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Nový rok přivítali Šumperané tradičním výstupem na Háj

Novoroční výstup na Háj má již pětatřicetiletou tradici a patří k nejstarším svého druhu v republice. Letos dorazilo první lednový 
den ke známé rozhledně kolem třinácti set lidí. Mnohé z nich doprovázeli jejich čtyřnozí miláčci.  Foto: -pk-

Účastnici pětatřicátého Novoročního 
výstupu na Háj si z vrcholu odnášeli 
pamětní list s příležitostným razítkem.

První den v roce má v sobě, ať chceme 
nebo ne, něco zvláštního a nabízí se řada 
možností, jak ho prožít. Jednou z nich 
je pro Šumperany Novoroční výstup na 
Háj, který patří k nejstarším svého dru-
hu v republice. Organizátory pětatřicá-
tého setkání z Klubu českých turistů tak 
v sobotu 1. ledna již krátce před devátou 
ranní vítali u rozhledny první nadšenci, 
kteří na vrchol Háje vyrazili jen krátce po 
rozednění.

Zatímco prvního ročníku Novoroč-
ního výstupu na Háj, který v roce 1976 
pro své členy uspořádal odbor turistiky 
TJ Lokomotiva - Pramet Šumperk, se 
zúčastnily asi dvě desítky nadšenců, letos 
si pamětní list s příležitostným razítkem 
koupilo za desetikorunu šest set třicet lidí. 
Dorazivších na kopec však bylo mnohem 
více a ještě kolem půl čtvrté odpolední byl 

Háj doslova v obležení. „Odhadujeme, že 
na vrchol Háje vystoupalo po nejrůzněj-
ších přístupových cestách na třináct set 
lidí ze Šumperka i širokého okolí. Byli 
mezi nimi i mnozí pamětníci, z nichž 
někteří tradici tohoto výstupu zakládali. 
Řada dalších se pak všech výstupů účast-
nila,“ uvedla Zdeňka Daňková z místního 
Klubu českých turistů. 

Výstup na Háj je pro Šumperany každo-
ročně nejen příjemnou procházkou, ale 
také možností pozdravit se s řadou přátel 
a známých. Vystoupat mohou na rozhled-
nu, kterou v roce 1997 postavila ve spolu-
práci s Bludovem, Rudou nad Moravou 
a fi rmami Eurotel a Telecom šumperská 
radnice a jež je replikou původní Štefáni-
kovy rozhledny z předválečných let, a roz-

hlédnout se po širokém okolí. Letos si 
navíc v jejích prostorách prohlédli i výsta-
vu pamětních diplomů ze všech pětatřiceti 
ročníků a také přispěli do sbírky určené na 
značení tras pro zdravotně handicapova-
né občany. Vybraná suma nebyla v době 
uzávěrky tohoto čísla známa, neboť roz-
pečetění kasičky proběhlo na šumperské 
radnici v pondělí 3. ledna. -zk-

Inzerce
724 521 552
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„Balíkem“ vyhlášek se na svém za-
sedání ve čtvrtek 9. prosince zabývali 
šumperští zastupitelé. Dvě obecně zá-
vazné vyhlášky z let 2003 a 2008 při-
tom zrušili pro bezpředmětnost, další 
tři pak vydali.

Obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 
o místním poplatku ze vstupného 
a č. 1/2008 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství přestá-
vají 1. ledna 2011 platit. „Důvodem 
je v prvním případě fakt, že byla zru-
šena ohlašovací povinnost pořáda-
ných kulturních akcí na území města, 
a především to, že někteří pořadatelé 
obcházeli poplatkovou povinnost 
formou couveru. Navíc bychom mu-
seli z vyhlášky odstranit ustanovení 
o povinnosti perforace vstupenek 
správcem poplatku před pořádáním 
akce, která je podle odboru dozoru 
Ministerstva vnitra nepřípustná, tak-
že bychom jako obec ztratili možnost 
kontroly počtu vydaných a prodaných 
vstupenek. Poplatek by se tak vybíral 
na základě čestného prohlášení a dob-
ré vůle pořadatele přiznat akci správci 
poplatku,“ vysvětlil tajemník místní 
radnice Petr Holub a dodal, že kon-
trolovat akce pořádané na území měs-
ta je již dnes problematické a výnos 
z prodaných vstupenek je minimální. 
„V roce 2009 jsme vybrali sedmdesát 
tisíc. Většinou šlo o akce, které po-
řádaly neziskové organizace, školy 
a Dům kultury,“ podotkl tajemník.

Druhou z vyhlášek, o místním po-
platku za užívání veřejného prostran-
ství, místní radnice již delší dobu 
neuplatňuje. Zmíněný poplatek totiž 
vybírají Podniky města Šumperka na 

základě smlouvy o nájmu. Zastupite-
lé tak obě vyhlášky zrušili vydáním 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2010.

Vzápětí zastupitelé vydali hned tři 
vyhlášky, jejichž novelizaci si vyžádal 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
který od 1. ledna 2011 nahradil do-
sud platný zákon o správě daní a po-
platků a jenž mění procesní postupy. 
V případě první vyhlášky č. 5/2010 
o místním poplatku ze psů jde pouze 
o „kosmetické“ úpravy, které nemění 
ani sazbu poplatku, ani rozsah osvo-
bození. U druhé obecně závazné vy-
hlášky č. 6/2010, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů, se naopak osvobození od poplatko-
vé povinnosti rozšiřuje. Nově nemusejí 
od 1. ledna 2011 platit poplatek za svoz 
komunálního odpadu osoby umístěné 
v domovech a penzionech pro seniory, 
v léčebnách dlouhodobě nemocných 
a zařízeních poskytujících sociální 

služby s celoročním pobytem, dále 
osoby umístěné ve vyšetřovací vaz-
bě a ve výkonu trestu a konečně děti 
v dětských domovech. Výše poplatku 
za svoz komunálního odpadu přitom 
zůstává stejná jako v loňském roce.

V třetím dokumentu, obecně závaz-
né vyhlášce č. 7/2010, o místním po-
platku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem fi -
nancí podle jiného právního předpisu, 
dochází ke změně v termínech splat-
nosti poplatku - ten musí provozova-
tel zmíněných hracích automatů platit 
čtvrtletně, nejpozději do třicátého 
dne posledního měsíce příslušného 
čtvrtletí. Lze ho zaplatit i jednorá-
zově za celou předpokládanou dobu 
provozu přístroje nebo za dobu, na 
kterou bylo vydáno rozhodnutí Mi-
nisterstva fi nancí o povolení provozu 
jiného technického herního zařízení. 
„Nově se poplatek neplatí za období, 
po které jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem fi nancí není 
uvedeno do provozu. Poplatník ovšem 
musí tuto skutečnost doložit správci 
poplatku,“ upřesnil Holub a zdůraz-
nil, že u všech tří vyhlášek se rozšiřuje 
ohlašovací povinnost o nové ustano-
vení. Podle něj poplatník nebo plátce 
uvede čísla všech účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovate-
lů těchto služeb v zahraničí, užívaných 
v souvislosti s podnikatelskou čin-
ností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností po-
platníka nebo plátce, a také údaje roz-
hodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti.

Dvě vyhlášky zastupitelé zrušili, tři vydali

Výši poplatku za svoz komunálního od-
padu novelizovaná vyhláška zachovává, 
rozšiřuje ale osvobození od poplatkové 
povinnosti.  Foto: -zk-

Deset milionů korun poslalo v zá-
věru loňského roku město Šumperk 
Československé obchodní bance 
jako mimořádnou splátku úvěru, 
jenž si u tohoto peněžního ústavu 
vzalo v roce 2009. Úvěr ve výši čty-
řiceti milionů, který je splatný do 
27. září 2012, čerpá místní radnice 
pouze na investiční akce, na něž 
získala dotace od státu či Evropské 
unie, a také na zajištění povinného 
spolufinancování těchto projektů 
ze strany města. 

„Původně jsme plánovali platit 
první tři roky pouze úroky a v roce 
2012 jsme měli splatit celý úvěr, což 
by bylo i s úroky téměř jedenačtyři-
cet milionů. Vzhledem k tomu, že 
ve zmíněném roce musíme uhradit 
dalších téměř dvaadvacet milionů, 

jež představují splátky úvěrů z let 
2000, 2006 a 2007, byla by finanční 
zátěž příliš velká,“ uvedl na prosin-
covém jednání zastupitelstva mís-
tostarosta Petr Suchomel a dodal, 
že na místní radnici „dorazily“ 
koncem roku neplánované dotační 
peníze z Fondu soudržnosti a Stát-
ního fondu životního prostředí na 
snížení energetické náročnosti škol-
ní budovy v ulici Dr. E. Beneše.

„Jde o částku 8,4 milionu, jež měla 
přijít až v roce 2011. V rozpočtu 
máme finanční rezervu 3,1 milionu. 
Můžeme si tak dovolit mimořádnou 
desetimilionovou splátku, která sní-
ží úvěrovou zatíženost města a v le-
tech 2011 a 2012 také uspoříme 
výdaje za úroky z úvěru,“ vysvětlil 
místostarosta a podotkl, že s mi-

mořádnou splátkou úvěru ve výši 
deset milionů počítá město i v roce 
2011. V něm musí zaplatit šestatři-
cet „úvěrových“ milionů. Více než 
devět milionů z této částky přitom 
půjde jako poslední splátka na účet 
Komerční banky, jež městu poskyt-
la v roce 2006 sedmdesátimilionový 
úvěr. 

Poslední splátku šedesátimilio-
nového úvěru u České spořitelny 
z roku 2007 uhradí Šumperk v roce 
2012, kdy skončí i splácení již zmí-
něného úvěru u Československé 
obchodní banky. V letech 2013 až 
2015 se pak roční splátky úvěrů, jež 
poskytly v roce 2000 finanční spo-
lečnost Kommunalkredit a Česká 
spořitelna, budou pohybovat kolem 
osmi a půl milionu.

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 9. prosince 
2010

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v prvním po-
loletí roku 2011 a na stejné období schvá-
lilo časový a obsahový program svých 
zasedání. Zastupitelé se do konce června 
sejdou čtyřikrát, nejbližší jednání je na 
programu ve čtvrtek 27. ledna.

* schválilo obecné podmínky pro 
poskytování veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města, speciální podmínky 
pro poskytování dotací z městského roz-
počtu na činnost organizací působících 
v soutěžích výkonnostního sportu senio-
rů a juniorů a také speciální podmínky 
pro poskytování grantů a dotací na 
činnost z rozpočtu města pro rok 2011, 
včetně časového harmonogramu a se-
znamu vyjmenovaných akcí a činností. 
Žádosti o grant či dotaci přijímají poda-
telny šumperské radnice na náměstí Míru 
1 a v Jesenické ulici 31 od pondělí 3. ledna 
do pondělí 31. ledna. Grantová komise 

poté v únoru žádosti projedná a své návr-
hy předloží radním a zastupitelům, kteří 
by o nich měli rozhodnout 10. března. 
Více na straně 5.

* zvolilo členy Kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva města. Těmi jsou od 
9. prosince Luboš Cekr, Jan Cidlík, Alena 
Hlavešová, Petr Král, Alena Petrová, Mi-
chaela Scheibingerová, Antonín Surma 
a Petr Štěpánek.

* zvolilo členy Finančního výboru Za-
stupitelstva města. Těmi jsou od 9. prosin-
ce Antonín Harapát, Valerie Hrubá, Petr 
Kuba, Jaromír Mikulenka, Zdeněk Mu-
roň, Tereza Schreiberová, Pavel Špatný 
a Jiří Vagner ml. Finanční výbor, v němž 
mají zastoupení všechny strany a uskupe-
ní, které získaly křeslo v místním zastu-
pitelstvu, prošel po komunálních volbách 
čtyřiačtyřicetiprocentní obměnou. Z de-
víti původních členů jich bude ve výboru 
pracovat pět.

Začátkem roku „jede“ město 
podle rozpočtového provizoria

S účinností od 1. ledna 2011 až do 
doby schválení nového rozpočtu města 
schválili šumperští zastupitelé na svém 
prosincovém jednání rozpočtové provi-
zorium, které umožňuje uvolnit měsíčně 
na provozní a mzdové výdaje města, včet-
ně příspěvkových organizací zřízených 
šumperskou radnicí, maximálně jednu 
dvanáctinu z posledního schváleného 
rozpočtu k 31. prosinci 2010. Další fi nan-
ce lze uvolňovat pouze na úhradu pří-
padných sankcí, jejichž nezaplacením by 
městu hrozily další výdaje, a dále na roz-
pracované investiční akce. Nové investice 
pak mají červenou až do doby schválení 
rozpočtu pro rok 2011.  
 Pokračování na str. 5

Úvěrovou zatíženost sníží město mimořádnou splátkou
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Šumperané se mohou 
vyjadřovat k návrhu rozpočtu

K návrhu rozpočtu města Šumperka na 
rok 2011 se mohou až do čtvrtku 27. led-
na vyjadřovat všichni šumperští občané. 
Seznámit se s tímto dokumentem mohou 
na obecní desce nebo na internetových 
stranách města www.sumperk.cz v sekci 
aktuality, podsekci město a odkazu roz-
počet. S připomínkami a návrhy se mo-
hou obrátit na tajemníka místní radnice 
Petra Holuba, tel.č. 583 388 502, e-mail 
pholub@musumperk.cz, nebo se mohou 
vyjádřit přímo na jednání Zastupitelstva 
města ve čtvrtek 27. ledna. To by mělo 
letošní rozpočet schválit.  -zk-

Na webu je mapová aplikace 
plánu zimní údržby

Mapovou aplikaci nazvanou Plán zim-
ní údržby, v níž lze nalézt nejen zobrazení 
pořadí úklidu jednotlivých komunikací 
ve městě, ale také dobu, za kterou by měly 
být uklizené, si mohou zájemci prohléd-
nout na adrese www.sumperk.cz, a to 
v levém sloupci menu v záložce Mapový 
portál. Přímo z aplikace lze poslat e-mail 
s dotazem či připomínkou, jež se vztahují 
ke konkrétnímu místu. -red-

Vážení a milí přátelé!

Není to tak dávno, kdy jsme slavili 
vstup lidstva do dvacátého prvního 
století a zároveň třetího tisíciletí podle 
kalendáře, který se stal dnes univerzál-
ním a uznává ho celý civilizovaný svět. 
Uplynulým rokem jsme z něj ukrojili 
první desítku let a stojíme na prahu 
desetiletí druhého. Čas je absolutní 
veličina, jedna z mála spravedlností 
na tomto světě, a měří tedy každému 
stejně, byť máme pocit, že někdy plyne 
příliš pomalu a někdy zase příliš rych-
le. Záleží na situaci. Vždy máme pocit, 
že příjemné chvilky utečou příliš rych-
le, naopak ty nepříjemné se táhnou, 
i když právě ty bychom chtěli mít za se-
bou co nejdříve. Proto také pohled na 
uplynulých deset let může mít každý 
z nás jiný, podle toho, jak je prožil. 

Pokud bych měl hovořit za sebe 
a snad také trochu za naše město, mám 
pocit, že ta léta uplynula hodně rych-
le, a má-li platit výše uvedená logika, 
hodnotím je pro Šumperk jako dobrá, 
možná dokonce velmi dobrá. Byla to 
léta, ve kterých se změnila tvář měs-
ta a snad také zkvalitnil život v něm. 
Nejde přitom jen o investiční rozvoj 
města, ale i o rozvoj a úroveň kulturní-

ho a společenského života, který se do-
stává pozvolna na úroveň, jež našemu 
městu sluší. 

Můžeme chodit po obnovených a zre-
konstruovaných ulicích, trávit volný 
čas na nových sportovištích a hřištích, 
navštěvovat opravené architektonické 
skvosty, chodit za kulturou do míst, 
která nám závidí i mnohem větší měs-
ta, nakupovat v nových obchodech, ale 
také pracovat v kulturním prostředí 
šumperských fi rem a obdivovat opra-
vené domy a jejich fasády lemující uli-
ce města. Rád bych zdůraznil, že to ale 
není zdaleka zásluha jen vedení města, 
jeho radních a zastupitelů, ale také 
šumperských fi rem, obchodníků a ma-
jitelů domů, kteří se starají nejen o svůj 
majetek, ale mnohdy již také o jeho 
okolí, které k nemovitostem přiléhá. 

Jsem hluboce přesvědčen, že právě 
to je další bod, který bychom mohli 
společně rozvíjet v příštích letech. Spo-
lupráce nás všech na zvelebení města. 
Jsou to tisíce maličkostí, které nejsou 
vidět každá zvlášť, ale které jako sou-
bor tvoří harmonii a obrovskou sílu 
a posunují kupředu každou společnost. 
Sebraný papír, zametený či uklizený 
chodník nebo cesta před vchodem do 
domu, posekaný trávník, odhrnutý 
chodník od sněhu v zimě a pokropený 
před obchodem za letního rána. To jsou 
maličkosti, které ale mohou posunout 
naše město kupředu v dalším desetiletí 
víc, než si umíme představit. A když 
k tomu všemu přidáme trochu úsmě-
vu, nadhledu a vlídného slova, místo 
trochu typické a v Evropě již pověstné 
české zamračenosti, přidáme společně 
další kamínek do rozvoje Šumperka, 
který za to jistě stojí, o tom snad nikdo 
z nás nepochybuje. Přiblížíme se tak 
opět k té vyspělejší části světa, ke které 
již dvacet let směřujeme.

Musím ale přiznat, že když se nám 
to povede, jednu malou chybičku to 
přece jen bude mít. Příštích deset let 
nám uteče opět příliš rychle.

 Z. Brož, starosta města

Inspekce zastavila správní řízení, lipovou alej čeká obměna
Kauza lipové aleje v ulici 17. listopadu se po téměř 

třech letech dočkala rozuzlení. Stromořadí, které je 
v dost špatném zdravotním stavu, chtěla místní rad-
nice obnovit již na podzim roku 2008, kdy měla vel-
kou šanci získat na projekt evropské fi nance. Česká 
inspekce životního prostředí ovšem kácení dvěma 
správními řízeními dočasně zakázala a na defi nitiv-
ní stanovisko si muselo město počkat až do loňské-
ho prosince, kdy inspekce správní řízení zastavila, 
takže revitalizaci již dnes nic nebrání. Radnice se 
tak chce do „generálky“ aleje pustit ještě letos.

Na revitalizaci lipové aleje v ulici 17. listopadu 
mělo město v roce 2008 šanci získat dotaci od Ev-
ropské unie a Státního fondu životního prostředí 
v rámci Regionálního operačního programu životní 
prostředí. V témže roce ovšem Aleš David ze Šum-
perka zaslal hned několik stížností proti zamýšle-
nému odstranění lip konkrétně na Ministerstvo 
životního prostředí, olomoucký Krajský úřad, Čes-
kou inspekci životního prostředí i na Úřad ombuts-
mana. Ačkoliv inspekce nejprve v srpnu roku 2008 
žádné pochybení nezjistila, v listopadu již vydala 
předběžné opatření, jež nařizovalo zdržet se kácení 
s tím, že defi nitivní stanovisko oznámí městu, jak-
mile bude mít hotový nezávislý podrobný posudek 
od znalce z oboru dendrologie. Ten, který si ne-
chala zpracovat místní radnice a jenž poukázal na 
velmi špatný zdravotní stav stromů v aleji 17. listo-
padu a jejich rizikovost pro okolí, se jí totiž nezdál 
dostatečný. Město se proti předběžnému opatření 
odvolalo.

V dubnu roku 2009 olomoucký územní odbor 
Ministerstva životního prostředí odvolání Šumper-
ka zamítl a inspekce pokračovala ve druhém správ-
ním řízení ve věci omezení nebo zákazu činnosti 
ve věci kácení dřevin tvořících alej 17. listopadu. 
V této souvislosti si dokonce nechala zpracovat en-

tomologický posudek, který měl ukázat, zda se na 
lipách nevyskytuje chráněný hmyz. „Posudek žád-
ný výskyt zvláště chráněného druhu hmyzu nepo-
tvrdil,“ uvedla Lenka Stojarová z oddělení přírody, 
lesů a zemědělství odboru životního prostředí šum-
perské radnice. Vzápětí připomněla, že v červenci 
roku 2009 inspekce kácení šumperských lip zakáza-
la a místní radnice se opět odvolala. Územní odbor 
Ministerstva životního prostředí poté vrátil celou 
záležitost inspekci k novému prošetření. Konečné 
stanovisko pak padlo po téměř třech letech.

„Usnesením z 21. prosince loňského roku zasta-
vila Česká inspekce životního prostředí Olomouc 
správní řízení ve věci omezení nebo zákazu činnosti 
ve věci kácení dřevin tvořících šumperskou lipovou 
alej, neboť odpadl důvod řízení a nelze přistou-
pit k omezení činnosti dle §66 zákona č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,“ 

uvedla Stojarová a dodala, že v souladu s právním 
názorem odvolacího orgánu, jímž je už zmíněný 
územní odbor ministerstva, nebyla prokázána ne-
zákonnost povolovacího rozhodnutí kácení dřevin 
a ani nedovolená změna obecně či zvláště chráně-
né části přírody. „Provedení obnovy aleje v celém 
rozsahu je proto plně v souladu se zájmy ochrany 
přírody a dřevin jako takových - jedná se o per-
spektivní činnost na úseku péče o veřejnou zeleň,“ 
zdůraznila Stojarová.

Do obnovy lipové aleje v ulici 17. listopadu by se 
šumperská radnice ráda pustila ještě letos, v případě 
nenadálých komplikací pak nejpozději do poloviny 
roku příštího. Stávající výsadbu, kterou dnes tvoří 
sedmatřicet stromů a kaštanovníky, jež nechala asi 
před deseti lety radnice vysadit pod část lip, nahra-
dí minimálně tři desítky stromů tilia platyphyllos 
- tedy lípy velkolisté, jejichž obvod kmene se bude 
pohybovat minimálně mezi dvaceti a pětadvaceti 
centimetry. Lípy přitom budou pocházet z lokalit 
s obdobnými klimatickými podmínkami. „Zájmem 
města je obnovit tuto významnou alej v celé délce 
a kvalitně prováděnou následnou péčí ji zachovat 
i pro další generace,“ uvedl šumperský starosta 
Zdeněk Brož. -zk-

Radikální proměna čeká lipovou alej v ulici 17. listopa-
du. Ta měla obnovou projít již před třemi lety. V té době 
se zde ještě nacházely, jak ukazuje snímek z října roku 
2008, prodejní stánky.  Foto: -zk-

Ztratil se vám pes?
Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese 
www.sumperk.cz v odkazu Úřední deska v sekci 
„aktuální oznámení“. V seznamu je třeba hledat 

slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit lze také sekci 
„vyhledávání oznámení“ a zde do kolonky „hledat 
v názvu nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný pes“ 

a v kolonce „zdroj oznámení“ vybrat „Městská policie“. 



 strana 4Kaleidoskop událostí

Talent Olomouckého kraje 
zamířil i do Šumperka

Kateřina Šebestová a Aneta Bočko-
vá, klavírní duo žákyň Základní umě-
lecké školy v Šumperku, mohly na 
konci loňského roku bilancovat. Pod 
vedením zkušené učitelky Jany Valen-
tové se jim podařilo zvítězit v celo-
státní soutěži základních uměleckých 
škol pro klavírní dua „Dvořákův Lip-
ník“ v kategorii do dvanácti let. Sou-
časně získaly na této prestižní soutěži 
zvláštní interpretační cenu Nadace 
Leoše Janáčka.

29. listopadu se zúčastnily předá-
vání cen Olomouckého kraje „Talent 
2010“, kde se umístily ve své kategorii 
na 3. místě. Tři dny předtím se přitom 
staly laureátkami II. kategorie celo-
státní soutěže VIII. ročníku Per Quat-
tro Mani, která se konala v Brně.

Každý takový úspěch je vzornou 
reprezentací školy, města i celého 
kraje. Blahopřejeme, přejeme oběma 
mladým klavíristkám hodně úspěchů 
i v roce letošním a těšíme se, že o nich 
uslyšíme i v budoucnu.  -haf- 

Policisté se zaměřili 
na řidiče i hledané osoby

Nejen na řidiče, ale i na hledané 
osoby se předposlední prosincové 
úterý zaměřili šumperští policisté. 
V rámci rozsáhlé dopravně bezpeč-
nostní akce kontrolovali zejména 
používání bezpečnostních pásů a zjiš-
ťovali, zda vozidla nejsou kradená. 
Pátrali rovněž po hledaných osobách 
a věcech pocházejících z trestné čin-
nosti.

Do akce, jež proběhla v Šumperku 
a jeho okolí, se zapojilo jedenáct po-
licistů dopravního inspektorátu a dva 
příslušníci vojenské policie, kteří kon-
trolovali vojenská vozidla a příslušní-
ky armády. „Naši policisté šetřili cel-
kem pětatřicet dopravních přestupků, 
z nichž se devětadvacet vyřešilo udě-
lením pokut v celkové výši 12 700 Kč. 
Šest případů pak bylo postoupeno na 
příslušný městský úřad,“ uvedl tis-
kový mluvčí šumperské policie Josef 
Bednařík. Vzápětí dodal, že v devíti 

případech překročili řidiči povolenou 
rychlost, za což zaplatili pokuty v cel-
kové výši devět tisíc korun. Čtyřikrát 
řešili policisté nepřipoutáni bezpeč-
nostními pásy a stokorunou poku-
tovali i jednoho cyklistu, který měl 
nedostatečně vybavené kolo. Kromě 
pokut rozdávali strážci zákona řidi-
čům preventivní materiál zaměřený 
na správné použití bezpečnostních 
pásů. „V podobných dopravních ak-
cích budeme i nadále pokračovat,“ 
upozornil tiskový mluvčí. -zk-

V Praze vybojovali 
pro Šumperk vítězství

V celostátním kole soutěže od-
borných dovedností mladých insta-
latérů, které se uskutečnilo koncem 
loňského listopadu v Praze v rámci 
mezinárodního veletrhu Aquatherm, 
zaznamenali soutěžící ze Střední ško-
ly železniční a stavební v Šumperku 
mimořádný úspěch.

Dva žáci třetího ročníku Jakub 
Gregor a Lukáš Loupanec postou-
pili z vítězné pozice krajské soutěže 
v Olomouci do celorepublikového fi -
nále. Pod vedením učitele odborného 
výcviku Michala Příhody přesvědči-
vě překonali dalších pět soutěžních 
dvojic a obsadili první místo, poprvé 
v historii této prestižní soutěže pořá-
dané pražským Cechem instalatérů. 

Před náročnou porotou muse-
li šumperští vítězové prokázat své 
mimořádné odborné a technické 
dovednosti. Například při montáži 
teplé a studené vody, předstěnového 
prvku pro závěsné WC, při osazení 
rozdělovače a montáži podlahového 
vytápění. Tajemství úspěchu spočívá 
podle jejich učitele Michala Příhody 
v soustavné přípravě, zejména v přes-
nosti prováděných pracovních úkonů, 
ale také v rychlosti a zájmu o zvolený 
obor.

Již dnes se vítězové Jakub Gregor 
a Lukáš Loupanec pomalu připravu-
jí na další soutěže. Letos na jaře se 
zúčastní krajského kola mladých in-
stalatérů, které připravuje domovská 

Střední škola železniční a stavební 
v Šumperku. A pokud se jim i tento-
krát zadaří, postoupí do fi nále v Brně. 
Budeme jim držet palce! S. Juga

Agel daroval 
canisterapeutům nový vůz

Předčasný vánoční dárek si ve 
středu 23. prosince odvezli ze šum-
perské nemocnice členové občan-
ského sdružení Kamarádi otevřených 
srdcí. Skupina AGEL, pod kterou 
místní nemocnice spadá, darovala to-
muto sdružení nový automobil Škoda 
Fabia v hodnotě dvou set tisíc korun. 
Vůz usnadní členům sdružení kaž-
dodenní práci s handicapovanými či 
hospitalizovanými pacienty.  

Kromě práce s handicapovanými 
docházejí členové sdružení do ne-
mocnic, v nichž s pomocí čtyřnohých 
kamarádů zpříjemňují pobyt hospi-
talizovaným pacientům a napomá-
hají tak k jejich uzdravení. Výjimkou 
není ani šumperská nemocnice, kde 
pacientům pravidelně zlepšují nála-
du dvě bearded kolie a dva králíci. 
„Velmi si tohoto daru vážíme. Znač-
ně nám usnadní naši každodenní 
práci při převozu čtyřnohých přátel 
za hospitalizovanými či handicapo-
vanými pacienty,“ uvedla zkušená 
canisterapeutka Hana Mösnerová, 
která se zvířaty do místní nemocni-
ce dochází. Každý týden se tu s nimi     
setkává během dvou hodin asi desítka 
pacientů, kteří jsou zpravidla dlou-
hodobě hospitalizovaní. „Už jen svou 
přítomností dokáží naši čtyřnozí léči-
telé vyvolat dobrou náladu tam, kde 
je jí nedostatek. Se zooterapií jsme 
začali v polovině listopadu a pacienti 
ji přijali velmi pozitivně,“ podotkla 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatel-
skou péči Šumperské nemocnice Eva 
Pavelková.

Občanské sdružení Kamarádi ote-
vřených srdcí pravidelně pořádá kul-
turní, sportovní či vzdělávací akce, na 
nichž informuje o možnostech léčby 
pomocí zooterapie. Kromě nemocnic 
navštěvují členové sdružení se svými 
čtyřnohými miláčky například také 

ústavy pro mentálně či tělesně posti-
žené. -red-

V zaparkovaných vozech zjistili 
policisté řadu nedostatků

Vozidla zaparkovaná před nákup-
ními středisky kontrolovali před vá-
nočními svátky šumperští policisté. 
Akce, která proběhla v rámci kraj-
ského projektu „Bezpečný domov 
v bezpečné lokalitě“, měla upozornit 
občany na množící se vloupání do 
aut a také poskytnout informace, jak 
takovým případům předejít. Policisté 
oslovili desítky lidí, kterým předali 
preventivní letáky s informacemi „Jak 
nedat šanci zlodějům“.

„Policisté procházeli parkoviště 
a kontrolovali, zda řidiči mají řádně 
zabezpečená, zajištěná vozidla. Těch 
zkontrolovali na tři sta čtyřicet. Sou-
časně zjišťovali, zda lidé nenechávají 
cenné věci volně a viditelně ležet ve vo-
zidle,“ uvedl tiskový mluvčí šumperské 
policie Josef Bednařík. Výsledek byl 
podle něj alarmující. Ve čtyřiapade-
sáti případech odhalili strážci zákona 
nedostatky v podobě viditelně vysta-
vených cenností, kabelek, navigací, pe-
něženek či mobilních telefonů. Hned 
čtyři řidiči pak neměli řádně zajištěné 
vozidlo. „Tři z nich jsme vyřešili do-
mluvou, jednomu jsme udělili bloko-
vou pokutu,“ popsal Bednařík a dodal, 
že na nedostatky upozorňovali policis-

té letákem, nálepkou nebo přímo oslo-
vili daného řidiče. „Jelikož jde o trest-
nou činnost, která se objasňuje velmi 
obtížně, a přitom jí lze odpovídající 
prevencí účinně předcházet, budeme 
v obdobných akcí pokračovat,“ podo-
tkl tiskový mluvčí.   -red-

Pořadatelé hudebního cyklu Církevní 
rok v hudbě zvou na poslechový pořad

Georg Philipp Telemann 
Vánoční oratorium, 

vánoční kantáty
ve středu 5. ledna od 19 hodin 

ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele 
ve Farním středisku 

na Kostelním náměstí 4

Oceněné klavíristky Aneta Bočková 
a Kateřina Šebestová.  Foto: archiv

Jakub Gregor (vlevo) a Lukáš Loupa-
nec bodovali v celorepublikovém fi nále 
soutěže odborných dovedností mladých 
instalatérů.  Foto: -js-

Členové občanského sdružení Kamarádi 
otevřených srdcí si ze šumperské nemoc-
nice odvezli jako dárek zbrusu novou 
Fabii.  Foto: archiv

Šumperští policisté kontrolovali před 
vánočními svátky vozidla zaparkovaná 
před nákupními středisky.  Foto: -jb-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
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Vyměnili jste autolékárničku, která 
v souvislosti se změnou vyhlášky od 
letošního 1. ledna již nevyhovuje, za 
novou? Pak tu původní nevyhazujte 
a přineste ji do Základní školy ve Slu-
neční ulici. Ta totiž ve spolupráci s me-
zinárodní humanitární organizací Adra 
vyhlásila sbírku nepotřebných autolé-
kárniček, jež pomohou jednomu z keň-
ských zdravotnických zařízení.

„Všichni motoristé jistě vědí, že 1. led-
na začala platit vyhláška č. 216/2010 Sb., 
která jim ukládá povinnost mít v autě 
nově vybavenou autolékárničku pro 
poskytnutí první pomoci při nehodě,“ 
říká Stanislav Rusňák z organizace 
Adra. Nepotřebné autolékárničky je 

podle něj přitom možné využít jako 
humanitární pomoc. Stačí je pouze 
přinést do Základní školy ve Sluneč-
ní ulici, a to do školního klubu nebo 
přímo na ředitelství. Sbírka probíhá až 
do 31. ledna od pondělí do pátku vždy 
od 7 do 16.30 hodin. 

Zdravotnický materiál z autolékárni-
ček pomůže zdravotnickému zařízení 
ve správním středisku Itibo v oblasti 
Nyamira v Keni, které slouží asi pro 
dvě stě tisíc lidí z širokého okolí. Do-
razit by tam měl v polovině února. 
Bližší informace lze získat v kancelá-
ři školy, tel. č. 583 250 402, u ředitele 
školy H. Pálky, tel.č. 776 689 287 nebo 
u S. Rusňáka, tel.č. 736 771 697. -zk-

Liga proti rakovině v Šumperku děkuje 
všem, kteří v loňském roce přispěli na její 
činnost. Největší akcí byl opět Český den 
proti rakovině, který se konal 12. května.

Prodejem kytiček jsme v rámci Kvě-
tinového dne, který upozorňoval muže, 
aby mysleli na své zdraví a šli včas na 
vyšetření prostaty, vybrali v Šumperku 
a okolí celkem devadesát pět tisíc korun. 
Tradičně pomáhali studenti Střední zdra-
votnické školy v Šumperku, poděkování 
patří i pedagogickému vedení této školy.

Liga proti rakovině opět pořádala re-
kondiční pobyty pro ženy po operacích 
prsů pro nádor. Díky spoluobčanům 
ochotným pomoci a sponzorům mohlo 
letos strávit šestadvacet žen deset krás-
ných dní v Teplicích nad Bečvou. Dě-

kujeme za opakované přidělení grantu 
městu Šumperku a za tradiční podporu 
závodu Metra v Šumperku, Lékařskému 
domu v Šumperku, vedení podniku Lesy 
ČR a jmenovitě také Stanislavě Adoltové, 
Tomáši Potěšilovi a Jakubu Kulíškovi.

Adventní koncert, který se konal 
4. prosince v náš prospěch, vynesl téměř 
šest tisíc korun a je i startem do nového 
roku.

Děkujeme také i všem našim členům 
za řádné placení členských příspěvků 
a věříme, že na nás občané a organizace 
nezapomenou ani letos. Přejeme všem 
čtenářům Šumperského zpravodaje v no-
vém roce 2011 stálé zdraví a spokojenost. 

 Jiřina Koutná, 
 předsedkyně LPR v Šumperku

Ze světa majetkoprávních záležitostí

* Další byty, které dnes vlastní město, budou mít 
nové majitele. Místní radnice se již předloni rozhod-
la prodat vybrané byty a nebytové prostory stávají-
cím nájemníkům. V prosinci tak schválili zastupitelé 
prodej šesti bytů v Kmochově ulici 2, jednoho bytu 
v Jesenické ulici 55 a jednoho bytu v domě na náměs-
tí Míru 3 stávajícím nájemníkům. Zastupitelé sou-
časně schválili prodej dvou bytů v Kmochově ulici 2, 
v nichž nebydlel žádný nájemník, takže byly právně 
volné. První z bytů o rozloze 59,74 m2 koupil ve ve-
řejné dražbě vydražitel za šest set třicet tisíc korun, 
druhý byt o výměře 60,21 m2 se pak vydražil za sedm 
set dvacet tisíc.

* Na svém prosincovém zasedání zastupitelé 
potvrdili, že trvají na vyhlášeném moratoriu na 
prodej pozemků, které vlastní město a jež tvoří 
zahrádkářskou kolonii „Tulinka“. Moratorium na 
prodej pozemků v deseti zahrádkářských koloniích, 
jež vyprší 30. června roku 2011, schválilo zastupi-
telstvo v dubnu roku 2008 s tím, že využití těchto 
pozemků upřesní nový územní plán. Výjimkou 
byly pouze čtyři lokality, u nichž vzhledem k poloze 
nehrozí „kolize“ s územním plánem, dvě z nich již 
město prodalo a prodej dalších dvou se nyní reali-
zuje. Nájemníkům v zahrádkářské kolonii Tulinka 
skončila k 31.12. 2010 nájemní smlouva, takže po-
žádali o prodej. S ohledem na okolní pozemky, které 
jsou součástí Příměstského rekreačního lesa, však 
radní doporučili trvat na moratoriu do doby, než se 
rozhodne, jak bude užívání pozemků v zahrádkář-
ských koloniích upraveno.

* ZM schválilo prodej 2022 m2 pozemku při ulici 
M.R. Štefánika v sousedství restaurace Zátiší Aleši 
a Elen Valentovým za cenu  820 Kč/m2. Na pozemku 
již vyrostl polyfunkční dům, v plánu je i realizace 
dalšího objektu.

* ZM vyhlásilo moratorium na prodej souboru 
pozemků při ulici Javoříčko. Důvodem je pláno-
vaná investice města, jež spočívá v rozšíření ulice, 
včetně parkování, a v zamýšlené rekonstrukci kana-
lizačního řadu. Moratorium bude platit do 31. pro-
since 2013. Pokud by bylo zrušeno, kupní cena po-
zemků by se odvíjela od vyhlášené kupní ceny pro 
daný rok.

Město opět rozdělí granty a dotace

Granty a dotace chce letos opět rozdělit šumperská 
radnice. Několik let tak již tímto způsobem podporuje ze 
svého rozpočtu pořádání neziskových akcí a činnost or-
ganizací, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, 
kultury a volného času. Zajímavou fi nanční injekci navíc 
mohou v posledních letech získat od města také orga-
nizace zaměřené na zdravotně sociální oblast. Peníze se 
přitom opět rozdělí na dva díly s tím, že o část se podělí 
jednotliví žadatelé a zbytek půjde na konkrétní vyjme-
nované akce a činnosti, jejichž seznam schválili na svém 
prosincovém zasedání zastupitelé. Ti dali rovněž „zele-
nou“ celému materiálu nazvanému Granty a dotace na 
činnost z rozpočtu města Šumperka, jehož součástí jsou 
i podmínky a časový harmonogram.

„Časový harmonogram je nastaven v nejrychlejší op-
timální podobě a změny jsou pouze formální. Spočívají 
zejména v posunu termínu vyúčtování z 31. na 15. ledna 
roku následujícího po tom, v němž příjemce veřejnou fi -
nanční podporu obdržel, což odpovídá poslední změně 
zákona o účetnictví,“ vysvětlil radní a předseda grantové 
komise Milan Polášek a dodal, že změna se poprvé pro-
mítne do vyúčtování v roce 2012. Současně připomněl, že 
grantem se rozumí dotace z městského rozpočtu, která je 
poskytnuta žadateli na pokrytí části neinvestičních výda-
jů spojených s realizací neziskových projektů. Peníze při-
tom mohou dostat pořadatelé jedné, ale i vícedenní akce, 
nebo celého cyklu akcí se sportovní, kulturní, zdravotně 
sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní. Podmín-
kou je, že pořádaná akce musí být určena zejména pro 
šumperské obyvatele a musí propagovat město. Dota-
cí na činnost se pak rozumí částka, která je poskytnuta 
z rozpočtu města na podporu činnosti neziskových orga-
nizací, které v Šumperku pracují s dětmi a mládeží nebo 
ve zdravotně sociální oblasti.

„Stejně jako v předchozích letech také letos se celková 
suma rozdělí na dvě části,“ uvedl šumperský místostaros-
ta Marek Zapletal a dodal, že větší část z celkového balíku 
peněz přímo podporuje akce, které se těší velkému zájmu 
veřejnosti a město propagují, a také činnost největších or-
ganizací, jež pracují s dětmi a mládeží v oblasti kultury 
a sportu. „Letos se na seznamu objevuje deset akcí a pět 
organizací. Ve srovnání s loňskem je zde „navíc“ zářijový 
Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který se 
koná každé dva roky,“ vysvětlil Zapletal.

Z kulturních akcí tak chce místní radnice již tradič-
ně podpořit třicátý osmý ročník únorového festivalu 
mladých umělců Šumperské Preludium, červnové Di-
vadlo v parku a pátý ročník festivalu ŠpekFest, jenž do 
loňska nesl název Pavlínin dvůr. S podporou mohou 
počítat rovněž pořadatelé červencových Klášterních 
hudebních slavností, srpnového Mezinárodního folk-
lorního festivalu, desátého ročníku Mezinárodního 
festivalu duchovní vokální hudby, literárního a fi lmo-
vého festivalu Město čte knihu, podzimního Džem-
festu, listopadového Blues Alive a rovněž celoročního 
cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva. Finanční 
injekce v podobě dotace na činnost by se pak letos 
měly dočkat Šumperský dětský sbor, Tělovýchovná 
jednota Šumperk, TJ Sokol Šumperk, Fotbalový klub 
SAN-JV Šumperk a HK Mladí draci Šumperk. 

Šanci získat až třicet tisíc korun v rámci grantů 
a dotací mají všichni žadatelé, kteří splní konkrétní 
podmínky, jež v prosinci schválili zastupitelé. Jejich 
podrobné znění a také formuláře žádostí najdou zá-
jemci na internetové adrese www.sumperk.cz. K do-
stání jsou rovněž na informacích obou městských 
úřadoven na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31. 
Žádosti začaly podatelny šumperské radnice na ná-
městí Míru 1 a na Jesenické ulici 31 přijímat toto pon-
dělí. Termín pro jejich podávání pak vyprší v pondělí 
31. ledna v 16.45 hodin. Grantová komise poté žádos-
ti projedná a své návrhy předloží radním a zastupite-
lům, kteří o nich rozhodnou 10. března. 
 Zpracovala Z. Kvapilová

Z kulturních akcí chce místní radnice mimo jiné podpořit 
i červencové Klášterní hudební slavnosti, o které je mezi 
veřejností velký zájem.  Foto: -pk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Nepotřebné autolékárničky pomohou v Keni
Liga proti rakovině v Šumperku bilancuje
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Relace civilní ochrany 
na občanských rádiích pokračují

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumperská 
radnice prostřednictvím občanských rádií CB a PMR, 
pokračují i v roce 2011. Na programu jsou vždy první 
středu v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin a večer od 
20.30 do 21.30 hodin a také první pátek v měsíci v do-
bě od 18 do 19 hodin. První letošní relace tak proběh-
la dnes dopoledne, večer pak dostane prostor Policie 
ČR, k jejíž práci a působení se mohou občané vyjádřit. 
Další relace je naplánována na pátek 7. ledna. 

Bližší informace týkající se jak občanských rá-
dií CB, tak vlastních relací mohou zájemci nalézt na 
městském webu www.sumperk.cz. Obrátit se mo-
hou i na šéfa Bezpečnostní rady města Jiřího Skrbka, 
tel. č. 606 702 272, jiri.skrbek@musumperk.cz. -red-

Hersfeldské pochoutky 
pomohou autistům

Na sto padesát tradičních vánočních štol, speciální 
tvarohové koblížky a svařené víno přivezli v polovině 
prosince do Šumperka členové Společnosti česko-ně-
meckého porozumění Šumperk - Jeseníky z německé-
ho Bad Hersfeldu. Vynikající pochoutky po dva dny 
nabízeli návštěvníkům Vánočních trhů na tzv. Točáku 
a peníze, které za ně utržili, darovali již tradičně na 
charitu.

Výtěžek z prodeje vánočních dobrot, který se za-
stavil na částce 17 769 Kč, předal v úterý 21. prosince 
na šumperské radnici starosta Zdeněk Brož Věře Ne-
domové, předsedkyni správní rady obecně prospěš-
né společnosti Dětský klíč. Ta využije fi nanční dar 
na provoz takzvaného tréninkového bydlení, které 
funguje od loňského roku v budově mateřské školy 
v Jeremenkově ulici a jež pomáhá autistům zvykat 
si alespoň na chvíli na život bez rodiny. „Pro autisty 
je důležitý stereotyp, nevybočení z denního režimu. 
Tím, že stráví pravidelně například jednu noc v týdnu 
mimo domov, si vytvoří návyk a v budoucnu je určité 
odloučení od rodiny ve známém prostředí nerozho-
dí,“ uvedla Věra Nedomová a dodala, že o využívání 
služeb tohoto zařízení je mezi rodinami, jež se starají 
o své blízké, trpící poruchou autistického spektra, vel-
ký zájem. 

Starosta Zdeněk Brož připomněl, že zajímavý pro-
jekt Karl-Ernsta Wiecherse, hersfeldského radního 
a současně předsedy Společnosti česko-německého po-
rozumění, proběhl již poosmé. Obdobnou akci přitom 
zorganizovala v Bad Hersfeldu i šumperská radnice. 
Její zástupci prodávali na vánočním trhu v historickém 
centru tohoto lázeňského města české vánoční cukroví. 
Výtěžek z prodeje ve výši šesti set eur věnovali tamní 
nemocnici Stift ung Hospital Bad Hersfeld. -zk-

Výtěžek z prodeje hersfeldských dobrot předal předsedky-
ni správní rady Dětského klíče Věře Nedomové starosta 
Zdeněk Brož.  Foto: -as-

Díky digitalizaci šumperský biograf nezanikne, 
říká ředitelka kina Oko Zdena Holubářová

Šumperské kino Oko má za sebou rok velkých 
změn, jež potěšily především vyznavače kvalit-
ní fi lmové podívané. Kromě nové technologie, jež 
umožňuje postupný přechod od projekce z klasic-
kého fi lmového pásu na digitální projekci, pořídi-
lo kvalitní plátno a poslední půlrok sledují diváci 
v jediném místním biografu snímky v tzv. 3D roz-
lišení se speciálními brýlemi. Ty si fi lmoví fanoušci 
premiérově nasadili v polovině července. A jaký je 
loňský rok očima ředitelky kina Zdeny Holubářové? 
Nejen o tom je následující rozhovor.

▶ V dnešní době většina kin doslova bojuje o každého 
návštěvníka. Jak je na tom šumperské Oko? 

Kino Oko navštíví ročně v průměru pětašedesát 
tisíc diváků. Odhaduji ale, že loni jich přišlo nejmé-
ně sedmdesát tisíc. Hodně z nich přilákala do našeho 
biografu nová 3D technologie, kterou jsme pořídili 
v červenci. Filmy v 3D kvalitě přitom zhlédlo od čer-
vence do konce listopadu dvanáct tisíc návštěvníků. 
Upřímně - tak velký zájem jsem nečekala, zejména 
proto, že vstupné na 3D fi lmy je dost vysoké.

▶ Kino nemůže jeho výši nějak ovlivnit?
Vstupné si stanovují distribuční společnosti samy. 

Jde o minimální výši a my již cenu vstupenky nezve-
dáme. Musím ale přiznat, že při digitálních projek-
cích, které v současnosti tvoří už devadesát procent 
všech promítání, se nám poměrně dost zvedly nákla-
dy, především na elektrickou energii. Při projekcích 
v 3D formátu musíme navíc započítat cenu za náklady 
na mytí brýlí a cenu za jejich zapůjčení. Brýle se doku-
pují, neboť dochází k jejich poškozování a ve výjimeč-
ných případech i odcizení. I proto je vstupné vyšší.

▶ Které fi lmy patřily k nejúspěšnějším?
Nejúspěšnějším 3D snímkem byl jednoznačně 

Shrek: Zvonec a konec. Bodoval rovněž Avatar 3D 
- kupodivu i po sedmi měsících od jeho premiéry 
přišlo do kina 2090 diváků! Absolutně nejúspěšněj-
ším fi lmem roku se ovšem staly Ženy v pokušení, jež 
zhlédlo celkem 8020 diváků. U milovníků fi lmového 
plátna se setkaly s velkou odezvou také české fi lmy 
Habermannův mlýn a Kajínek, ze zahraničních pak 
jako každoročně Harry Potter.

▶ Říká se, že každý začátek je těžký. Také počátky pro-
mítání v 3D doprovázely drobné potíže. Čím byly způ-
sobeny?

Začátky opravdu nebyly zrovna růžové. Zejména 
první projekce byly denně ohroženy paradoxně kvůli 
tomu, že jsme pořídili nejkvalitnější digitální projek-
tor, jenž současný trh nabízí. Techniky, kteří nám ho 
instalovali, totiž výrobce stoprocentně neinformoval 
o některých jeho nových parametrech. Stali jsme se 
tak trochu pokusnými králíky a jedině díky zábřežské 
fi rmě iT-Comp Víta Komárka, která nám představení 
„zachraňovala“, jsme odehráli Shreka bez výrazných 
problémů. Mé poděkování patří i našim obětavým 
pánům promítačům - bratrům Vařekovým, kteří „ne-
hodili fl intu do žita“ a počáteční nervy, spojené s ne-
jistotou, jestli vůbec představení odehrajeme, nebo 
budeme vracet vstupné, přestáli ve zdraví. Přiznám 
se, že i pro mě to byla nejtěžší zkouška za celé ty roky, 
co v kině pracuji.

A aby toho nebylo málo, smůlu jsme měli i s brýle-
mi. Jako první kino v republice jsme dostali zcela nový 
typ brýlí, které, bohužel, po umytí schly místo slibo-
vaných šesti minut šest hodin. Zpočátku jsme je pro-

to museli čistit ručně. Při velkém náporu, který jsme 
zažili na Shreka, to byl docela slušný výkon. Dnes už 
je naštěstí situace jiná a s novou technologií jsme cel-
kem spokojeni. Pokud vím, tak jsme asi jediné kino 
v republice, jež kvůli problémům, které digitalizace 
obnáší, prozatím nezrušilo ani jedno představení. 

▶ Dnešní promítání se díky novým moderním techno-
logiím značně liší od projekcí v minulosti. Můžete při-
blížit, jak to dnes v promítací kabině funguje?

Filmy přijdou na hard disku, my si je „přetáhne-
me“ na náš server a pak čekáme na elektronický klíč, 
kterým si snímek v den premiéry „odemkneme“. Bo-
hužel to nefunguje úplně podle mých představ. Stává 
se, že dostaneme i nefunkční klíč a během dvou, tří 
hodin musíme sehnat nový, což je někdy hodně ris-
kantní, protože některé klíče se vyrábějí v zahraničí. 
U Habermannova mlýna se nám dokonce stalo, že 
jsme začínali o pětačtyřicet minut později jen proto, 
že společnost vyrábějící klíče si s naším serverem ne-
uměla poradit a vygenerovala nám nejméně deset klí-
čů, přičemž žádný z nich nebyl funkční. Stále trochu 
nepřehledná je i distribuce hard disků. 

Pokud mám tedy hodnotit uplynulých pět měsíců, 
musím říct, že práce s klasickými kopiemi byla jedno-
dušší. Dnes hrajeme převážně digitálně, buď dvojroz-
měrně v 2D formátu, nebo trojrozměrně ve formátu 
3D. Klasické fi lmové pásy tak z našeho kina téměř 
vymizely. Ve velmi blízké budoucnosti by se přitom 
všechny snímky měly distribuovat pouze na hard dis-
cích. Tím, že jsme kino digitalizovali, mají fi lmoví fa-
noušci jistotu, že biograf v Šumperku nezanikne.

▶ Zatím jsme mluvili spíše o problémech, měli bychom 
ale vyzdvihnout i přednosti nového systému.

Obrovskou výhodou tohoto systému je, že mů-
žeme hrát všechny nové fi lmy v premiéře současně 
s multikiny. Nemusíme se tedy o kopie dělit s jinými 
biografy, což umožňuje i pružnější zařazování repríz. 
Filmy nám navíc zůstávají tak dlouho, dokud je sami 
nevymažeme. To je pro dramaturgii kina bezesporu 
úžasná věc. V minulosti se totiž poměrně často stá-
valo, že jsme některé snímky hráli až po multikinech, 
pět i šest týdnů od premiéry, a pokud byl fi lm mimo-
řádně úspěšný, nemohli jsme ho zařadit v nejbližším 
termínu znovu, protože prostě nebyla volná kopie. 

Velkou předností je i to, že digitální projekce jsou 
mnohem kvalitnější jak obrazově, tak zvukově. Pro 
mě osobně je to velký zážitek a vidím v tom obrovský 
pokrok, neboť již nedochází k poškozování kopií jiný-
mi kiny a my se nemusíme za projekce stydět, což se 
v minulosti někdy opravdu stávalo. 

 Pokračování na str. 8

Loni zavítalo do Oka na sedmdesát tisíc diváků. Hodně 
z nich přilákala do biografu nová 3D technologie, kterou 
kino pořídilo v červenci.  Foto: -pk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku Výstava trvá do 31.1. 
Hollarova  galerie Betlémy srdcem - keramické betlémy z tvorby 
 Miloslavy Vašíčkové Výstava trvá do 17.1.
 Svět hmyzu Zoologická výstava, která potrvá do 10.4., 
 bude otevřena 20.1. v 9 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Vánoční příběh Výstava trvá do 16.1. 
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, 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 prosinci a lednu 
uzavřen. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 
so 9- 13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
5.1. jen v 18.30 hodin  Bastardi, ČR, drama, DP
5.1. jen ve 20 hodin  Čtyři lvi, VB, komedie, drama  Artvečer - FK
6.-7.1. jen v 18 hodin  Benga v záloze, USA, akční, komedie, krimi, DP 
6.-7.1. jen ve 20.15 hodin  Paranormal Activity 2, USA, horor, DP
8.-9.1. jen v 16 hodin  Legenda o sovích strážcích 3D, USA, Austrálie, 
 animovaný, fantasy  Hrajeme pro děti, 3D
8.-9.1. jen v 18 hodin  Benga v záloze, USA, akční, komedie, krimi, DP 
8.-9.1. jen ve 20.15 hodin  Paranormal Activity 2, USA, horor, DP
10.-12.1. jen v 17.45 hodin  Th e social Network, USA, drama, DP
10.-12.1. jen ve 20 hodin  Děcka jsou v pohodě, USA, komedie, DP
13.1. v 17.30 a ve 20 hodin  Dívka, která si hrála s ohněm, Švédsko, krimi, thriller,
 drama
14.-16.1. v 17.30 a ve 20 hodin  Hon na čarodějnice, USA, dobrodružný, drama, 
 fantasy, DP
17.-19.1. jen v 18 hodin  Na doraz, USA, komedie
17.-19.1. jen ve 20 hodin  Hon na čarodějnice, USA, dobrodružný, drama, 
 fantasy, DP
20.1. jen v 18 hodin  Nevinnost, ČR, DP
20.1. jen ve 20 hodin  Dobré srdce, Dánsko, Island, USA, tragikomedie 
 Filmový klub - Projekt 100
21.-23.1. v 18 a ve 20 hodin  Nevinnost, ČR, DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digi-
tální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách 
kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba  Lektorka Š. Elsnerová
5.1. od 18.30 hodin v Čajovně Čarovna  Žigulíkem do Mongolska 
 Cestopisný pořad M. Kristýnka
9.1. od 15 hodin ve velkém sále DK Zumba  Lektorka Š. Elsnerová
14.1. od 18.30 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples OA
18.1. od 19 hodin ve velkém sále DK  Eva Pilarová: Novoroční koncert 
 „50 let na scéně“
21.1. od 19 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples SOŠ a SOU
22.1. od 15 hodin tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou s Mirkem
 Petrem Cvičení Hatha jógy a Power jógy
22.1. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Pramet Tools
23.1. od 10 hodin ve velkém sále DK  Jak si Kuba Marjánku zasloužil aneb
 putování za štěstím  Pohádka, 
 Divadlo Kapsa
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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
5.1. v 19.30 hodin  Hrdina západu   A, VK, X
8.1. v 19.30 hodin  Revizor   F, VK, X
13.1. v 17 hodin   Hrdina západu  S, VK, X
15.1. v 19.30 hodin Hrdina západu  B, VK, X  
19.1. v 17 hodin Revizor  G, VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Tomáš Janíček/„Krajiny vnitřní a vnější“ (fotografi e) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.1., proběhne 5.1. v 18 hodin.
Městská knihovna Miroslav Centek - Léto a zima na Bajkale Výstava fotografi í, 
 která potrvá do 2.3., bude zahájena 6.1. v 17 hodin.
Divadlo Šumperk Tom Hrubý - Kousek nebe Výstava trvá do 19.2.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu zve na přednášku
POHŘBÍVÁNÍ V ŠUMPERKU OD KONCE 19. STOLETÍ

ve středu 19. ledna v 18.30 hodin 
O historii šumperského, temenického a židovského hřbitova 

bude hovořit Drahomír Polách.
Vstupné 40 Kč

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 6), 583 215 530 (Sever), www.kni-
hovnaspk.cz.

ZUŠ ŠUMPERK
21.1. v 18 hodin v divadle  Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.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
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin Jam session
5.1. v 18.30 hodin  Mongolsko - žigulíkem do Mongolska a s jurtami 
 zpět do Jeseníků Přednáška M. Kristýnka, 
 host mongoloská šamanka 
 Gantulga „Gana“ Ganjuur
12.1. v 19 hodin  O.LI.V.Y.  Olomoucké improvizační divadlo
17.1. v 19 hodin  Zdeněk Kotvan - Meditační techniky, základy práce
 s vyšším Já
20.1. v 17 hodin  D. Nováčková - Zelené potraviny a zdraví
21.1. ve 20 hodin  Reggae party v podání jesenického sound systému
 Silesian Tribe
22.1. ve 20 hodin  Siberia, Iva Smykalová a Darren 
 Eve  Koncert + projekce
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

Každoroční Maškarní ples v divadle vypukne v pátek 4. února 2011. Rezervované 
vstupenky jsou v prodeji již v prvním lednovém týdnu v obchodním oddělení divadla. 

Upozorňujeme, že nevyzvednuté rezervace budou od 17. ledna 2011 
nabídnuty k prodeji dalším zájemcům. 
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DDM U RADNICE
6.1. od 15 hodin v dílně Stavíte modelovou železnici? 
 Rady a nápady pro mladé modeláře
8.1. od 9 hodin a od 10.30 hodin v DK Zábřeh  Jumping pro všechny Trampolíny 
 s hudbou, inf. V. Formánková, 
 tel. 604 614 104
11.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbal pro muže
15.1. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
15.1. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování  Výroba šperků z korálků
17.1. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Volný internet od 8 let
18.1. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže
20.1. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství
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 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající
 maminky
Každou středu od 8.30 hodin v učebně v 1. patře na „K“  Kurz angličtiny pro rodiče 
 na MD a další zájemce z řad 
 veřejnosti, kteří již zvládli
 základy AJ Inf. S. Marková,
 tel.č. 737 384 948
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy 
 - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
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
Od 11.1. vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro
 začátečníky 8 lekcí po 2 hod., 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz
19.1. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření pro ženy
Od 21.1. vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro mírně
 pokročilé 8 lekcí po 2 hod., 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz
Bližší informace: 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 + Mateřské centrum 
Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www. doris. cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
6.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
14.1. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi
15. ledna  Ples seniorů  Hraje Mirox
20.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hrají Vašek a Petr
22.1. od 14 hodin  Ples diabetiků  Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace 
 v němčině 10.1. a 24.1. pokročilí, 
 17.1. a 31.1. začátečníci
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 
 Výtvarná dílna 18.1. - FIMO
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

Pokračování ze str. 6
▶ Loni jste lidem nabídli ještě jednu no-
vinku, konkrétně on-line rezervaci vstu-
penek. Jak se tento systém osvědčil?

Systém rezervace vstupenek přes in-
ternet funguje až na drobné výjimky, 
kdy někteří diváci spíše nevěděli „jak 
na to“,  perfektně. Například na Harry-
ho Pottera, kterého vidělo téměř pět ti-
síc diváků, si lístek rezervovalo on-line 
asi osmdesát procent z nich. A jen malé 
procento lidí si nakonec vstupenky 
nevyzvedlo a nebo reklamovalo „ne-
funkčnost“ rezervačního systému.

▶ Prozradíte na závěr rozhovoru, jaké 
„trháky“ chystáte na letošní rok?

Letos se mohou diváci těšit na nový 
fi lm Jana Hřebejka Nevinnost, Fim-
fárum 3, jež půjde do kin také ve 3D 
formátu, Lidice režiséra Petra Niko-
laeva a Odcházení, které natočil Václav 
Havel. Zahraniční produkce pak potěší 
především malé diváky svými „tří-
déčky“ Méďa Béďa, Kung Fu Panda 2, 
Kocour v botách a Rio, ti odrostlejší se 
mohou těšit na Piráty z Karibiku 3D 
a závěrečnou část ságy o Harrym Pot-
terovi. Věřím tedy, že divákům i letos 
nabídneme řadu krásných fi lmových 
zážitků a že nás potěší stejně úžasnou 
návštěvností jako loni.

 Děkuji za rozhovor,
 Zuzana Kvapilová

Šumperští studenti představili 
na Slovensku komiks o sv. Václavovi

Již druhým rokem pokračuje na 
šumperské Střední odborné škole 
v Zemědělské ulici projekt věnovaný 
slovanským dějinám a vztahům mezi 
slovanskými národy. Tentokrát stu-
denti a učitelé SOŠ v Šumperku strávili 
pracovní týden na Slovensku společně 
s účastníky ze Sportovní školy Dimitara 
Rohova z bulharského Slivenu a Školy 
č. 1 z polského Skoczowa. Hostitelskou 
školou bylo Gymnázium Andreja Škrá-
bika v Rajci.

Hlavním tématem mobility byly 
nejstarší slovanské literatury. Studenti 
SOŠ představili své vlastní dílo - ko-
miks vytvořený podle Druhé staroslo-
věnské legendy o sv. Václavovi. Tato 
legenda je sice podle názvu dílem vel-
mi známým, ale v podstatě nečteným, 
a proto ho studenti chtěli přiblížit 
svým vrstevníkům ve vlastní adaptaci. 
Všechny prezentace byly předvedeny 
v křesťanském komunitním centru 
v Rajci a přínosnou částí programu 
byla i prohlídka hostitelského křesťan-
ského gymnázia a výměna zkušeností 
mezi učiteli zúčastněných škol.

Dále se studenti a učitelé věnovali 

tvorbě třetí části čtyřjazyčného slovan-
ského slovníku a účastnili se netradiční 
hodiny angličtiny a zeměpisu.

Významnou součástí mobility pak 
bylo poznávání kulturního dědictví 
Slovenska. Účastníci  měli možnost po-
znat, jak se v Kremnici těžilo zlato a jak 
se z něj razily mince a také jak se dříve 
žilo na vesnici - v obci Čimany - a jak se 
naopak žilo na bojnickém zámku. 

Na výzkumné expedici nemohla 
chybět návštěva Nitry jako bývalého 
centra Nitranského knížectví a první-
ho biskupství na Slovensku. S křesťan-
skými dějinami byla spjata i prohlídka 
dalších kostelů, především chrámu 
sv. Jakuba v Levoči s unikátním pozdně 
gotickým oltářem Mistra Pavla z Levo-
če, a Slovenského betlému vytvořeného 
v nedávné minulosti.

Slovensko a slovenské kulturní pa-
mátky se vryly do paměti všech účast-
níků. Především čeští studenti byli 
velmi rádi, že mohou poznávat historii 
i současnost země, kterou ještě jejich 
rodiče znali jako součást své vlasti. 

 J. Maluchová, 
 koordinátora projektu

V Jílkově galerii vystavuje Tomáš Janíček

Šumperský lékař Tomáš Janíček 
představí dnes v šest hodin večer své 
fotografi e v Galerii Jiřího Jílka. Výstava 
nazvaná Krajiny vnitřní a vnější potrvá 
do neděle 30. ledna.

Miroslav Koval o výstavě píše: Za-
ujatá a někdy snad i dobrodružná pouť 
krajinou vnější i vnitřní v prolínání 
míst „svatých i klatých“ a ve sbližování 
s nimi, promítnutém do fotografi í, je tu 
jádrem výpovědi. Výstava je zrcadlením 
důvěrného vstřebávání krajin blízkých 
i obtížněji dostupných, ať obrozující 
samoty Libyjských pouští nebo vysoko-
horských poloh a posvátných míst Ne-
pálu v odlesku dávné vznešenosti, která 
se pomalu vytrácí do nebytí... -red-Kabav, Libye, 2009

Díky digitalizaci šumperský biograf nezanikne, 
říká ředitelka kina Oko Zdena Holubářová



<<
  /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




