorii orientační 
běžec Vojtěch Král, jenž si na loňském 
juniorském světovém šampionátu 
v Austrálii doběhl ve sprintu pro zlatou 

medaili, v kategorii vzdělávání pak oce-
nila porota Akademii J.A. Komenského 
a v kategorii podnikání místní fi rmu 
Tilak Romana Kamlera, která se zamě-
řuje na výrobu outdoorového oblečení. 

Ocenění za humanitární čin loňské-
ho roku si odnesou ze šumperského di-
vadla student místní zdravotnické školy 
Karel Balcárek, který loni o prázdni-
nách zachránil život svému kamarádovi 
Marku Teindlovi, a také Pavel Pospíšil, 
který se na záchraně rovněž podílel 

a poté zůstal s nemocným Markem 
v polské nemocnici. Cenu „mla-

dých“ letos získává klavíris-
ta a hudebník Zdeněk 
Dočekal a nejprestiž-
nějšího ocenění za pří-
nos městu se během 
dubnového slavnost-
ního večera dostane 
známému šumper-
skému staviteli Karlu 
Čunderlemu. 

V divadle se bu-
dou udělovat i tra-
diční Ceny města 

v oblasti archi-
tektury. Mosazná 
plaketa z dílny 
kovotepce Pavla 
Hřebíčka z Ket-

kovic tak ozdobí novostavbu prodejny 
a servisu výpočetní techniky fi rmy HF 
pro, která vyrostla v ulici Slovanské. 
Jako nejcitlivěji rekonstruovaný objekt 
v loňském roce pak vyhodnotila od-
borná komise složená z architektů a vý-
tvarníků budovu vlakového nádraží při 
ulici Jesenické. -zk-

Mosazná plaketa z dílny kovotepce Pavla 
Hřebíčka z Ketkovic zdobí v Šumperku již 
řadu novostaveb i zdařilých rekonstruova-
ných objektů.       Foto: -aj-

Radnice odpustí neplatičům část dluhu
„Penalizační“ prázdniny pro dlužní-

ky nájemného a plateb za služby spojené 
s užíváním městského bytu chce prvním 
květnovým dnem vyhlásit šumperská 
radnice. Neplatiči tak dostanou šanci 
zbavit se dluhů a vyhnout se případné 
exekuci. Pokud ve stanoveném období 
zaplatí městu dlužnou částku, odpustí 
jim radnice poplatky z prodlení, které 
v drtivé většině až několikanásobně pře-
vyšují nezaplacené nájemné. „Zelenou“ 
celému záměru přitom dali na svém 
jednání minulý týden zastupitelé.

Beztrestně splatit dluhy vůči šumper-
ské radnici budou moci od 1. května do 
31. července lidé žijící v městských by-
tech, kteří nezaplatili nájemné a služby 
spojené s užíváním bytu. Mají přitom 
na výběr ze dvou možností. Buď uhra-
dí celou dlužnou částku jednorázově, 
nebo s městem uzavřou splátkový ka-
lendář na dobu nejdéle tří let. Ať už se 
rozhodnou pro první nebo druhý způ-
sob, musí vše stihnout do zmíněného                               
31. července. Jedině tehdy jim radnice 
odpustí poplatky z prodlení, jež jsou 
většinou výrazně vyšší než vlastní no-
minál, tvořený dluhy na nájemném 

a službách spojených s užíváním bytu. 
V případě, že budou dodržovat splátko-
vý kalendář, bude se na ně navíc pohlí-
žet jako na nedlužící osoby.

Poněkud odlišná je situace u těch, 
jejichž dluhy vůči městu již řeší soud. 
Pokud chtějí, aby jim místní radnice 
prominula poplatky z prodlení, musí 
nejpozději do 31. července jednorázo-
vě uhradit celý dluh a také případné 
soudní poplatky a náklady právního 
zastoupení.  

„Dluhové“ prázdniny ovšem nezna-
menají, že by město ustoupilo od vymá-
hání pohledávek. Pokud se tedy nepla-
tič chce vyhnout sankcím a případné 
exekuci, měl by nabídky šumperské 
radnice využít. „V současné době evidu-
je společnost ŠMR, jež až do konce září 
městské byty spravuje, stovky dlužníků 
nájemného. Chtěli bychom, aby jich      
1. října, kdy přejde správa bytů na nové 
oddělení správy majetku majetkopráv-
ního odboru, bylo co nejméně. Oddě-
lení správy majetku pak bude neplatiče 
řešit během několika málo měsíců,“ 
uvedl tajemník Městského úřadu Petr 
Holub. -zk-

Středisko ekologické výchovy při DDM - Vila Doris zve na besedu

Životní prostředí Šumperka
ve středu 2. dubna v 18 hodin ve Vile Doris

Co vás čeká: veřejná diskuze o problémech prostředí kolem nás * představení 
nové publikace „Životní prostředí Šumperka“ * na dotazy budou odpovídat 

odpovědné osoby, především pracovníci Městského úřadu Šumperk
Bližší informace na tel.č. 731 186 056.
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Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa fi nancí

* ZM schválilo dohodu o ukončení 
dosud platné smlouvy o poskytování 
dotace společnosti Divadlo Šumperk, 
s.r.o. z rozpočtu města a schválilo posky-
tování dotace ve výši 11,85 milionu korun 
z městského rozpočtu a uzavření smlouvy 
na dobu neurčitou s touto společností. Ta 
může dotaci použít na úhradu nákladů 
spojených s provozem budov, v nichž kul-
turní, společenské a vzdělávací činnosti 
probíhají, na úhradu přímých nákladů 
na realizaci činností uvedených v příloze 
smlouvy a na ostatní režijní náklady, jako 
je zejména doprava. Zastupitelé současně 
schválili poskytnutí dotace z rozpočtu 
města ve výši 650 tisíc korun Divadlu 
Šumperk, s.r.o. na opravy v budově v Ko-
menského ulici.

Rovné dva miliony korun ve formě pří-
spěvku pak schválili šumperské Římsko-
katolické farnosti na opravu věže kostela 
sv. Jana Křtitele. Ta dostane nejen 
novou fasádu, ale opraví se rov-
něž dřevěné žaluzie, hodinový 
c i f e r n í k i samotný interi-
ér věže, která se tak 
z p ř í - stupní 
veřej-
nos-
ti.   

                         

* ZM schválilo uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace z městského rozpočtu 
ve výši čtyřiceti tisíc korun naklada-
telství a vydavatelství Veduta Štíty za-
stoupeném Pavlem Ševčíkem. Peníze 
pomohou fi nancovat vydání publikace 
Kdo byl kdo - 200 osobností z historie 
Šumperka, jejímž autorem je šumperský 
historik Zdeněk Filip. Publikace, která 
vychází v tisícovém nákladu, přitom 
bude slavnostně pokřtěna na večeru 
spojeném s udílením Cen města za rok 
2007. Rovných dvě stě knih si za dvacet 
tisíc koupí pro propagaci města i místní 
radnice.

Z majetkoprávního  světa

* ZM schválilo odprodat nevy-
mahatelné pohledávky za nájemné 
v obecních bytech v nominální hod-
notě téměř dvou milionů korun za 
cenu minimálně 57 259 Kč. Součas-

ně schválilo vyhlásit od letošního              
1. května do 31. července pro dluž-
níky nájemného a služeb spojených 
s užíváním obecního bytu možnost 
úhrady pouze nominálního dluhu 
za užívání obecního bytu. Dlužníci, na 
které již byla podána žaloba u soudu, 
musí současně v daném termínu uhra-
dit veškeré soudní poplatky a náklady 
právního zastoupení. Bližší informace 
na straně 3.

* ZM vydalo příslib prodeje po-
zemkové parcely v Dolní Temenici 
o výměře 980 m2 za cenu 950 Kč/m2 
Milanu Vrbeckému, který zde chce 
postavit rodinný dům.

* ZM schválilo prodej pozemku 
o výměře 13 598 m2 v Horní Temenici 
zábřežské společnosti Ekozis, a to za 
cenu 180 Kč/m2. Firma zde plánuje 
výstavbu menších dvoupodlažních 
bytových, případně i samostatných 
rodinných domů a na realizaci svého 
záměru se chce pokusit získat státní 
příspěvek z Programu podpory druž-
stevní výstavby. Zastupitelé současně 
neschválili prodej zmíněných pozem-
ků druhým zájemcům - Lukáši a Vik-
toru Ševčíkovým.

* ZM schválilo požádat Olomoucký 
kraj o bezúplatný převod nemovitostí 
a pozemků v areálu turistické základny  
Švagrov, která se využívá k nejrůzněj-
ším soustředěním a rekreačním po-
bytům. V současné době jsou však již 
budovy ve špatném technickém stavu 
a jeho vlastník, Olomoucký kraj, zde 
v nejbližší době neplánuje žádné in-
vestice. Po předjednání s krajským ve-
dením tak město požádalo o zařazení 
areálu do Integrovaného plánu rozvoje 
území s prioritou v oblasti cestovního 
ruchu a zastupitelé schválili podání žá-
dosti o bezúplatný převod. Pokud Olo-
mouc městu vyhoví, pokusí se místní 
radnice získat na rekonstrukci areálu 
peníze z evropských fondů.

* ZM schválilo prodej pozemku 
o výměře 585 m2, jenž se nachází pod 
chátrající budovou při Žerotínově 
ulici naproti areálu někdejších jatek, 
zábřežské společnosti  PS Rent, která 
dům vlastní. Jakmile získá stavební 
povolení, chce se fi rma pustit do re-
konstrukce budovy, v níž chce vybu-
dovat restauraci se zázemím, kancelá-
ře a byty.

* ZM schvaluje prodej pozemku 
o výměře 315 m2 při Slovanské ulici 
manželům Kolákovým, kteří zde chtějí 
vybudovat obslužné parkoviště ke své-
mu domu i k dalšímu polyfunkčnímu 
domu, jenž plánují na vedlejším po-
zemku postavit.

* ZM schválilo změnu svého usne-
sení z března roku 2006, jež se týkalo 
odkoupení pozemků v oblasti tzv. 
Šumperského kotle o celkové výměře 
přesahující dvanáct tisíc metrů čtve-
rečních od Tělocvičné jednoty Sokol 

Nového „kabátu“ se letos dočká věž kos-
tela sv. Jana Křtitele, jenž se nachází na 
Kostelním náměstí.                  Foto: -zk-

Šumperk, a to za maximální cenu        
30 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že na 
cenu zmíněných pozemků se znalecké 
posudky dívají různě, zvýšili zastupi-
telé na svém březnovém jednání cenu 
na 55 Kč/m2 s tím, že se město zaváže 
zaplatit smluvní pokutu v případě, že 
pozemky využije jinak než pro rekre-
aci a sport. Zmíněné pozemky chce 
město upravit podle projektu příměst-
ského rekreačního lesa.

Ministerstvo pošle na obnovu 
památek víc než 

půlmilionovou dotaci

Pět set padesát pět tisíc korun pošle 
letos do Šumperka Ministerstvo kul-
tury na obnovu památek. Státní pří-
spěvek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny se přitom 
rozdělí mezi místní Římsko-katolic-
kou farnost a Libuši Hrdličkovou, kte-
rá je majitelkou historického domu ve 
Starobranské ulici 2. Na opravu jeho 
fasády přispěje navíc i město, a to část-
kou 134 tisíce korun. 

Římsko-katolická farnost použije 
dvě stě padesát pět tisíc korun, kte-
ré stát uvolnil ze své kasy, na další 
restaurování barokních nástěnných 
a nástropních fi gurálních maleb v dě-
kanském kostele sv. Jana Křtitele. Ty 
v polovině 18. století vytvořil uničov-

ský malíř Ignác Oderlický a jejich část 
se již díky loňskému příspěvku od stá-
tu zaskvěla v plné kráse.

Důstojného šatu by se díky třísettisí-
covému státnímu příspěvku a 134 tisí-
cům z městské kasy měl dočkat dům ve 
Starobranské ulici 2, který v 19. století 
patřil textilnímu podnikateli Johannu 
Sieglovi. Jeho dnešní majitelka Libuše 
Hrdličková chce krásnou historizující 
fasádu z roku 1890 obnovit nejen smě-
rem do ulice Starobranské, ale i Úzké.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Na náročnou opravu fasády historické-
ho domu, který kdysi patřil textilnímu 
podnikateli Johannu Sieglovi, přispěje 
majitelce stát i město.               Foto: -zk-

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

VEDOUCÍHO PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ ODBORU 
MAJETKOPRÁVNÍHO 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 * vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu nebo v bakalářském studijním programu právnického zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění * praxe ve vedoucí funkci  vítána  * řídící a organizační schopnosti, časová 
fl exibilita * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost 

* znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý 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 odborných 
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 právního 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 správě, 

v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném 
znění. Nástup dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 

nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 4.4. 2008.  
Informace k pozici podá  Hana Répalová, vedoucí odboru majetkoprávního, 

nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 580.
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Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Po loňském experimentu se Festival Miloše Movna-

ra, který již patnáct let nese jméno mladého nadějné-
ho herce, jenž podlehl těžké nemoci, vrací k někdejší 
podobě. Zatímco loni měli hlavní slovo v ocenění 
hereckých výkonů diváci, kteří vyplňovali anketní 
lístky, letos budou posuzovat umění členů šumper-
ského divadelního souboru opět tři poroty - odborná, 
divácká a studentská. V posledně jmenované přitom 
usedne i několik posluchačů olomoucké Univerzity 
Palackého.

Porotcům se členové místního ansámblu předsta-
ví ve hře Amadeus, ve dvou francouzských kome-
diích Ach, ta něha našich dam a Zima pod stolem, 
v divadelní adaptaci slavných Hrabalových Ostře 
sledovaných vlaků, v monodramatu KOBA, v příbě-
hu Vladislava Kučíka Krásný, krásný život a konečně 

v hudební komedii Hotel Modrá hvězda. Přehlídka 
vlastní divadelní tvorby přitom odstartuje ve středu 
2. dubna, vyhlášení nejlepšího ženského a mužského 
hereckého výkonu sezony je pak naplánováno na pá-
teční večer. Kromě vlastních představení je navíc pro 
diváky připraven v divadelním klubu Suterén (dříve 
Vana) doprovodný program nazvaný Humorná tom-
bola, jenž se bude odehrávat v režii herců domácího 
souboru, kterým „vypomůže“ swingová kapela Jaz-
zevčíci. Poslední den se pak Suterén stane dějištěm 
vyhlášení Ceny Miloše Movnara a netradičního oce-
nění „Štěk roku“. -zk-

Poznámka na závěr: přehled představení v rámci 
přehlídky M. Movnara, na něž si lze zakoupit vstu-
penku v pokladně divadla, najdou zájemci na straně 
7 v rubrice Divadlo.

Divadlo ocení nejlepší herečku a herce

Nový projekt nazvaný „Bezpečná lokalita“ rozjeli 
začátkem března policisté ze šumperského okresní-
ho ředitelství. Ve spolupráci s městskými strážníky 
a studenty Střední policejní školy v Holešově již 
uspořádali dvě rozsáhlé akce, jimiž chtějí předcházet 
kriminalitě. Do zajímavého projektu přitom plánují 
„vtáhnout“ i samotné občany.

„Projekt Bezpečná lokalita má ambici být kon-
krétním příkladem a návodem všem slušným lidem, 
kteří se nehodlají smířit s kriminalitou v místě své-
ho bydliště. Lokalita je totiž bezpečná pouze teh-
dy, když se v ní bezpečně cítí její  obyvatelé, když 
je bezpečné jejich obydlí i okolní prostředí,“  uvedl 
mluvčí šumperské policie Josef Bednařík. Jedním 
z důležitých úkolů tak podle něj pro policisty bude 
naučit občany, jak  čelit kriminalitě a spolupracovat 
při zajišťování pořádku a bezpečí. „Uvítáme, když 
lidé pro ně vhodnou formou  komunikace předa-
jí policistům podněty pro řešení negativních jevů 
ohrožujících lokalitu, v níž se pohybují. Týká se to 
i předávání informací o místech, kde se zdržují oso-
by, jež nepřispívají k pocitu bezpečí nebo je v jejich 
okolí přímo ohrožují,“ vysvětlil tiskový mluvčí a do-
dal, že samotní občané mohou přispět k tomu, aby 
se cítili bezpečně, i tím, že  zajistí své obydlí, chatu, 
zahrádku, garáž či automobil před  nejrůznějšími 
nenechavci. 

Zajímavý projekt odstartovali šumperští poli-
cisté první březnové pondělí. V nočních hodinách 

kontrolovali, zda jsou uzamčeny společné prostory 
a vstupy do panelových domů, stejně jako odstavená 
vozidla. Zaměřili se rovněž na zahrádkářské kolonie 
a spolupráci s ostrahou některých objektů ve městě. 
V rámci projektu „Prevence závislostí mládeže“ pak 
v restauracích zjišťovali, zda mladiství nepožívají al-
kohol. „Při kontrole jsme zadrželi dvě šestnáctileté 
dívky ze Šumperka, u nichž dechová zkouška odha-
lila 0,18 a 0,54 promile alkoholu. Současně se nám 
podařilo zadržet dívku, která ten den utekla krátce 
po šesté večerní z dětského domova Na Vyhlídce,“ 
popsal Bednařík. 

Akce, jíž se v Šumperku a Zábřeze zúčastnily ne-
celé tři desítky policistů a třiadvacet studentů Střed-
ní policejní školy v Holešově, kteří tak pod vedením 
zkušených kolegů vykonávali svoji praxi, se zaměřila 
rovněž na neukázněné řidiče. „Na silnicích se snaží-
me snížit přetrvávající nekázeň a počet dopravních 
nehod. V této souvislosti jsme uložili dvacet bloko-
vých pokut a také odhalili jednoho řidiče, který řídil 
pod vlivem alkoholu. U dalšího řidiče jsme pak zjis-
tili, že má zákaz řízení až do roku 2011,“ prozradil 
policejní mluvčí. 

Během druhé, tentokráte „denní“ akce, jež připad-
la na čtvrtek 6. března, prověřovali policisté kromě 
zajištění domovních vstupů a zaparkovaných vozů 
především zabezpečení škol před vstupem nepovola-
ných lidí a záškoláctví. Na silnicích pak kontrolovali, 
zda řidiči používají pásy a dětské autosedačky. Šesti 
policistům přitom opět pomáhali studenti policejní 
školy a také dva městští strážníci. „Při kontrole jsme 
zjistili osmnáct nezajištěných domů a jednu rekrea-
ční chatu a také jednadvacet nezajištěných vozidel, 
přičemž ve čtrnácti z nich se nacházely cenné věci, 
jako mobilní telefony, kabelky, notebooky a podob-
ně,“ uvedl Bednařík. „Vzhledem k tomu, že cílem 
akce je především prevence, policisté v refl exivních 
vestách neuložili žádnou blokovou pokutu a ve všech 
případech kontaktovali majitele, aby je na dané ne-
dostatky upozornili,“ zdůraznil policejní mluvčí.

V rámci projektu „Bezpečná lokalita“ plánuje po-
licie další akce. V té nejbližší se chtějí ve spolupráci 
s cizineckou policií zaměřit na ubytovny a asociální 
osoby. „V souvislosti s preventivními akcemi by-
chom chtěli občany, které policisté a zejména stu-
denti z Holešova osloví a požádají o spolupráci při  
realizaci bezpečné lokality, požádat o vstřícnost,“ 
uzavřel Bednařík. -zk-

Policisté chtějí občany „zatáhnout“ 
do Bezpečné lokality

Při kontrole, která probíhala v rámci projektu „Bez-
pečná lokalita“, zjistili šumperští policisté jednadvacet 
nezajištěných vozidel, přičemž ve čtrnácti z nich se na-
cházely cenné věci.  Foto: archiv OŘ Policie ČR

Silnice přes sedlo se opět 
na měsíce uzavře

V úterý 1. dubna se stejně jako loni na sedm měsíců 
uzavře silnice přes Červenohorské sedlo. Pokračovat to-
tiž bude oprava jesenické strany kopce, takže řidiči mířící 
na Jesenicko budou muset využívat cesty přes Hanušo-
vice, Ostružnou a Ramzovou. Rekonstrukce šumperské 
strany silnice je pak naplánována na příští rok. -red-

Poetický večer se šumperskými 
básníky se vydařil

První poetický večer ve společnosti šumperských 
básníků uspořádal poslední únorový den ve spolupráci 
s místní knihovnou Aleš Kauer, z jehož dílny pochá-
zejí titulní strany Kulturního života Šumperka. Tento 
mnohostranný umělec zvolil pro letošní jubilejní ročník 
soubor vlastních manipulovaných fotografi í, jež každý 
měsíc doplňuje verši místních básníků. A právě ukázky 
z tvorby první trojice - lednového Jiřího Jílka, únorové 
Miluše A. Šajnohové a březnového Ivana Tuši - zazněly 
na setkání v Galerii Jiřího Jílka, místě více než symbolic-
kém. Atmosféru ocenili všichni přítomní a po  příjemné 
hodince, jejíž poetické ladění ještě umocnila něžná fl ét-
na Marcely Novákové, se nikomu nechtělo odcházet. Ne-
pochybně si tak nenechají ujít v pořadí druhé autorské 
čtení, na němž se 30.  května představí Miroslav Kubíček, 
Tomáš Reiner a Adam Suchý.  -zk-

Básnické tvorbě se Ivan Tuša věnuje bezmála třicet let. 
Ukázky ze svého díla osobně přednesl na prvním poe-
tickém večeru se šumperskými básníky.          Foto: -zk-

Venkovní produkce 
po desáté večerní jsou možné 

jen se souhlasem radnice

O výjimku musejí požádat šumperskou radnici ti, kdo 
plánují v letošním roce jakoukoliv akci spojenou s hu-
dební produkcí, jež přesáhne desátou hodinu večerní. 
Dostojí tak obecně závazné vyhlášce č. 76/01 o omezení 
hudebních produkcí a k ochraně veřejného zdraví, kte-
rou na základě zákona o obcích a v souladu se zákonem 
o ochraně veřejného zdraví vydalo před sedmi lety Za-
stupitelstvo města.

„Chceme tímto způsobem předejít případným stíž-
nostem občanů na nedodržování nočního klidu a jed-
notlivé akce zkoordinovat,“ říká vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Hana Ko-
laříková. Žádosti o udělení výjimky by podle něj měli 
pořadatelé zaslat na odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů, a to nejpozději do pátku 4. dubna. „Termín je 
nutné dodržet, abychom mohli zpracovaný materiál 
předložit Radě města ke schválení. Těm, kteří si žádost 
nepodají, již nebude mimořádná výjimka během roku 
poskytnuta,“ zdůrazňuje vedoucí odboru. -zk-
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Finanční úřad prodloužil 
úřední hodiny

Až do 31. března je Finanční úřad v Šumper-
ku otevřen veřejnosti podávající daňová přiznání 
denně  - v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úte-
rý, čtvrtek a pátek od 8 do 15.30 hodin. Od úterý      
25. do pondělí 31. března budou úřední hodiny 
prodlouženy denně do 18 hodin (pokladna stát-
ních příjmů do 16.30 hodin). Šumperský Finanč-
ní úřad bude otevřen rovněž v sobotu 29. března 
v době od 8 do 12 hodin, pokladna státních příjmů 
v tento den otevřena nebude. -red-

Motýli přivítají liberecké 
a švýcarské přátele

Tři dětské sbory, tři špičková pěvecká seskupení 
spjatá dlouholetým přátelstvím, se v letošním čase 
velikonočním scházejí ke čtyřem společným kon-
certům. Severáček Liberec netřeba představovat, 
považujeme jej za vlajkovou loď našeho dětského 
sborového zpěvu i života. To podtrhuje i skuteč-
nost, že právě prožívá svou jubilejní, padesátou 
sezonu. Motýli Šumperk, loňský 
pětačtyřicát- ník, rovněž pa-
tří k předním tělesům tohoto 
oboru. Coro C a l i c a n t u s 
šv ýcarského města Locarno, 
mladší bra- tr obou, letos 
teprve patnác- tiletý, osvědčil 
své mistrovství absolutním vítězstvím v celoná-
rodní švýcarské soutěži v říjnu minulého roku. 

Výjimečnou příležitost zažít vystoupení tří pě-
veckých sborů, jež pojí pevné přátelství, bude mít 
šumperská veřejnost ve  čtvrtek 27. března. V ten-
to den se totiž klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie stane dějištěm společného koncertu, který 
začíná v 18 hodin. Šumperskému vystoupení bu-
dou předcházet ještě tři společná koncertování - 
v neděli 23. března v 17 hodin v sále ZUŠ v Liberci, 
v pondělí 24. března v 16 hodin v kostele sv. An-
tonína Paudánského v Liberci - Ruprechticích a ve 
středa 26. března v 18 hodin v chrámu Zvěstování 
Páně ve Šternberku. 

 Helena Stojaníková, sbormistryně ŠDS

Startuje Chlapácký běh
Již 18. ročník Chlapáckého běhu pořádá letos na 

jaře šumperský Klub vytrvalostních sportů. Seriál 
tradičních krosových běhů, které jsou určeny široké 
veřejnosti, odstartoval uplynulou neděli v Zábřeze 
a jeho jarní část skončí v polovině května. Závody se 
odehrávají na různých místech někdejšího šumper-
ského okresu, pro děti do patnácti let je pak určen 
běh zvaný Prcek na maximálně tříkilometrové trati. 

Závody jarní části Chlapáckého běhu jsou na 
programu vždy ve středu v 17 hodin, dospělí zapla-
tí symbolické dvacetikorunové startovné, děti běží 
zdarma. Není nutné hlásit se předem, stačí přijít 
na místo startu okolo 16.30 hodin. Veškeré infor-
mace o Chlapáckém běhu najdete na internetu            
www.chlapak.cz. 

Program jarní části: 2. závod Okolo Bótina - 
středa 26. března, Bohutín - fotbalové hřiště a spor-
tovní hala, informace 606 130 963, popis: přespolní 
běh, mírně zvlněný profi l, 8,2 km. Vložený závod: 
2. Šumperský prcek - 1,8 km.

3. závod Kros gymnázia - středa 2. dubna, areál 
na Vyhlídce v Šumperku, informace 607 879 286, 
popis: lesní dvoukolový běh, rovinatý profi l, 6 km. 
Vložený závod: 3. Šumperský prcek - 2,0 km.  -red-

Šumperský fi lmový klub zvaný Art kino opustí 
koncem března prostory sálu D123 v Domě kultury 
a přestěhuje se do místního kina Oko. Město tak vy-
chází vstříc příznivcům fi lmového umění, kteří nebyli 
příliš spokojeni s kvalitou promítání i prostředím, 
jež kinosál příliš nepřipomíná. Přechod do „nového“ 
s sebou přitom nese několik změn.

„Představení nebudou označována jako Art kino, 
ale ponesou název Artvečer - Filmový klub. Kino Oko 
tak současně skončí s promítáním snímků v rámci 
Artvečerů, neboť by se s Filmovým klubem překrý-
valy a nabízely podobné snímky,“ říká ředitelka kina 
Oko Zdena Holubářová. Na rozdíl od současnosti se 
podle ní nebudou klubová představení promítat pra-
videlně, Filmový klub ovšem „poběží“ celoročně bez 
prázdninové pauzy. „Klubové snímky chceme uvádět 

dvakrát až třikrát do měsíce. Ročně tak počítáme 
s třemi desítkami fi lmů, včetně Projektu 100. Při vý-
běru chceme využívat celé nabídky AČFK a zařazovat 
i zajímavé snímky z běžné produkce,“ prozrazuje ře-
ditelka a dodává, že šumperskému Filmovému klubu 
budou vyhrazeny čtvrtky od osmé večerní. 

Vzhledem ke kvalitnější fi lmové projekci nepatrně 
podraží vstupné, výhody pro členy Filmového klubu 
v podobě slevy na představení ale zůstanou zachová-
ny. „Nové průkazky členů Filmového klubu budeme 
prodávat v pokladně kina od 1. června. Stávajícím 
i novým členům po předložení průkazu poskytneme 
pětikorunovou slevu na vstupném. Klubová před-
stavení jsou samozřejmě přístupná široké veřejnosti, 
tedy i divákům, kteří o členství v klubu zájem nema-
jí,“ podotýká na závěr Holubářová. -zk-

Filmový klub se stěhuje do kina Oko

Kraj ocenil šumperskou herečku a sochařku 
Hned dvě krajské ceny v podobě osobnosti roku 

v oblasti kultury a za výjimečný počin v oblasti pro-
fesionálního umění za rok 2007 zamířily do Šumper-
ka. Křišťálovou plastiku převzala první březnovou 
středu v olomouckém divadle herečka šumperského 
divadla Olga Kaštická - Zimmermannová, ocenění se 
pak dostalo i sochařce Lee Vivot, jež se v Šumperku 
narodila. 

Téměř jako doma se mohla cítit během březnového 
slavnostního večera v olomouckém divadle herečka 
Olga Kaštická - Zimmermannová. Na důvěrně známá 
prkna, jež znamenají svět, si zde vystoupala pro Cenu 
za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního 
umění - oblasti divadla, kterou jí udělili krajští radní 
a zastupitelé. 

Do šumperského divadla přišla tato brněnská ro-
dačka v roce 1975 a od té doby mu je s výjimkou de-
vítileté přestávky, pro kterou se z osobních důvodů 
před patnácti lety dobrovolně rozhodla, věrná. „Bez 
nadsázky lze říct, že nic jiného než divadlo dělat ne-
umím,“ prozradila Olga Kaštická, která hned po ná-
vratu na jeviště v sezoně 2002/2003 slavila úspěch. 
Za roli Brigite 1 v komedii Marca Camolettiho A do 
pyžama! získala cenu Miloše Movnara, v následující 
sezoně jí pak na prestižním festivalu České divadlo 
2004 odborná porota přiřkla cenu za nejlepší he-
recký výkon, a to za postavu Edith Piaf ve hře Edith 
a Marléne. Za stejnou roli získala i cenu Studentské 
poroty a cenu Divácké poroty na již zmíněném festi-
valu Miloše Movnara. Herecké umění Olgy Kaštické 
ocenilo v roce 2006 také město Šumperk v podobě 
prestižní Ceny města za rok 2005 v oblasti kultury. 
A výjimečná byla pro šumperskou herečku také loň-
ská sezona. Bylo totiž nominována do širšího výběru 
na Cenu Th álie 2006 v kategorii muzikál - opereta za 
hlavní roli v inscenaci Hellou, Dolly! Za ztvárnění 
Dolly Lewiové získala v rámci Movnarova festivalu 
i cenu diváckou. Kromě jeviště se mohou lidé s Olgou 
Kaštickou setkat na vlnách Českého rozhlasu, s nímž 
v poslední době pravidelně spolupracuje. 

Cenu pro osobnost roku v oblasti kultury uděli-
lo olomoucké hejtmanství sochařce Ley Vivot. Tato 
šumperská rodačka, jež absolvovala Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Praze, se vdala za argentin-
ského studenta a v roce 1969 emigrovala do Itálie. 
Odtud však brzy odešla do Kanady a pokračovala 
ve studiu umění v Torontu a poté v New Yorku. V té 
době si přivydělávala jako biletářka, diskžokejka ve 
fi tcentru, novinářka, módní návrhářka a zahrála si 
i několik drobných rolí ve fi lmu. Dnes jsou práce Ley 
Vivot, jež od sedmdesátých let tvoří velké bronzové 

sochy v nadživotní velikosti i menší bronzové plasti-
ky, rozesety téměř po celém světě. Dvě z nich přitom 
věnovala i rodnému městu. Na náměstí Míru u radni-
ce stojí Lavička vzkazů spojená s plastikou Matka s dí-
tětem, Hlavní třídu pak zdobí sousoší Radost z deště. 
„Leu Vivot cena velice potěšila, nemohla ji ale bohužel 
osobně převzít. V omluvném mailu uvedla, že na tom 
není právě zdravotně dobře a dlouhý let z Mexika, 
kde v zimě žije, by jí neudělal dobře,“ řekl člen kraj-
ské kulturní komise a šumperský zastupitel Oldřich 
Svozil, jenž ocenění za Leu Vivot převzal. Za oceán si 
šumperská rodačka odveze cenu pravděpodobně ještě 
letos. „Chystá se do Šumperka a plánuje také putovní 
výstavu svých prací. Olomoucký kraj o ni má velký 
zájem,“ prozradil Svozil. -zk-

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního 
umění převzala v olomouckém divadle herečka šumper-
ského divadla Olga Kaštická - Zimmermannová. Oce-
nění se dostalo i sochařce Lee Vivot, jež se v Šumperku 
narodila a dnes žije za oceánem. Křišťálovou plastiku 
tak jejím jménem převzal člen krajské kulturní komise 
a šumperský zastupitel Oldřich Svozil.  
 Foto: Deník/Stanislava Rybičková
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava potrvá do 18.5.
 Akce v klášterním kostele: 27.3. v 18 hod.  koncert Motýli 
 ŠDS, Severáček Liberec, Coro Calicantus Locarno
Hollarova galerie Pocta všem, kteří vzdorovali Výstava potrvá do 18.5.
Rytířský sál a předsálí Předtuchy II. Výstava prací studentů VOŠ a SPŠ Šumperk 
 bude k vidění od 20.3. do 20.4.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy Stálá expozice je 
 v březnu uzavřena z důvodu rekonstrukce! 
Galerie Šumperska Známí i neznámí (Výtvarné umění regionu v letech 1850  
 1950) Výstava potrvá do 29.6.
Galerie mladých Afrika známá neznámá, aneb lesk a bída čokoládových 
 lidí Výstava potrvá do 31.3.
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v březnu a dubnu otevřen jen při 
kulturních akcích a zvláštních společenských událostech, otevírací doba Galerie: út  pá: 9-  
12 hodin, 12-.30  17 hodin,  so: 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

FILMY
Kino Oko 
19.3. jen v 16.30 hodin  Nejkrásnější hádanka, ČR  Hrajeme pro děti
19.3. jen v 18.15 hodin  10 000 př.n.l., USA  Premiéra
19.3. jen ve 20.15 hodin  Občan Havel, ČR  Artvečer
20. -23.3. v 17.45 a ve 20 hodin  Venkovský učitel, ČR
23.3. jen v 16.30 hodin  Broučkova rodina, ČR  Hrajeme pro nejmenší
24. -25.3. jen v 18 hodin  Darjeeling s ručením omezeným, USA
24. -25.3. jen ve 20 hodin  Venkovský učitel, ČR
26.3. jen v 17.45 hodin  Venkovský učitel, ČR
26.3. jen ve 20 hodin  Darjeeling s ručením omezeným, USA
27. -30.3. jen v 17.45 hodin  Sweeny Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, USA
27. -30.3. jen ve 20 hodin  Pokání, USA, VB, Francie
29. -30.3. jen v 16 hodin  Říše hraček, USA  Hrajeme pro děti
31.3.-2.4. jen v 18 hodin  Rambo: Do pekla a zpět, USA, Německo
31.3.-2.4. jen ve 20 hodin  Lovec draků, USA
3.4. jen v 18 hodin  Jumper, USA
3.4. jen ve 20 hodin  Jan Saudek, ČR, USA 2007  Filmový klub - Artvečer
4. -6.4. jen v 18 hodin  Jumper, USA
4. -6.4. jen ve 20 hodin  Vlak 3:10 do Yumy, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                  
www.kinosumperk.cz

Art kino - Filmový klub 
20.3. v 19 hodin v D 123  Distrikt, Maďarsko 2004
25.3. v 19 hodin v D 123  Svatá hora, Mexiko 1973
3.4. ve 20 hodin v kině Oko  Jan Saudek, ČR, USA 2007    Filmový klub
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz, www.kinosumperk.cz. 

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: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
23.3. v 15 hodin  Problémy s vysokým tlakem  Přednáška
28.3. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
21.3. od 18 hodin ve velkém sále DK  EUROFEST 2008: CLOU, NAHORU
 PO SCHODIŠTI DOLŮ BAND: 25 let, 
 ELEKTRICK MÄNN, FLYJAM (HU), 
 NELL (PL), PERSONAL SIGNET (SK) 
 a další
23.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
27.3. od 19.30 hodin v G-klubu  Václav Koubek  Recitál
30.3. od 15 hodin ve velkém sále DK  O Sněhurce  Pohádka
4.4. od 11 do 18 hodin, 5.4. od 9  Svatební veletrh
do 18 hodin ve velkém sále DK  
6.4. od 15 hodin ve velkém sále DK  Dobrodružství čmeláka Brundibára 
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

DIVADLO ŠUMPERK
25.3. v 19.30 hodin  KOBA  VK
27.3. v 17 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  S2, VK, X
8.3. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  S2, VK, X
29.3. v 19.30 hodin  Krásný, krásný život  VK
Festival Miloše Movnara 2.  - 4. dubna 
2.4. v 17 hodin  Amadeus  VK
2.4. ve 20 hodin ve „Vaně“  Humorné posezení s hudbou
3.4. v 17 hodin  Ostře sledované vlaky  VK
3.4. ve 20 hodin ve „Vaně“  Humorné posezení s hudbou
3.4. ve 21 hodin na Hrádku  KOBA  VK
4.4. v 17 hodin  Hotel Modrá hvězda  VK
4.4. ve 20 hodin  Vyhlášení Ceny M. Movnara, posezení s hudbou, 
 vyhlášení ceny Štěk roku
4.4. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  B, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
20.3. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hraje Albatros
25.3. od 16 hodin  Klub fi latelistů
3.4. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum 
vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod.  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

Městská policie Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení místa 

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE V ŠUMPERKU
Požadavky: věk nad 21 let * státní občanství ČR * bezúhonnost a spolehlivost 
* dobrý zdravotní stav, tělesná a duševní způsobilost * řidičský průkaz sk. B * 

zbrojní průkaz sk. D vítán * ukončené střední vzdělání s maturitou
Náležitosti přihlášky (www.musumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum 

a místo narození * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 
telefonní spojení * datum a podpis.

K přihlášce přiložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším 

dosaženém vzdělání
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, 5. platová třída a po získání 

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností 
a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii  6. platová třída, dle 

nař. vlády 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 katalog prací, v platném znění. Předpokládaný nástup od 1.7. 2008.
Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 31, 

Šumperk k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 31.3. 2008. 
Informace k pozici podá Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, 

tel.: 583 388 103.
Městská policie Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 

nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Městská policie Šumperk bude 

pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
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VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti  - čtení
Každou středu od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
25.3. v 16 hodin v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro 
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy úterý a čtvrtek, 
 8 lekcí po 2 hod.
26.3. v 9 hodin v IT na „K“  Dopolední počítačový kurz pro
 maminky na mateřské dovolené 
 Vždy středa a pátek, 
 8 lekcí po 2 hod.
26.3. v 16 hodin v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro
  seniory Vždy středa a pátek, 
 8 lekcí po 2 hod.
27.3. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  V rámci cyklu Via Lucis 
 „Setkání s tajemstvím“ 
 Hostem je spisovatel a novinář 
 Pavel Toufar.
28.3. od 14 hodin v ateliéru na „K“  Výtvarný pátek - Malování na sklo
29.3. v 8.30 hodin v tělocvičně na „K“  „Komínský aerobik“ 
 Soutěž v komerčním aerobiku pro
 děti 3-15 let
30.3. v 9 hodin na výpadovce na Bludov  Odyssea  - Běh na Bludoveček 
 Start v 10 hodin
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín = „K“, Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,      
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM U RADNICE
19.3. od 15.30 hodin v klubovně  Pálí ti to? Pásmo hádanek a křížovek 
 pro děti od 8 let
19.3. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Malování na textil
20.3. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství
21.3. od 10 hodin v klubovně DDM  Hraní stolních her a luštění
 křížovek a hlavolamů 
 o velikonočních 
 prázdninách  
26.3. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže 
26.3. od 18 hodin Kytky, které neuvidíte  Beseda 
v oddělení přírodních věd  
26.3. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Hedvábí  - různé techniky
27.3. od 10.30 hodin v klubovně  Klubíčko pro nejmenší 
 Hraní pro předškoláky
28.3. v 18 hodin v ateliéru  Uzlík  - Noc s Andersenem
 Přihlášky do 28.3. do 12 hodin. 
29.3. v 19 hodin v KD Bratrušov  10 let klubu Tornádo
 Taneční večer s programem 
1.4. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže   
2.4. v 15.30 hodin v klubovně a učebně v 1. patře  Hádanky, hlavolamy a křížovky 
 Pro děti od 8 let
2.4. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 Netradiční náramky
3.4. v 15 hodin v dílně  Železniční modelářství 
5.4. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
5.4. od 13 hodin v ateliéru  Panenky a drobné hračky 
 Šití plátěných panenek apod.  
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Otakar Hudeček: Čarostřelcova věž (malba)
 Výstava potrvá do 30.3.
 Jarmila Janůjová: Souznění 
 (malba a kresba na papíře) 
 Výstava, která potrvá do 4.5., 
 bude zahájena 2.4. 
Divadlo Šumperk Jarmila Křížková  - Scéna a kostýmy
Kavárnička pro seniory Jan Jančík  - Obrazy Výstava potrvá do 30.3.
Městská knihovna Sociální služby poskytované dětem 
 v Šumperku a okolí Výstava MK ve spolupráci se 
 Střední zdravotnickou školou Šumperk potrvá 
 do 30.4.
Vila Doris - Galerie na schodech „Kousky přírody a sněžná myš“ 
 Výstava fotografi í Jiřího Macka potrvá do 20.3.

Středisko ekologické výchovy při DDM  - Vila Doris zve na besedu

Den ptactva
v pátek 4. dubna v 18 hodin ve Vile Doris

Co vás čeká: prezentace programu „Volná křídla“ - ohrožení a ochrana ptactva  
- Zdeněk Vermouzek * promítání snímků z ptačí říše

- Petr Šaj * odpovědi na případné zvídavé dotazy
Bližší informace na tel.č. 731 186 056

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Setkání s tajemstvím
Setkání se spisovatelem a novinářem Pavlem Toufarem
ve čtvrtek 27. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris

Pavel Toufar, pracoval jako novinář, scénárista, redaktor, šéfredaktor týdeníku Signál. 
Jeden z nejvyhledávanějších a nejúspěšnějších současných českých autorů literatury 
faktu patří mezi nejuznávanější odborníky na kosmický výzkum a především jeho 

historii. Sám byl přímým účastníkem některých experimentů spojených s pilotovanými 
kosmickými lety. Získal Cenu ČSAV za popularizaci vědy za rok 1985. Nejvýznamnější 
knihy: Kosmický zabiják, Kruté příběhy z české historie, Magická místa Čech a Moravy, 

Osudy alchymistů, Intrikáni české historie, Utajený vesmír, Nemravné kratochvíle 
našich předků, Svět záhad a tajemství, Člověk na Měsíci  - podvod století?, Kruté 

příběhy z české historie.
Návštěvníci získají grafi cký list Věry Kovářové. Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, 
případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

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

REFERENTA ODBORU DOPRAVY - ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE NA ODDĚLENÍ 
REGISTRU ŘIDIČŮ 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 * vysokoškolské  vzdělání v bakalářském studijním 
programu nebo vyšší odborné vzdělání, nejlépe právního nebo dopravního zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: občanská a morální bezúhonnost * komunikační 

schopnosti, samostatnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní strav * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ * praxe ve správním řízení výhodou

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 odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o  nejvyšším dosaženém vzdělání * přehled získaných skupin a podskupin řidičských 

oprávnění a datum udělení oprávnění pro jednotlivé skupiny
Hlavní zaměření činnosti: činnost zkušebního komisaře

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 
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 katalog prací, v platném 
znění. Nástup od 1.9. 2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte 

na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 
15.4. 2008. Informace k pozici podá Radek Novotný, vedoucí odboru dopravy, 

Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 757.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




