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Trávník za knihovnou se proměnil v kouzelnou zahradu
Doslova v kouzelnou zahradu se 

minulý čtvrtek proměnila travnatá plo-
cha za šumperskou knihovnou. Ode-
hrávala se zde Zahradní slavnost, kte-
rou úderem desáté dopolední odstarto-
valo vystoupení klientů vikýřovického 
Ústavu sociální péče. Na skvělé atmo-
sféře se podepsalo nejen téměř letní 
počasí a úžasně rozkvetlá magnólie, 
ale především nadšení všech zúčast-
něných. A vzhledem k blížící se fi li-
pojakubské neboli Valpuržině noci tu 
nechyběly ani čarodějnice, strigy a dal-
ší kouzelné bytosti.

„Zahradní slavnost se opravdu vyda-
řila a jsme velmi rádi, že se setkala 
s takovým zájmem veřejnosti,“ sdělila 
viditelně potěšená ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková. Ti, kteří do zahrady 
za knihovnou poslední dubnový čtvr-
tek zavítali, tak rozhodně nelitovali. 
Čekaly je zde hry, soutěže, výtvarné 
aktivity, vystoupení dětí i dospělých, rej 
čarodějnic a také jízdy „pohádkovou“ 
parní lokomotivou Maruškou. Zajíma-
vou akci připravily knihovnice u pří-

Blížící se Valpuržina noc plná čar a kouzel vylákala do zahrady čarodějnice a strašidelné bytosti. Dostaveníčko si daly u pavoučí 
sítě.  Foto: -zk-

Pro příchozí připravily knihovnice řadu 
her a soutěží.  Foto: -md-

Hoši z olšanského ústavu sociální péče si svůj pirátský tanec opravdu užívali. Foto: -zk-

ležitosti zakončení téměř dva měsíce 
trvající výstavy Kamila Čápa v rámci 
cyklu Když bariéry nejsou překážkou, 
na níž se představilo Dětské centrum 
- ústav sociální péče Vikýřovice. To 

slouží lidem s mentálním postižením 
různého stupně a s přidruženým těles-
ným postižením. „Po celou dobu výsta-
vy jsme v knihovně prodávali drobné 
výrobky klientů tohoto centra. Celkem 

jsme shromáždili téměř osm a půl tisí-
ce korun,“ uvedla ředitelka knihovny 
a zdůraznila, že celý výtěžek použije 
centrum na rozvoj zájmové činnosti 
svých klientů.  -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Až po dlouhé diskuzi schválili zastupitelé předlože-
ný návrh řešení námitek a připomínek uplatněných ke 
konceptu územního plánu města. Hovořilo se zejmé-
na o lokalitě na Vyhlídce, jež je v současnosti určena 
pro bydlení a kterou nově zpracovávaný územní plán 
vrací zpět do zemědělského půdního fondu jako plo-
chu určenou k rekreaci. K tomuto kroku vedl komisi 
odpovědnou za zpracování plánu fakt, že v lokalitě se 
od roku 1998 přes opakované výzvy a jednání s vlast-
níky pozemků dosud nic nepostavilo, zatímco v jiných 
částech města lidé stavět chtějí, avšak stávající územní 
plán jim to nedovoluje.

„Loni došlo k výraznému posunu díky příslibu za-
stupitelstva odprodat pozemky při Hrubínově ulici 
pro výstavbu developerským způsobem. Developer již 
území připravuje a o výstavbu projevili zájem i další 
soukromí investoři, kteří zde vlastní pozemky a spolu-
podíleli by se na fi nancování inženýrských sítí. Celkem 
by zde mohlo vyrůst pětasedmdesát rodinných domů,“ 
uvedl jménem majitelů pozemků architekt Jiří Valert 
a dodal, že nejprve je nutné připravit ve dvou etapách 
technickou infrastrukturu a poté postupně realizovat 
jednotlivé objekty. Investoři však podle něj mají oba-
vy, že přípravu by mohly zbrzdit nečekané komplikace 

a než by se vyřešily, začal by platit nový územní plán. 
Územní rozhodnutí na výstavbu by tak již nemohlo 
být vydáno a investoři by přišli o prostředky, které do 
plánované výstavby vložili. 

Zmíněná „kauza“ rozdělila zastupitele na dva tábo-
ry. Část chtěla schválit předložený materiál jako celek, 
další se pak vyslovili pro změnu v návrhu řešení Vy-
hlídky a její ponechání jako lokality určené pro byd-
lení. „Nový územní plán by měl být schválen přibliž-
ně v druhé polovině příštího roku. Do té doby platí 
stávající plán. Dnes se navíc schvalují připomínky ke 
konceptu nového plánu, nyní se zpracuje návrh územ-
ního plánu, který se bude veřejně projednávat a kdo-
koli bude moci opět podávat námitky a připomínky. 
Pokud tedy dnešní materiál schválíte, neznamená to 
pro Vyhlídku nevratný krok,“ vysvětlila vedoucí od-
dělení územního plánování šumperské radnice Ivana 
Kašparová. „Územní plán potřebujeme poslat do dal-
šího kola. Přenesme se tedy přes osobní názory na tuto 
záležitost a materiál schvalme,“ vyzval své kolegy sta-
rosta Zdeněk Brož a dodal, že k problematice Vyhlídky 
lze svolat speciální pracovní jednání. Zastupitelé poté 
předložený návrh řešení námitek a připomínek ke 
konceptu územního plánu schválili.

Vyhlídka rozdělila zastupitele na dva tábory

6276 přestupků, trestných činů a dalších udá-
lostí řešili v loňském roce strážníci Městské policie 
v Šumperku. To je naprosto stejný počet jako v roce 
2008. Nejvíc práce měli již tradičně s dopravními 
přestupky (2019 případů), zabývali se například 
i krádežemi v obchodech (412 případů) a ruše-
ním nočního klidu (32 případy), zadrželi jedena-
sedmdesát hledaných osob a šestnáct podnapilých 
řidičů, policii pak předali devětatřicet osob pode-
zřelých z trestné činnost a v šumperských ulicích 
odchytili osmdesát devět zatoulaných psů, z nichž 
jedenačtyřicet vrátili původním majitelům.

V blokovém řízení loni uložilo šestadvacet pří-
slušníků Městské policie 2404 pokuty v celkové výši 
milion dvaapadesát tisíc čtyři sta korun. Průměrná 
výše pokuty přitom byla 437 korun. Ve 494 přípa-
dech pak řešili strážníci přestupek domluvou. Spo-
lu s dalšími složkami Integrovaného záchranného 
systému se rovněž podíleli na projektech zaměře-
ných na žáky základních škol, středoškoláky i ši-
rokou veřejnost a úzce spolupracovali s obvodním 
i okresním ředitelstvím Policie ČR.

Strážníci loni řešili 
více než šest tisíc případů

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 22. dubna 2010

* schválilo zprávu o plnění Strategického plánu 
města Šumperka za rok 2009 a také akční plán na léta 
2010- 2012. „Snažíme se akční plán maximálně naplňo-
vat. To závisí mimo jiné i na tom, jak se nám daří získávat 
dotace od Evropské unie, a samozřejmě na možnostech 
města,“ uvedl místostarosta Petr Suchomel. V akčním 
plánu pro nadcházející tři roky tak jsou kromě jiných 
zařazeny i akce, na které již město dotační peníze získalo 
a jež letos ve většině případů dokončí. Jde o výstavbu no-
vých městských autobusových zastávek, poslední etapu 
rekonstrukce ulice J. z Poděbrad a přilehlého okolí, revita-
lizaci aleje v ulici 8. května a Sadů B. Martinů, otevření ex-
pozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě, 
snížení energetické náročnosti škol v ulicích Šumavské 

a Dr. E. Beneše, pořízení nového územního plánu či re-
konstrukci hřišť u škol a jejich zpřístupnění veřejnosti. 
Do konce roku 2012 by pak město chtělo například vy-
budovat cyklostezku při Temenické a Žerotínově ulici, 
jež by dále pokračovala do Dolních Studének, a také cyk-
lostezku do Bludova, chce vyřešit prostor před vlakovým 
nádražím, pořídit 3D projekci do kina Oko a řešit v něm 
problémy s vlhkostí, vybudovat parkoviště v ulicích Jugo-
slávské a Evaldově a také parkovací objekt při Finské ulici, 

realizovat projekt „Bezbariérová trasa města Šumperka“, 
pokračovat v rekonstrukci školy v ulici 8. května a v rege-
neraci panelového sídliště při Prievidzské ulici, s pomocí 
evropských dotací chce snížit energetickou náročnost 
školy ve Vrchlického ulici a také objektů jednotlivých 
mateřských škol, pustit se do modernizace a rozšíření 
městské knihovny a do přeměny areálu na Švagrově ve 
středisko ekologické výchovy, v někdejších kasárnách vy-
budovat integrované zařízení sociálních služeb a opravit 
řadu místních komunikací. V akčním plánu se objevuje 
i modernizace plaveckého areálu na Benátkách, zateple-
ní domů v majetku města, vybudování parku u pekárny 
a obnova Jiráskových sadů, rekonstrukce hasičské zbroj-
nice v Temenici, vybudování dalších míst na tříděný ko-
munální odpad, modernizace zimního stadionu či rozší-
ření přistávací dráhy na místním letišti.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v oblasti 
požární ochrany v loňském roce. Bližší informace na 
www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v oblasti 
civilní ochrany v loňském roce. Informace najdou zá-
jemci od loňska nově ve vývěsní skříňce, jež se nachází 
v Uničovské ulici.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního živnos-
tenského úřadu za rok 2009.

* vzalo na vědomí sociální situaci ve městě v loňském 
roce v oblasti působnosti odboru sociálních věcí, sociální 
komise Rady města a komise pro sociálně-právní ochra-
nu dětí.

* schválilo přidělení fi nančních částek přesahujících 
padesát tisíc korun v rámci letos vyhlášeného „kola“ 
grantů a dotací. Zastupitelé přitom rozhodovali o jede-
nácti žádostech na vyjmenované akce a činnosti. Bližší 
informace v příštím čísle.

* schválilo ideový záměr města vydat příští rok autor-
skou knihu místního fotografa Josefa Pavlíčka u příleži-
tosti jeho pětaosmdesátin. Publikace, na níž by měla spo-
lupracovat historička Milena Filipová, zachytí významné 
budovy v Šumperku a okolí.

* schválilo ideový záměr parkoviště při Finské ulici 
a uložilo Radě města zajistit zpracování projektové do-

Výstavba nových městských autobusových zastávek 
v současné době fi nišuje. Před dokončením je i zastávka 
v ulici M.R. Štefánika.  Foto: -zk-

kumentace. Současně uložilo radním zapracovat do le-
tošního rozpočtu milion korun na její zpracování. Bližší 
informace v příštím čísle.

* schválilo poskytnutí státního příspěvku z Progra-
mu regenerace městské památkové zóny ve výši čtyři 
sta tisíc korun na opravu fasády a oken domu na Hlavní 
třídě 19, jenž se objevuje v seznamu kulturních památek 
České republiky. Současně schválili poskytnutí příspěvku 
103,5 tisíce korun jako podílu města v rámci zmíněného 
programu a uložili radním zapracovat tuto částku do roz-
počtu. Bližší informace příště.

Ze světa fi nancí

* ZM schválilo rozpočtový výhled města Šumper-
ka na léta 2011-2012. Ten odpovídá investicím z akč-
ního plánu na zmíněné období. „Rozpočtový výhled 
odráží naše stávající poznání, i když z hlediska vývoje 
daňových výnosů nelze roky 2011 a 2012 prognózovat. 
Příjmy i výdaje se snažíme držet na úrovni letošního 
roku,“ uvedl zastupitel a předseda Finančního výboru 
František Merta.

* ZM projednalo a schválilo závěrečný účet města za 
rok 2009. s částkami 867,854 milionu korun na straně 
příjmů a 915,333 milionu korun na straně výdajů s tím, 
že rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji je dokryt pře-
bytkem hospodaření z minulých let a úvěrem čerpaným 
u ČSOB. Zůstatky fi nančních prostředků na účtech města 
pak činily k poslednímu dni loňského roku 54,297 mili-
onu. Současně vzalo na vědomí vyúčtování fi nančních 
vztahů k ostatním rozpočtům, přehled výsledků hospo-
daření příspěvkových organizací města a zprávu auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní 
závěrky k 31.12. 2009. Ve své zprávě auditor konstatoval, 
že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

* ZM schválilo pátá rozpočtová opatření letošního 
roku, jež „přesouvají“ čtyři a půl milionu korun ušetře-
ných při rekonstrukci lokality kolem ulice J. z Poděbrad 
na další investici. Konkrétně jde o rekonstrukci elektro-
instalace a sanaci vlhkého zdiva ve školní budově v ulici 
8. května. Pokračování na str. 5
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Dospělí sportovci 
dosáhnou na dotace

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos opět dosáhnou 
nejen organizace pracující s dět-
mi a mládeží, ale také ty, jež působí 
v soutěžích výkonnostního sportu 
juniorů a dospělých neboli seniorů. 
Na podporu družstev, která repre-
zentují město v dlouhodobých sou-
těžích a mají v něm divácké zázemí, 
vyčlenila místní radnice ve svém roz-
počtu půl milionu.

Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informa-
cích obou městských úřadoven na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31. 
Žádosti již podatelny šumperské rad-
nice na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31 přijímají, termín pro jejich 
podávání pak vyprší v pátek 28. květ-
na ve 14.15 hodin. Grantová komise 
poté žádosti projedná a své návrhy 
předloží radním a zastupitelům, kteří 
o nich rozhodnou 17. června. -zk-

Firmě Cembrit popřál k narozeninám velvyslanec Dánska

Pěší zónou provedl velvyslance Dánska Oleho E. Moesbyho (uprostřed) starosta Zdeněk 
Brož (vpravo). Výkladu naslouchal i Ulrik Kolding Hartvig, prezident společnosti Cembrit 
Holding (vlevo).  Foto: -zk-

Vzácnou návštěvu přijali minulý 
čtvrtek na šumperské radnici starosta 
Zdeněk Brož a místostarosta Marek 
Zapletal. U příležitosti stého výročí 
založení závodu dnešní společnosti 
Cembrit totiž do Šumperka zavítal vel-
vyslanec Dánského království v České 
republice Ole E. Moesby.

„Je to vůbec poprvé v historii města, 
kdy jsme vyvěsili dánskou vlajku. Vě-
řím, že to není naposledy,“ přivítal sta-
rosta Zdeněk Brož velvyslance Oleho 
E. Moesbyho a také zástupce vlastníků 
fi rmy z Dánska, jež do místního závo-
du vstoupila v roce 1993. Výkonného 
viceprezidenta společnosti FLSmidth 
a předsedu představenstva fi rmy Cem-
brit Holding Bjarneho Moltke Hansena 
a prezidenta společnosti Cembrit Hol-
ding Ulrika Kolding Hartviga doprovo-
dili na místní radnici generální ředitel 
české divize Daniel Bubla a technická 
ředitelka Zdeňka Cahlíková. 

Dánská delegace si po krátkém se-
tkání na radnici prohlédla Evropský 
dům setkávání a poté se již vydala pěší 
zónou k divadlu - dějišti slavnostního 

večera, jenž fi rma Cembrit uspořáda-
la u příležitosti stého výročí založení 

šumperského závodu. Bližší informace 
v příštím čísle. -zk-

Fialová a Král 
na přehlídce zazářili

Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký vý-
kon v sezoně 2009/2010 si v sobotu 17. dubna odná-
šeli z místního stánku Th álie Vendula Fialová a doyen 
šumperské scény Petr Král. Odborná porota v čele 
s Taťánou Lazorčákovou z katedry fi lozofi e olomouc-
ké univerzity, jež letos v rámci Festivalu Miloše Mov-
nara výkony členů uměleckého ansámblu hodnotila, 
ocenila mladou herečku hned za několik rolí, Král ji 
pak zaujal coby král Ubaldo v komedii Tři v tom.

„Letos jsme to v roli porotců měli hodně těžké. 
Spousta hereckých výkonů byla vzácně vyrovnaná. 
Přesto doufáme, že jsme rozhodli spravedlivě,“ řekl 
během slavnostního vyhlášení výsledků, jež se odehrá-
valo v divadelním klubu Suteren Lounge, bývalý he-
rec, režisér a v současnosti ředitel olomoucké pobočky 
Českého rozhlasu Pavel Hekela, který spolu s Taťánou 
Lazorčákovou a divadelním režisérem Józefem Czer-
neckim usedl v odborné porotě. Ta se jednomyslně 
shodla, že nejvýraznější mužskou osobností divadel-
ního souboru je v této sezoně Petr Král. „Zaujal nás 
jako král Ubaldo v inscenaci Tři v tom, a to především 
soustředěným hereckým výkonem s úspornými výra-
zovými prostředky a citem pro gradaci komediálně 
pojaté postavy,“ přednesla profesionální názor poroty 
její předsedkyně.  Pokračování na str. 5

Petr Král rozšířil svoji „movnarovskou“ sbírku.   Foto: -pk-

Radnice nabízí pozemky za zvýhodněnou cenu
Nové pravidlo pro určování kupních cen pozemků 

pro letošní rok schválili na svém dubnovém zasedání 
šumperští zastupitelé. Majetkoprávní odbor místní 
radnice v této souvislosti zpracoval seznam pozemků, 
jež město vlastní, a ty, které si nebude chtít ponechat, 
nabídne k prodeji. Cena přitom bude podstatně nižší, 
než stanoví vyhláška ministerstva fi nancí z roku 2008 
a její následné novely, jež vycházejí ze znaleckého po-
sudku. Pokud ovšem lidé nabídek města, které bude 
postupně zveřejňovat, ve stanovené lhůtě nevyužijí, 
radnice stanoví kupní cenu v souladu se zmíněnou, 
tzv. oceňovací vyhláškou.

„Před samotným zveřejněním prodeje budeme po-
zemky postupně prověřovat, zda je nabídneme k pro-
deji nebo si je město ponechá. Každopádně chceme 
lidem nabídnout pozemky zaplocené, tzv. vnitrobloky 
domů či společné dvory s případnými vjezdy ke ga-
rážím se budou řešit následně,“ říká vedoucí majet-
koprávního odboru Hana Répalová. V letošním roce 
podle ní počítá místní radnice s tím, že lidem rozešle 
nabídky na koupi pozemků pod domy jako celky, na 
koupi podílů na pozemcích a na pozemky pod gará-
žemi. „V žádném případě ale nestihneme zaslat na-
bídky na všechny pozemky, které tvoří zahrady. Jejich 
prodej je časově náročný a jednání většinou trvají rok 
i déle,“ konstatuje Répalová.

Již několik let prodává místní radnice pozemky na 
celém území města za stejnou cenu. Za metr čtvereč-
ní zahrady například kupující dosud zaplatili tři sta 
korun, v případě garáží pět set korun a u pozemků 
pod obytnými domy byla cena sto pět korun. Nové 
pravidlo schválené zastupiteli, jež platí od 22. dubna, 
kupní cenu ve většině případů zachovává. V případě 
obytných domů však platí cena pouze pro zastavěný 
pozemek, pokud je zastavěn jen zčásti, zaplatí kupují-
cí za nezastavěnou část 300 Kč/m2. Také pokud budou 
chtít lidé garáž teprve postavit, nabídne jim město 
pozemek za cenu stanovenou tzv. oceňovací vyhláš-
kou. Z té se bude vycházet i při prodeji pozemku pod 

rodinným domem nebo pod přístavbou, která s do-
mem souvisí. U zahrad a pozemků, jež s nimi tvoří 
funkční celek, pak zůstává cena za metr čtvereční na 
třech stech korunách. „Pokud ale jde o samostatný 
pozemek, který je v územním plánu veden jako sta-
vební parcela, ale nebude při prodeji výstavbou pod-
miňován, může město kupní cenu zvýšit,“ podotýká 
vedoucí odboru. 

Pokud lidé nabídky města na výhodnou koupi po-
zemků nevyužijí, kupní cena se „vyšplhá“ na částku 
stanovenou tzv. oceňovací vyhláškou. Za pozemek 
pod „šumperskými“ garážemi by tak kupující zapla-
til 1383 Kč/m2, pod „temenickými“ pak 967 Kč/m2. 
Obdobnou sumu by si musel připravit i v případě po-
zemků pod obytnými domy. U zahrad stanoví zmíně-
ná vyhláška částku 545 Kč/m2 pro katastrální území 
Šumperka a 375 Kč/m2 pro Horní a Dolní Temenici. 
„Uživatelům takovýchto pozemků doporučujeme, aby 
požádali o prodej zahrad ještě letos, neboť schválenou 
kupní cenu nelze garantovat i pro následující roky,“ 
zdůrazňuje Répalová. -zk-

Poznámka na závěr: V případě dotazů se mohou 
zájemci obracet na Dagmar Vernerovou z majetko-
právního odboru MěÚ, tel.č. 583 388 576. 

Beseda s poslancem evropského parlamentu 
Janem Březinou prostřednictvím 

občanských radiostanic CB 
o záležitostech na jakékoliv téma

v sobotu 15. května v době od 9 do 11 hodin 
na občanských rádiích CB a PMR, kanál č. 3

Názory a připomínky lze vyslat do éteru také 
z rádií ve vozidlech civilní ochrany, jež se 

budou nacházet na Hlavní třídě před budovou 
České spořitelny, na tzv. Točáku a před hlavní 

poštou 1. Relace se koná jako součást přípravy 
na komunikaci při mimořádných událostech.
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Rodičům dětí s očními vadami 

pomůže praktická příručka

Usnadnit život rodičům dětí, které 
se léčí se šilháním nebo tupozrakos-
tí, chtějí odborníci zdravotnického 
centra Ottlens. Připravili proto prak-
tickou příručku pro blízké osoby 
malých pacientů, kterou v polovině 
dubna slavnostně pokřtili „za asis-
tence“ dětských lékařů ze Šumperska, 
Zábřežska a Jesenicka. Ti si prohlédli 
i novou ordinaci a hernu, jež slouží 
právě dětem se zmíněnými očními 
vadami.

„Šilhání a tupozrakost patří k váž-
ným vadám, které se objevují už v dět-
ském věku. Pokud se pacient neléčí 
nebo je léčba zanedbávána, mohou ho 
poznamenat na celý život. Jedno oko 
totiž zůstává trvale nefunkční,“ říká 
oftalmoložka Lenka Ottová. Neléčené 
dítě nemá podle ní vyvinuté prosto-
rové vidění, v dospělosti je omezené 
při výběru povolání a má například 
i potíže při řízení auta. Obě vady se 
naštěstí dají odstranit, ovšem léčba 
klade vysoké nároky nejen na dítě, 
ale i na okolí malého pacienta. „To, že 
dítě používá jen jedno oko, zatímco 
druhé se stává tupozrakým, není na 
pohled patrné. Nesmíme to ale pod-
cenit. Tyto oční vady se totiž dají léčit 
pouze v předškolním a raně školním 
věku, potom už je pozdě,“ podotýká 
Ottová.

Nová příručka přináší popisy zá-
sad okluzní terapie, radí, jak dítě 
motivovat k jejich dodržování, který 
okluzor zvolit a jak jej správně použí-
vat. Rodiče v ní naleznou návrhy her 
a činností, které stimulují činnost ne-
mocného oka, a obeznámí se s prin-
cipem jednotlivých zrakových vad. 
Nechybějí ani slovníček a informace, 
jak vybrat správné brýle a skla či jak 
používat oční kapky. 

Správně motivovat by mohlo malé 
pacienty s očními vadami také pro-
středí nové ordinace pro děti. Jen 
samotná čekárna vypadá jako herna 
plná zábavy a překvapení. „Je důle-
žité, aby k nám malí pacienti chodili 

rádi,“ objasňuje lékařka a dodává, že 
úspěch léčby šilhání a tupozrakos-
ti závisí na dobré spolupráci lékaře, 
ortoptisty i rodičů, ale především na 
míře účasti samotného dítěte. „Ani 
v 21. století neexistuje jiná léčba těch-
to závažných problémů, než je tradič-
ní cvičení. Lze ho ale spojit s hrou 
jako součástí terapie. Pořídili jsme 
proto hračky, které v řadě případů 
slouží zároveň jako cvičební pomůc-
ky. Navíc když děti cvičí v prostředí, 
ve kterém se cítí dobře, jsou výsledky 
lepší,“ uzavírá Ottová. -vk, zk-

Děti putovaly z polární oblasti 
přes korálové útesy a oceán 

do deštného pralesa

Polární oblasti, korálové útesy, 
oceány i deštný prales mohly během 
letošního Dne Země navštívit děti, 
které přišly v pátek 23. dubna do 
letního divadla a přilehlého parku. 
Zajímavou naučnou stezku pro ně 
připravili pracovníci Střediska ekolo-
gické výchovy při místní Vile Doris. 
V rámci letošního Dne Země, který 
se celosvětově slaví od roku 1990, tak 
připomněli biodiverzitu, neboli dru-
hovou rozmanitost rostlin a živoči-
chů na Zemi.

Na jednotlivých stanovištích čekaly 
na děti nejrůznější výtvarné, soutěžní 
a zábavné aktivity. V polární oblasti 
tak například stavěly iglú z cukru, 
závodily na lyžích či skládaly ledo-
vé puzzle, oceán čistily od odpadků 
a mohly si v něm vytvořit kraba nebo 
medúzu, u korálového útesu závo-
dily v plavání a vyráběly náramek 
z mušlí, v deštném pralese chodily na 
špalcích, vyráběly šperk i pralesního 
ptáka. Ti, kteří se vydali po naučné 
stezce vedoucí parkem, se pak se-
známili s ohroženými živočichy a na 
posledním stanovišti pomáhali stavět 
z nejrůznějších materiálů fiktivní bio-
diverzní zvíře, jež dostalo jméno Wal-
ter. V bohatém programu nechyběly 

ani ukázky starých řemesel, módní 
přehlídka, pódiová vystoupení, vý-
stava obrázků v Galerii na schodech 
či koncert skupiny Pangea. -zk-

Barvy Šumperka hájily 
na divadelní přehlídce 
Poděs 2010 dvě školy

Krajské kolo přehlídky dětských diva-
del nazvané Poděs 2010 letos proběhlo 
17. a 18. dubna v Olomouci. Ze šumper-
ských základních škol do něj postoupily 
hned dva soubory.

Základní škola v Hanácké ulici 3 vy-
slala tým žáků 9.A s básní Josefa Han-
zlíka Košiletoun. Divadelní soubor 
Slunečník ze základní školy ve Sluneční 
ulici pak na scéně přehlídky zahrál  di-
vadélko Jakub a obří broskev. Odborná 
porota přitom ocenila oba výkony. Od-
vážný voiceband žáků 9.A získal diplom 
za netradiční a zajímavé uchopení bás-
ně, soubor Slunečník obdržel diplom za 
vhodný dramaturgický výběr. -jv-

Policisté radili,
 jak vyzrát na zebru

Policisté byli minulý týden k vidění 
u přechodu pro chodce u křižovatky ulic 
Dr. E. Beneše a M.R. Štefánika, který 
využívají zejména školáci nedaleké „zá-
kladky“. Celostátní dopravně-preventiv-
ní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“, 
kterou policie uspořádala ve spolupráci 
se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva 
vnitra ČR  a Českou radou dětí a mláde-
že, byla zaměřena zejména na děti, mlá-
dež a jejich rodiče. Během ní dohlíželi 
muži zákona na bezpečné přecházení 
vozovky.

Minulý týden se policisté snažili od-
bourat mýtus o absolutní přednosti 
chodců na vyznačených místech a uká-
zat v praxi, jaká pravidla na přechodech 
platí. „Ptali jsme se dětí, zda vědí, jak 
bezpečně přejít silnici. Za správné odpo-
vědi jsme je odměňovali drobnými dár-
ky,“ uvedl šumperský policejní mluvčí 
Miloslav Svatoň. Současně prozradil, 

že policisté upozorňovali školáky na 
důležitost navazování očního kontaktu 
s řidičem a vysvětlovali jim, že pokud 
člověk náhle vstoupí na přechod, nemu-
sí řidič vždy zvládnout zastavit. „Zdů-
razňovali jsme, že přesvědčení o abso-
lutní přednosti chodce na přechodu je 
velmi nebezpečné a upozorňovali na to, 
že když v jednom jízdním pruhu vozi-
dlo zastaví, nemusí automaticky zastavit 
automobil jedoucí ve vedlejším pruhu,“ 
dodal Svatoň. -zk-

Vladimír T. Gottwald se vrací 
do Šumperka

Herec Vladimír T. Gottwald se vrátí 
za svými šumperskými diváky. Ales-
poň na jeden večer. Kandidátka Mladá 
krev Šumperka pozvala umělce, aby zde 
uvedl slavné monodrama Koba, kte-
ré mělo v místním divadle před třemi 
lety světovou premiéru právě v podání 
Vladimíra T. Gottwalda. Představení se 
uskuteční ve středu 19. května v klubu 
Music Machine.

„Do Šumperka se vracím moc rád, 
byť trochu s rozechvěním. Ani ne, jak 
mne přijme publikum, protože šum-
perští diváci patřili vždycky k nej-
lepším na světě, ale jak to ustojím já 
- inu, stárnu, jsem holt sentimentální, 
a šestnáct let, to už je pořádný kusa-
nec života,“ svěřil se Vladimír T. Got-
twald, jenž odehrál v Šumperku šest-
náct sezon a patřil mezi nejvýraznější 
osobnosti místní profesionální scény. 
Do města se vrátí s hrou, s níž se před 
třemi roky loučil. S minimalistickou 
inscenací Koba, kterou napsal slavný 
ruský dramatik Edvar Radzinskij. Pů-
sobivé monodrama nastudoval Vladi-
mír T. Gottwald pod režijním dohle-
dem Jaromíra Janečka. -op-

Novou ordinaci a hernu, jež slouží šil-
havým a tupozrakým dětem, si prohlédli 
dětští lékaři ze Šumperska, Zábřežska 
i Jesenicka.  Foto: -pk-

Během letošního Dne Země se park 
u Vily Doris proměnil v naučnou stez-
ku vedoucí polární oblastí, korálovými 
útesy, oceány i deštným pralesem. Děti si 
tu mohly vytvořit například kraba nebo 
medúzu.  Foto: -zk-

Základní škola v Hanácké ulici 3 vyslala 
na přehlídku dětských divadel tým žáků 
9.A s básní Josefa Hanzlíka Košiletoun. 
 Foto: archiv

Minulý týden prověřovali policisté přímo 
„v terénu“ dopravní znalosti šumper-
ských školáků.  Foto: -zk-

Základní umělecká škola 
Šumperk pořádá od pondělí 

10. do pátku 14. května zápis 
do hudebního oboru. 
Probíhat bude denně 

od 14 do 18 hodin 
v budově ZUŠ 

v Žerotínově ulici 11.
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Konec května se nese ve znamení voleb

Již posedmé od roku 1989 se letos 
utkají politické strany o křesla v Po-
slanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Předvolební závod přitom již odstar-
toval a o jeho vítězích rozhodnou 
občané ve volbách 28. a 29. května. 
Hlasovací lístky se jmény jednotlivých 
stran, hnutí a koalic a jejich kandidá-
tů najdou lidé ve svých poštovních 
schránkách nejpozději tři dny před 
volbami.

O přízeň voličů usiluje v letošních 
volbách v celé republice sedmadvacet 
politických stran, hnutí a koalic, což je 
o jednu více než před čtyřmi lety. Je-
jichž pořadí vylosovala Státní volební 
komise 13. dubna. Voliči v Olomouc-
kém kraji přitom najdou na seznamu 
osmnáct stran, hnutí a koalic, jež se 
u Krajského úřadu zaregistrovaly. Je-
jich seznam vyjde v příštím čísle Zpra-
vodaje.

Volby do Poslanecké sněmovny bu-
dou v Šumperku, stejně jako na ostat-
ních místech v republice, probíhat 
v pátek 28. května od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 29. května od 8 do 14 ho-
din. Během nich bude město opět 
rozděleno na třicet volebních okrsků. 
Jejich seznam bude součástí Vyhlášky 
o dni a místě konání voleb, jež bude 

zveřejněna v příštím čísle Zpravodaje. 
Nad regulérností voleb budou bdít 

sedmi až devítičlenné okrskové vo-
lební komise, jejichž členy delegovala 
jednotlivá volební uskupení. Komise 
se poprvé sejdou dnes, její členové 
složí slib a vylosují se jména předsedů 
a místopředsedů. 

Občané, kteří chtějí volit mimo tr-
valé bydliště či v zahraničí, si musejí 
vyřídit tzv. voličské průkazy. Šum-
perský Městský úřad je přitom začne 
voličům předávat či zasílat od čtvrtka 
13. května. O vydání voličského prů-
kazu mohou zájemci žádat již nyní 
buď písemnou žádostí s ověřeným 
podpisem voliče, kterou je třeba za-
slat na adresu Městský úřad Šumperk, 
evidence obyvatel, Jesenická 31, nebo 
mohou žádost podat osobně, a to na 
evidenci obyvatel Městského úřadu 
v Šumperku, která sídlí ve druhém 
patře přístavby úřadovny v Jesenické 
ulici 31. Šance zajistit si voličský prů-
kaz prvním způsobem vyprší v pátek 
21. května, osobně si ho pak lze vyří-
dit ještě do uzavření stálého seznamu 
voličů, tedy do středy 26. května do 
16 hodin. Pro ty, kteří chtějí volit v za-
hraničí, je však posledním termínem 
pátek 21. května. -zk-

Fialová a Král na přehlídce zazářili
Pokračování ze str. 3

„Ocenění si opravdu vážím, o to víc, 
že jsem ho vůbec nečekal, protože mno-
zí mí kolegové ve svých rolích opravdu 
excelují,“ přiznal evidentně překvape-
ný Petr Král. „Postava Ubalda zřejmě 
opravdu rostla, což jsem si sám asi pří-
liš neuvědomoval. Byla to ale nádherná 
role, stejně jako práce s výbor-
ným režisérem a neméně 
výbornými kolegy,“ 
podotkl Král, jenž 
má ve své sbírce již 
dvě „movnarovské“ 
sošky harlekýna. 
Z nich mu „k srdci 
přirostla“ zejména 
ta za roli Hugha 
Prestona v Kachně 
na pomerančích, 
kterou divadlo 
uvedlo před 
třemi lety. 
„Na tuto 
i n s c e n a c i 
velmi rád 
v z p o m í -
nám, hlav-
ně na skvě-
lé herecké 
partnery - 

Olinu Kaštickou, Jarynu Vysloužilovou, 
Vladimíra Gottwalda a další,“ svěřil se 
devětašedesátiletý herec, jehož jméno 
je se šumperským divadlem spojeno 
od roku 1988, kdy se stal jeho ředite-
lem. Během více než dvou desítek let 
zde ztvárnil řadu rolí. „Kdybych měl tu 
možnost, ještě jednou bych si rád střih-
nul Leara. Této postavě totiž dávají nej-
víc životní zkušenosti,“ prozradil svůj 
herecký „sen“ Král, jenž si Leara zahrál 
před osmi lety.

Hned dvě ceny si třetí dubnovou so-
botu odnesla z divadelního klubu Ven-
dula Fialová. Jako Mary Morstanová 
v Sherlocku Holmesovi „zabodovala“ 
nejen u poroty divácké, ale také od-
borné. Ta ji navíc ocenila za stylovou 
rozmanitost hereckých prostředků ve 
více rolích. Kromě Mary se podle po-
rotců výrazně projevila jako Lucinda 
v komedii Tři v tom a coby Pustrpalk 
v Mastičkáři. „Nečekala jsem to, pouze 
jsem doufala,“ svěřila se s úsměvem he-
rečka a prozradila, že nejlépe se jí hrála 
Mary Morstenová. „Konečně to nebyla 
naivka, ale opravdová ženská, u níž se 
dal najít charakter,“ řekla Fialová, pro 
niž je Šumperk první štací. Příští sezo-
nu ale již svými rolemi zdejší diváky 
nepotěší, odchází totiž do Olomouce. 

Ocenění pojmenované podle naděj-
ného mladého herce Miloše Movnara, 
jenž podlehl těžké nemoci, udělilo 

Letem šumperským zastupitelským světem
Z majetkoprávního světa

* ZM zrušilo svá usnesení z let 2005 
a 2008, jež se týkala kupních cen u po-
zemků prodávaných městem a schvá-
lilo pravidlo určování kupních cen 
pozemků pro rok 2010 s platností od 
22. dubna. Bližší informace na stra-
ně 3.

* ZM schválilo přeřadit nebytové 
prostory v domě v Langrově ulici 34 
o velikosti 891,4 m2 ze Seznamu majetku 
určeného k ponechání v majetku města 
na Seznam  majetku určeného k prode-
ji. V domě se přitom nacházejí ještě tři 
půdní vestavby, které zde zrealizovaly 
soukromé osoby. Současně zastupitelé 
schválili prodej zmíněných nebytových 
prostor ve veřejném výběrovém řízení 
s vyvolávací cenou vycházející ze zna-
leckého posudku. Jedná se o prostory 
v prvním a druhém nadzemním pod-
laží, jež má dosud pronajaté pro obory 
výtvarný a taneční Základní umělecká 
škola. Ta plánuje, že oba obory přestě-
huje do budovy v Žerotínově ulici. 

* ZM schválilo prodej třiadvace-
ti bytů v Jesenické ulici 55 a jednoho 
bytu ve Vančurově ulici 17 stávajícím 
nájemníkům. Vzápětí schválilo prodej 
nebytových prostor, a to za cenu deset 
tisíc korun za metr čtvereční bez roz-

lišení na plochu určenou k podnikání 
a jako zázemí. Nebytové prostory v do-
mech v ulici M.R. Štefánika 5 (Held 
bar) a 22 (prodejna kol)a v domě v uli-
ci 17. listopadu 7 (Natura, Zakázkové 
krejčovství) kupují stávající nájemníci.

* ZM schválilo investiční záměr vý-
stavby komunikace a inženýrských 
sítí pro výstavbu rodinných domů 
v Horní Temenici v prostoru za restau-
rací U Hniličků. Vzhledem k tomu, že 
stávající i navrhovaný územní plán po-
čítá v této lokalitě s bytovou výstavbou, 
město zde v minulosti vykoupilo ně-
které pozemky a zastupitelé již schvá-
lili výstavbu developerským způsobem. 
Majitelé sousedních pozemků, manželé 
Glozovi a Milena Přikrylová, navíc plá-
nují rovněž výstavbu rodinných domů. 
Město se proto s Glozovými, kteří chtějí 
začít stavět již letos, dohodlo, že vybu-
dují účelovou komunikaci, jež se napojí 
na obslužnou komunikaci, kterou spo-
lu s veřejným osvětlením a odvodem 
povrchových vod zrealizuje město, a na 
své náklady vybudují i společné inže-
nýrské sítě. V souvislosti s obslužnou 
komunikací musí místní radnice ještě 
koupit část pozemků od soukromých 
osob. Zastupitelstvo proto uložilo Radě 
města zapracovat do rozpočtového 
opatření letošního roku 190 tisíc korun 

na výkupy pozemků a čtyři sta tisíc na 
zpracování projektové dokumentace 
pro výstavbu komunikace, veřejného 
osvětlení a dešťové kanalizace v této 
lokalitě. Radním současně uložilo, aby 
do rozpočtu příštího roku zapracovali 
čtyři a půl milionu na výstavbu komu-
nikace, veřejného osvětlení a dešťové 
kanalizace. V neposlední řadě pak 
zastupitelé schválili výkup potřeb-
ných pozemků od manželů Glozových 
a Františka Hájka.

* ZM schválilo uzavření doho-
dy o fi nančním vypořádání částky 
327 193 Kč bez DPH mezi městem 
a společností Agrega, jež před deseti 
lety postavila tobogan na Bratrušov-
ském koupališti a v současnosti jí ply-
ne část zisku ze vstupného. Stanoví to 
nájemní smlouva z roku 2000, jež by 
měla vypršet koncem roku 2013. Zmí-
něná suma představuje rozdíl mezi zů-
statkovou hodnotou nevypořádaného 
nájemného vedenou v účetnictví města 
a v účetnictví Agregy. Úhrada přitom 
proběhne ve čtyřech splátkách s tím, že 
stávající nájemní smlouva bude ukon-
čena dohodou k 31. květnu letošního 
roku. Poté město pronajme tobogan 
Šumperským sportovním areálům, 
jež Bratrušovské koupaliště provozují.
 Zpracovala Z. Kvapilová

▲ Sošku harlekýna si jako nejvýraznější 
herečka letošní sezony odnesla Vendula 
Fialová.  Foto: -pk-

divadlo již posedmnácté. Stejně jako 
v předchozích ročnících také letos vy-
bíraly nejvýraznější hereckou osobnost 
místního souboru tři poroty - kromě 
odborníků diváci z řad předplatite-
lů a studenti místních středních škol. 
Do povědomí diváků se nejvíc zapsali 
Vendula Fialová jako Mary Morsteno-
vá v Sherlocku Holmesovi a její kolega 

Vojtěch Lipina, který se zhostil prá-
vě role známého detektiva a jenž 
zaujal i rolí anděla Ariela v Bouři. 
Úplně jiného mínění byla letos 
studentská porota. Ta vybrala 
jako nejvýraznější herečku v le-

tošní se- zoně Lenku 
Košťá- k o v o u 

c o b y 
E r ž i k u 
v Bala-
dě pro 
b a n -
d i t u , 
v muž-

ské roli ji 
pak nej-
víc oslovil 
Jiří Bartoň 

jako mis-
tr Severin 
v Mastičká-

ři.            -zk-
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Přednáška přiblíží Jana 
Bukůvku z Bukůvky

Osudy jednoho z významných moravských ry-
tířů, který zanechal  unikátní portál třemešského 
zámku, půvabné arkádové nádvoří zámku v Iva-
novicích na Hané, náhrobek své první manželky 
a dětí v Dolních Studénkách a s nimi noblesu 
svého stavu, jsou námětem přednášky historika 
šumperského muzea Zdeňka Doubravského. Ta 
proběhne v úterý 11. května od 18 hodin v před-
náškovém sále muzea a součástí bude projekce 
obrazových dokumentů. -red-

Barevné děti a Plameňáci 
zazpívají s Ptáčaty

V polovině května budou Barevné děti a Pla-
meňáci Šumperského dětského sboru hostit na 
„domácí půdě“ své přátele z podhůří Orlických 
hor. Ptáčata Rychnovského dětského sboru při-
jala pozvání ke společnému koncertu, který se 
uskuteční v pátek 14. května v 18 hodin v kláš-
terním kostele. -red-

Barevné děti ŠDS.  Foto: archiv

Šumperští gymnazisté plují na zlaté vlně
Cena města v dobrých rukou! Šumperští gymnazisté 

plují na zlaté vlně. Medailové žně! Zlatá éra... Takový-
mi přívlastky je hodnoceno přepisování dějin a tabu-
lek rekordů Republikových fi nále „Poháru AŠSK“. Po 
loňských veleúspěšných vystoupeních, za která Gym-
názium Šumperk obdrželo Cenu města 2009 v katego-
rii sport, se i letos družstva dívek a chlapců nadechla 
k výsledkům, které jim mohou všechny ostatní školy 
závidět.

V letošních Republikových fi nále „Poháru AŠSK“ ve 
šplhu, sportovní gymnastice a silovém čtyřboji vybo-
jovali studentky a studenti Gymnázia již čtrnáct me-
dailí, z toho pět titulů republikových přeborníků pro 
družstva a pět titulů pro jednotlivce (nejsou počítány 
medaile z jednotlivých disciplín, kterých by bylo dal-
ších dvanáct)!

25.-26.3. Holešov - Republikové fi nále ve šplhu; 
10.- 11.4. Liberec - Republikové fi nále ve sportovní 
gymnastice; 16.-17.4. Šumperk - Republikové fi nále 
v silovém čtyřboji.

Družstvo děvčat - všechny tituly vybojovala stejná 
sestava děvčat ve složení (s individuálními výsledky): 
Dominika Harásková - 1. místo šplh, 1. místo sportov-
ní gymnastika, 6. místo silový čtyřboj; Kateřina Sko-
palová - 1. místo silový čtyřboj, 3. místo šplh, 5. místo 
sportovní gymnastika; Ivona Hrivnáková - 3. místo 
sportovní gymnastika, 3. místo silový čtyřboj, 22. mís-
to šplh; Jana Truksová - 4. místo silový čtyřboj, 4. mís-
to sportovní gymnastika, 17. místo šplh.

Družstvo chlapců - oba tituly vybojovali první tři ze 
jmenovaných (s individuálními výsledky): Michal Ra-
benseifner - 1. místo silový čtyřboj, 2. místo sportovní 
gymnastika; Matěj Dostál - 1. místo sportovní gym-
nastika, 5. místo silový čtyřboj; Jan Kršňák - 6. místo 
sportovní gymnastika, 16. místo silový čtyřboj; David 
Novikov - 6. místo silový čtyřboj.

Vynikající umístění sportovního mládí celko-
vě podtrhují výsledky družstva 4. ZŠ Šumperk 
- Sluneční ve sportovní gymnastice, kde Pavlína 
Březinová, Veronika Mlynářová, Bára Matušková 
a Veronika Rounová získaly pod vedením trenérky 
Heleny Konopové v kategorii starších žákyň stříbr-
né medaile. Právě této škole vděčíme za vynikající 

výsledky, kterých studentky a studenti dosahují i na 
Gymnáziu.

Mnohé prestižní školy začaly skloňovat Šumperk 
ve všech pádech, a to nejen pro dosažené výsledky, 
ale i pro pořadatelské schopnosti gymnaziální Komi-
se tělesné výchovy. Ta dokázala ve spolupráci s týmem 
šumperské Vily Doris zorganizovat již potřetí (po 
Republikovém fi nále v basketbale 2007 a Republiko-
vém fi nále ve volejbale 2008) velkou, výše zmíněnou, 
republikovou akci v hale Gymnázia Šumperk. Mnohé 
školy se netajily tím, že nejen prostředí sportovní haly, 
ale i - v současnosti často mediálně kritizované -  inte-
riéry školy by braly všemi deseti. Naprostá většina vý-
prav také pěla chválu na výbornou stravu a pitný režim 
závodníků, které zajišťovala místní školní jídelna.

Mrzet může jen poměrně malá účast diváků na akci 
podobného rozsahu. Vždyť měli možnost vidět jak 
úspěšné domácí tváře, tak republikovou špičku podá-
vající vynikající výkony.

Díky všem závodníkům a pořadatelům za skvělou 
reprezentaci Gymnázia i města Šumperka. 

 Petr Opekar, vedoucí předmětové komise Tv

V letošních Republikových fi nále „Poháru AŠSK“ ve šplhu, 
sportovní gymnastice a silovém čtyřboji vybojovali student-
ky a studenti Gymnázia již čtrnáct medailí. Skvěle zabodo-
vali i v polovině dubna na domácí půdě.  Foto: archiv

Akce Na jedné lodi nabídne vzájemné poznání a porozumění
V týdnu od 16. do 23. května navštíví Šumperk 

sedmadvacet studentů Teologického konviktu z Olo-
mouce se svými představenými. Ve spolupráci s míst-
ní římskokatolickou farností, s městem a s Vilou Doris 
nabídnou nejen mladým lidem zajímavá setkání.

Teologický konvikt je jednoroční církevní škola zalo-
žená Českou biskupskou konferencí jako „přípravný roč-
ník“ pro mladé muže, kteří by se chtěli stát katolickými 
kněžími. Po absolvování Teologického konviktu pokra-
čují ve studiu na teologických fakultách a v kněžských 
seminářích v Praze a v Olomouci. Všichni naši studenti 
mají středoškolské vzdělání, mnozí z nich již absolvovali 
také vysokoškolská studia. Jejich věk se pohybuje v roz-
mezí od 20 do 38 let. 

Jedním z cílů Teologického konviktu je povzbudit naše 
studenty ke službě lidem. V rámci této přípravy jezdí naši 
studenti například na praxe do nemocnic, hospiců nebo 
ústavů pro mentálně postižené. Jedním z bodů progra-
mu konviktu se stal také osmidenní pobyt v některém 
z měst v Olomouckém kraji. V minulých letech jsme byli 
například v Zábřehu, ve Šternberku, v Lipníku nad Beč-
vou nebo v Kojetíně. V letošním roce jsme zvolili právě 
šumperskou farnost, včetně Nového Malína. 

Čas strávený „NA JEDNÉ LODI“ vytváří přiro-
zený prostor pro rozhovor a poznávání - proto má 
akce právě tento název. Nakonec přece všichni (vě-
řící i nevěřící) žijeme ve stejném prostoru a je naším 
úkolem vzájemně si porozumět. Náplní našeho pro-
gramu budou aktivity předem domluvené s osobami 
zodpovědnými za příslušné instituce. Rádi bychom 
navštívili některé šumperské střední školy, kde by-
chom chtěli mladým lidem představit křesťanství 
a pozvat je ke společným akcím ve večerních hodi-
nách. Program bude otevřený všem zájemcům. Těší-
me se na setkání s vámi. 

 P. Alfred Volný, ředitel Teologického konviktu

Poznámka na závěr: Podrobný program bude zve-
řejněn na plakátech a také na stránkách města www.
sumperk.cz. Z programu vybíráme: 16.5. od 16 hod. 
ve FS (Farní středisko na Kostelním nám. 4) - Indic-
ká mozaika (pásmo diapozitivů, slova a hudby z cest 
P. Jana Linharta) * 17.-21.5 vždy od 15 do 18 hod. ve 
VD (Vile Doris) a přilehlém parku - Aktivity pro 
mladé (frisbee, petangue, deskové hry, besedování, 
posezení u čaje) * 17.5. od 19.15 hod. ve VD - fi lm 

Mrtvý muž přichází * 18.5. od 19.15 hod. ve VD 
- Česká duchovní literatura 17. a 18. století se za-
měřením na působení jezuitů a Antonína Koniáše 
(přednáška T. Matějce) * 19.5. od 19.30 hod. v kině 
Oko - fi lm Misie * 20.5. od 19.15 hod. ve VD Pěš-
ky po Izraeli (přednáška) * 21.5. od 19 do 22 hodin 
v kostele sv. J. Křtitele - Kostel, jak ho neznáte (Večer 
otevřených dveří v kostele naplněném světlem svící 
a křest. hudbou; biblický koutek; možnost duchovní-
ho rozhovoru, požehnání či svátosti smíření) * 23.5. 
od 14 hod. ve FS - Na jedné lodi (společensko-zábav-
ní odpoledne)

9. tradiční setkání absolventů a profesorů 
Obchodní akademie 

v Šumperku proběhne 16. října 2010

Organizační výbor školy žádá zástupce tříd, aby 
do konce května sdělili předpokládaný počet 
účastníků na e-mail setkani@oa-sumperk.cz 

nebo telefonicky na číslo 583 213 349. 
Bližší informace na www.oa-sumperk.cz.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Antonín Suchan - Objekty Výstava, která potrvá do 20.6.,
 bude zahájena 7.5. v 18 hodin. 
Předsálí Rytířského sálu Jak vidím Jeseníky Fotografi cká výstava potrvá do 23.5.
Galerie mladých Aleš Kauer a Petr Válek citují Vernisáž výstavy, jejíž 
 součástí je křest knihy J. Brože Zprávy tísňové, proběhne
  14.5. v 18 hodin. Výstava potrvá do poloviny června.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Přednáškový sál Jan Bukůvka z Bukůvky, kavalír vytříbeného vkusu
 Přednáší Zdeněk Doubravský, 11.5. v 18 hodin, 
 vstup přes RMIC.             
Akce v klášterním kostele:  14.5. v 18 hod.- Šumperský dětský sbor, koncert dětí ŠDS 
a dětí z Rychnova nad Kněžnou, 18.5. v 19 hod.- koncert ZUŠ, pobočka Hanušovice, 
20.5. v 18 hod.- koncert ZUŠ Šumperk, závěrečný koncert smyčcového oddělení 
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumper-
k@ 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. Od 1. května je klášterní kostel pro 
veřejnost otevřen út-pá 12-16 hod., so a ne 10-14 hod., objednávky mimo otevírací dobu 
pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 
9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Sobota 8. května - Den vítězství
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska - otevřeno 9-13 hod., 

klášterní kostel - otevřeno 10-12 hod.
Vstup do všech zařízení zdarma.

Úterý 18. května - Mezinárodní den muzeí 
V tento den je vstup do všech expozic a na výstavy v muzeích v Šumperku, 

Zábřehu, Mohelnici, v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 
a na zámku v Úsově zdarma.

KINO OKO
5.5. jen v 18 hodin  Muži, co zírají na kozy, USA, komedie, thriller
5.5. jen ve 20 hodin Květ pouště, Velká Británie, Německo, životopisný
 příběh  Ozvěny Febiofestu
6.5. jen v 18 hodin  Svítání, USA, sci-fi  thriller
6.5. jen ve 20 hodin  Hluboký spánek, USA  Projekt 100 - FK
7.-9.5. jen v 18 hodin  Svítání, USA, sci-fi  thriller
7.-9.5. jen ve 20 hodin  I Love You Phillip Morris, USA, komedie
10.-11.5. jen v 18 hodin  Přestupný rok, USA, romantická komedie
10.-11.5. jen ve 20 hodin  Nějak se to komplikuje, USA, komedie
12.5. jen v 18 hodin  Přestupný rok, USA, romantická komedie
12.5. jen ve 20 hodin  Osadné, Slovensko   Artvečer- FK
13.5. v 18 a ve 20 hodin  Všichni jsou v pohodě, USA, tragikomedie
14.-15.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
15.-16.5. jen v 16 hodin  Tom a Jerry: 1. část, USA, ČZ  Hrajeme pro děti
16.5. jen v 17.30 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
16.5.jen ve 20 hodin  Všichni jsou v pohodě, USA, tragikomedie
17.-18.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
19.5. jen v 17.15 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
19.5. jen v 19.30 hodin  Mise, Velká Británie, historický, dobrodružný, ČZ Film
 uváděný v rámci týdenního pobytu bohoslovců 
 z kněžského semináře v Olomouci „Na jedné lodi“.
20.-21.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Iron Man 2, USA, akční sci-fi , ČZ
22.-23.5. jen v 15.45 hodin  Arthur a Maltazardova pomsta, Francie, ČZ 
 Hrajeme pro děti
22.-23.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Iron Man 2, USA, akční sci-fi , ČZ
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

ZUŠ ŠUMPERK
10.-14.5. vždy v 9 a v 10.15 hodin  Pohádka o zlé base a hodném bubnu  Pro děti
v koncertním sále ZUŠ  z mateřských  škol a 1. tříd ZŠ
10.-14.5. vždy od 14 do 18 hodin Zápis do přípravných ročníků hudebního oboru
v ZUŠ v Žerotínově ulici 11  Bližší informace na tel.č. 583 214 361.
18.5. v 19 hodin v klášterním kostele  Mistři českého baroka 
 Pořádá pobočka Hanušovice.
20.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Závěrečný koncert smyčcového oddělení
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

DŮM KULTURY
5.5. od 19 hodin v G-klubu  Antarktida: Země královny Maud 
 Cestopisný pořad horolezce Čestmíra Lukeše 
6.5. od 19 hodin ve velkém sále DK  Plavci (Rangers): 45 let
8.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  30 let Domu kultury Šumperk 
 Komponovaný večer
13.5. od 19 hodin ve velkém sále DK  Lucie Bílá
13.5. od 19.30 hodin v G-klubu  Vojta „Kiďák“ Tomáško
16.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Kůzlátka a vlk 
 Divadlo Špílberg Brno  Pohádka
16.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
21.5. od 20 hodin ve velkém sále DK  Tři sestry
22.5. od 15 hodin tělocvičně „B“ DK  Sobotní odpoledne s jógou Cvičení s M. Petrem

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123   Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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
5.5. v 19.30 hodin  Bouře  A, VK, X
14.5. v 19.30 hodin  Strange Love Soubor Studio D 123, Hrádek  VK  
15.5. v 19.30 hodin  Případy Sherlocka Holmese  F, VK, X  
21.5. v 19.30 hodin  César a Drana Klubové představení „Za oponou“  VK 
22.5. v 19.30 hodin  Bouře   B, X, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Naš: „Dřevěné plastiky“ Výstava sochařských prací, 
 která potrvá do 30.5., bude zahájena 5.5. v 18 hodin.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Obrazy v písku (fotografi e) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 23.6., 
 proběhne 6.5. v 17.30 hod. Na výstavu naváže povídání 
 A. Čižmářové a J. Čižmářové o Kapverdských ostrovech. 
Divadlo Šumperk Jaroslav Minář: Lyrické Jeseníky Výstava trvá do 15.5.
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely 
Čajovna Čarovna Superbaster, Anča Zelinková, grafi ka 
 Výstava probíhá v květnu.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.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 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihov-
naspk.cz. 

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
6.5. ve 20 hodin  Šrouby Olomouc, Humen Puppet Olomouc, 
 Ja taky Olomouc
7.5. od 15.30 hodin v okolí  Konopí je lék  Seminář, přednáška
Vily Doris a od 17 hodin v Čarovně  
12.5. v 18 hodin  Seminář proti stresu II. 
 Přednáší P. Pimek, Ostrava
14.5. ve 20 hodin  Divozel - folk - world music 
 slovensko-česká kapela z Košic
22.5. ve 20 hodin  Mako!Mako/Brno
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.
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DDM U RADNICE
5.5. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
5.5. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Smalty
 S sebou vyražené měděné polotovary
6.5. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční 
 modeláře 
8.5. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
8.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování
11.5. od 15 hodin v dílně   Modelářství pro kluky 
 a tatínky od A do Z 
11.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
12.5. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře   Základy uměleckých řemesel - Smalty 
 Drobné šperky, s sebou vyražené 
 měděné polotovary
12.5. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! 
 Stolní tenis pro děti od 8 let
19.5. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře   Základy uměleckých řemesel 
 - Hedvábí Malba a batika na hedvábí,
 s sebou hedvábný šátek nebo šálu
22.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby Pod vedením 
 H. Kalivodové, inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz, 
 platba zálohy 200 Kč do 17.5.
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel.  č.  583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 14.45 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každou středu od 10 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy na mateřské dovolené
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
7.5. od  15 hodin v AD na „K“  Šperkování 
 Korálkové, skleněné a fi lcované šperky
9. května  Odyssea - orientační běh 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz
14.5. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
14. května v IT na „K“  Geocaching klub 
 Sledujte www.doris.cz/itecko/geo-
 caching/geocaching.htm 
 a získáte bližší informace
18.5. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz multimédia 
 Vždy úterý + čtvrtek, inf. B. Vavruša,
 tel.č. 731 6100 31, vavrusa@doris.cz. 
19.5. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna malování na hedvábí
22.5. od 9.30 do 12 hod.  Kloboukový den
a od 13 do 18 hod. na hřišti na „K“  Den plný zábavy, her, soutěží a tvoření  
23. května na Krásném  Odyssea - duatlon 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 
tel. č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel. č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@
doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 do 11 hodin v Klubu důchodců  Aktivity pro seniory: 
 Trénovaní paměti  
7.5. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Hrají Staří kamarádi 
11.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
13.5. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro
 důchodce  Hraje Albatros
20.5. od 14 hodin  Setkání Městského svazu DIA 
 Hraje Mirox
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
13.5. v 19.30 hodin  Swing Q
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.

CENTRUM PRO RODINU 
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky 
 Lektorka M. Vychopeňová
Každý čtvrtek od 15 hodin ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně
Každý čtvrtek od 16.45 a od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro začátečníky
ve velkém sále FS  a „pokročilé“ začátečníky 
13.5. od 16.30 hodin ve FS  Břišní tance s Petrou Kašparovou
16.5. v 19 hodin v kostele sv. J. Křtitele  Židovské modlitby za děti 
 Komorní pořad, vystoupí O. Kaštická 
 a Avonotaj Šumperk
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4. 

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání na téma
BYLI JSME V IZRAELI

O svých zážitcích z Izraele budou vyprávět J.a M. Coufalovi, L. Jersáková 
a I. Dosedlová

v sobotu 15. května v 17.30 hodin v modlitebně církve Baptistů v ulici M.R. Štefánika 10
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů. Na závěr setkání 

zveme na malé občerstvení.

Aleš Kauer a Petr Válek citují aneb šumperský Gesamtkunstwerk 
v pátek 14. května v 18 hodin v Galerii mladých šumperského muzea

Vernisáž výstavy výtvarníků Petra Válka a Aleše Kauera.
Její součástí bude křest knihy Jiřího Brože Zprávy tísňové, která vychází za výhod-

nou cenu ve velmi omezeném nákladu. 
Zatímco Válek cituje po svém bulvární tisk toho nejhrubšího kalibru, Kauer se 

zaměřil na počmárané město, na fragmenty městských výkřiků a kreseb. Zvukovou 
koláž dotvoří sám Petr Válek svou performancí. A možná přijde i Tomáš Reiner 

s kytarou a překvapením. Glosátorem večera bude Michal Ožibko. 

V pořadí již třetí koncert z cyklu „Sláva 
Slované“ připravuje na úterý 18. května 
Základní umělecká škola v Šumperku. 
Koncert nese název „Mistři českého ba-
roka“.

První koncert cyklu „Sláva Slova-
né“, jenž byl sestaven ze skladeb a básní 
slavných českých, slovenských, ruských 
a polských autorů (B. Martinů, V. Blodka, 
A.S. Puškina, P. Eisnera, M. Schneidera-
Trnavského, A. Mickiewicze, F. Chopina, 
P.I. Čajkovského a dalších), proběhl loni 
7. dubna. Ve druhém koncertu nazvaném 
„České vánoce“ mohli posluchači 22. pro-
since loňského roku slyšet skladby starých 
českých kantorů 18. století (J. Michalič-
ka, J.I. Link, Daniel Alois Fr. Milčinský 
a T. N. Koutník). Uvedením „Zpěvů k čes-
kým patronům“ a melodramem „Tři krá-
lové“ jsme si navíc připomněli již 150. vý-
ročí narození hudebního skladatele Josefa 
Bohuslava Foerstera.

Repertoár připravovaného třetího 
koncertu sestavujeme z děl českých ba-
rokních autorů. Někteří z nich svou 

tvorbou obsáhli i období raného klasi-
cismu. Posluchačům představíme díla 
A. Michny z Otradovic, považovaného 
za nejvýraznější osobnost raného českého 
baroka, dále J. Dysmase Zelenky, který 
byl oceňován i svými věhlasnými sou-
časníky G.P. Telemannem a J.S. Bachem, 
a Fr.X. Brixiho, jehož skladby obsahují 
také prvky klasicismu a propojují tak obě 
tato období. Skladatel tím připravil čes-
ké posluchače pro přijetí děl například 
W.A. Mozarta a J. Haydna. Ve druhé po-
lovině 18. století zároveň patřil k nejhra-
nějším skladatelům Evropy. Posledním 
autorem bude Jiří Antonín Benda, který 
svým dílem rovněž spojil pozdní baroko 
s vídeňským klasicismem.

Koncert proběhne v úterý 18. května 
v 19 hodin v klášterním kostele Zvěstová-
ní Panny Marie v Šumperku. Doufáme, že 
vás program koncertu zaujme a společně 
se nám podaří vytvořit večer plný příjem-
ných zážitků. Za účinkující

  srdečně zve Danuta Davidová, 
 ZUŠ Šumperk, pobočka Hanušovice

ZUŠ láká na koncert z cyklu Sláva Slované



<<
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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




