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Město rozdalo prestižní ocenění za loňský rok

Tisíce rozkvetlých tulipánů a  nar-
cisů „vítají“ všechny, kteří přijíždějí 
do Šumperka.    Strana 2

První ŠumpeRUN se blíží, poběží se 
historickým centrem města první čer- 
vnovou neděli.    Strana 5

V sobotu 13. dubna se v místním di-
vadle předávaly Ceny města Šumperka 
za uplynulý rok. Slavnostní večer, jenž 
zpestřila hudební vystoupení kape-
ly Fleksible, měl vtip, spád a  uvolně-
nost. Lucie Šmejkalová a  její herecký 
kolega Kryštof Grygar, kteří ze sebe 
vydali maximum, během něj přivítali 
na „prknech, jež znamenají svět“ šum-
perské osobnosti a představili zajímavé 
projekty. 

Uznání v podobě prestižního oceně-
ní udělila letos místní radnice v  osmi 
kategoriích. Již několik let tak zvidi-
telňuje práci a skutky jednotlivců i or-
ganizací a  firem. Letošní nominace  
přitom zastupitelé vybírali ze sto pat-
nácti návrhů. Bez vítěze ponechali 
kategorii architektura - novostavba 
a  odsouhlasili udělení zvláštní ceny 
zastupitelstva města v  oblasti kultury. 
Do pomyslné „síně slávy“ letos uvedli 
doyena tance na Šumpersku, tanečního 
mistra Jiřího Hrubého, jehož jméno je 
nerozlučně spjato s Klubem tanečního 
sportu Šumperk. -red-

Novopečení držitelé Cen města za rok 2018 se v závěru večera již tradičně sešli na jevišti.  Foto: P. Kvapil

Jak na tom jsou v současnosti městské 
lesy? Dozvíte se v rozhovoru.   Strana 6

Cenu za přínos městu převzal z rukou starosty Tomáše Spurného taneční mistr Jiří 
Hrubý, který v květnu oslaví osmdesátiny a jenž stále s neuvěřitelným elánem učí 
tanečnický „potěr“ prvním tanečním krokům.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou sice dubnové, ale obsahem 
májové číslo Živé brány Jeseníků. Titulní 
strana napovídá, že Slavnosti města Šum-
perka doslova „klepou“ na dveře. Nabídnou 
opět bohatý program a připomenou nejen 
tzv. šumperský sněm, ale i události v histo-
rii města spojené s letopočty zakončenými 
ne vždy šťastnou „magickou“ devítkou.
Letmý pohled do květnové nabídky kulturních 
a dalších akcí v našem městě pak napovídá, 
že na své by si mohl přijít každý. Nechybějí 
výstavy, filmová a divadelní představení, be-
sedy, tvoření, autorské čtení „čerstvé“ dr-
žitelky ceny Magnesia litera, balet a umění 
v kině, majáles, koncerty, ale také putování 
po sluneční soustavě s významným českým 
vědcem, degustace mikulovských vín, ZUŠ 
Open či velké psí „klání“ Šumperský hafan. 
Květen je ale i měsíc probouzející se přírody, 
kdy se všechno zelená, rozkvétá a voní. Ne-
zapomeňte se tedy první májový den políbit 
pod rozkvetlým stromem a užívejte si lásky-
plný čas nejen v květnu. Přeji vám všem máj  
v duši!                          Z. Kvapilová, redaktorka
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Poradním orgánem rady je v  současném voleb-
ním období celkem devět komisí, iniciativními 
a kontrolními orgány zastupitelstva jsou pak výbory 
finanční a kontrolní. Z jednání komisí i výborů, jež 
jsou neveřejná, se pořizují zápisy. Návrh zastupitelky 
Zdeňky Dvořákové Kocourkové, aby byly zveřej-
ňovány na webu města, který přednesla na únoro-
vém zasedání, neprošel. Neznamená to však, že jsou 

veřejnosti nedostupné. Zájemci, kteří chtějí znát 
problematiku, jíž se komise a výbory aktuálně zabý-
vají, mohou do zápisů nahlédnout. Vyžádat si je lze 
v  kanceláři sekretariátu starosty, který sídlí v  prv-
ním patře historické budovy radnice na  náměstí 
Míru, případně je možné kontaktovat asistentku 
starosty Hanu Adamovou na tel. č. 583 388 503.

 -zk-

Pozůstatky nafukovací tenisové haly na  Tyršově 
stadionu, kterou druhé březnové pondělí roztrhla 
na dvě části vichřice Eberhard, na konci dubna zmizí 
a vyčištěné kurty začnou od května sloužit veřejnosti. 
Vlastník haly, Podniky města Šumperka, ještě letos 
za peníze z pojistky pořídí novou a osadí ji na podzim 
na původní místo.

„Bezprostředně po pádu haly provedl technik po-

jišťovny prvotní ohledání vzniklé škody. Pojišťov-
na nás ale vyzvala, abychom vše ponechali na místě 
k  případné další prohlídce rozsahu poškození, ze-
jména pak svítidel, jež zůstala pod vrstvami tenisové 
haly,“ uvedl Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků 
města Šumperka. Odklizení jednotlivých vrstev spad-
lé haly podle něj proběhne v úterý 30. dubna právě 
za přítomnosti likvidátora pojišťovny. Bezprostředně 
poté se povrch obou kurtů vyčistí a od začátku května 
se na  nich už bude moci hrát, stejně jako na  stáva-
jícím sousedním venkovním kurtu. Zájemci o  jejich 
využívání mohou kontaktovat správce areálu na tele-
fonu 725 345 003. Hodinový pronájem kurtu přitom 
přijde na dvě stě korun.

Novou halu chtějí Podniky města pořídit letos 
na  podzim. „Pojišťovna nás již začátkem dubna in-
formovala, že nebude uplatňovat amortizaci a uhra-
dí náklady na obnovu haly,“ podotkl ředitel. Celkem 
vychází pořízení haly, včetně nákladů na odklizení té 
stávající a na instalaci nové, na částku kolem osmi set 
tisíc. Ta zahrnuje i  osazení šedesáti nových svítidel. 
S umístěním nové haly na původních dvou kurtech se 
počítá koncem září. -zk-

Do zápisů komisí a výborů lze nahlédnout na radnici

Zničená nafukovací hala zmizí, na kurtech se začne hrát

Odklizení jednotlivých vrstev spadlé haly je napláno-
váno na poslední dubnový den.  Foto: -pk

Tisíce rozkvetlých tulipánů a narcisů „vítají“ v těchto dnech všechny, kteří přijíždějí do Šumperka. Vysázela je loni 
holandská firma zabývající se pěstováním a prodejem cibulovin, jež se na místní radnici obrátila s dotazem, zda by 
jí město letos v dubnu poskytlo vhodné prostory pro prezentaci. Oplátkou nabídla cibuloviny za výhodnou cenu 
a jejich výsadbu zdarma. Koberce tulipánů tak nyní zdobí nejen středový pás výpadovky na Jeseník od kruhového 
objezdu u Epcosu, jehož středový ostrůvek rozkvete v nejbližší době dalšími pestrobarevnými pozdními cibulo-
vinami a trvalkami, po prodejnu Penny marketu, ale také ulici 17. listopadu a některé plochy v přilehlém parku. 
Koncem dubna pak ještě firma vysadí trvalkový záhon před Obchodní akademií.  Text -zk-, foto: P. Kvapil

   

      Aplikace Požadavky občanů 
je určena pro oznámení problémů, 
jež lze řešit operativně

Již několik let mohou šumperští občané pro-
střednictvím elektronické aplikace Požadavky 
občanů zasílat svá upozornění na  problematická 
místa ve městě. Aplikace je zaměřena především 
na  záležitosti, jež jsou zaměstnanci městského 
úřadu schopni řešit operativně, tedy například 
nepořádek ve městě, rozbitý chodník, špatně nebo 
dlouhodobě odstavené auto a  podobně. Lidé by 
ji neměli využívat pro zasílání podnětů, jako jso 
u například návrhy na  novou bytovou výstavbu, 
na  nová parkovací místa a  podobně. Ty je třeba 
adresovat na vedení města prostřednictvím poda-
telen městského úřadu.  -red-

       Farmáři nabídnou 
své produkty na trzích

Již podruhé budou mít Šumperané a  lidé z okolí 
možnost nakupovat potraviny a  další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 3. května obsadí pro-
dejci dvě desítky stánků rozesetých v  prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V  rámci farmářských trhů, které již 
osmým rokem připravuje místní Okresní agrární 
komora ve  spolupráci s  městem, si budou moci 
příchozí nakoupit od  osmé ranní do  čtvrté od-
polední. Více informací o  farmářských trzích lze 
získat na adrese www.oaksumperk.cz.  -zk-

       Památku padlých připomene 
setkání u památníku

Hrdinství moravských vlastenců umučených na-
cisty v samém závěru druhé světové války si oby-
vatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou již 
tradičně u  památníku na  bratrušovské střelnici. 
Zde bylo těsně před koncem války popraveno 
šestnáct členů místního odboje.
Vzpomínková akce u příležitosti čtyřiasedmdesá-
tého výročí osvobození naší vlasti, kterou pořádá 
šumperská radnice, proběhne v  pátek 7. května 
v 9.30 hodin. Pro zájemce bude přistaven autobus 
na parkovišti u hotelu Grand, jenž bude zastavovat 
rovněž u  šumperské restaurace „Pod Kaštanem“. 
Autobus odjíždí od hotelu Grand v 9 hodin. -zk-

       8. května slouží lékárenská 
i zubní pohotovost

Lékárenskou pohotovostní službu zajistí v  Šum-
perku ve středu 8. května, kdy je svátek a prodejny 
mají zavřeno, Krajinská lékárna v Komenského uli-
ci 4, naproti divadlu. Otevřena bude od 9 do 13 ho- 
din. O  týden dříve, ve  středu 1. května, pak 
mohou lidé využít lékáren ve velkých marketech. 
Zubní pohotovost je na Šumpersku sloužena o ví-
kendech a svátcích od 8 do 11.30 hodin. Informa-
ce o  sloužícím lékaři a ordinaci lze získat na  tel. 
č. 585 544 444 nebo na www.dent.cz v sekci pro 
veřejnost, podsekcích přehled zubních pohoto-
vostí v ČR a Olomoucký kraj, na jehož stránkách 
je zveřejněna tabulka s  podrobným celoročním 
přehledem. -red-
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Ceny města Šumperka za rok 2018

Město rozdalo prestižní ocenění hned v několika kategoriích
V osmi kategoriích udělili letos šum-

perští zastupitelé Cenu města Šum-
perka za  rok 2018. Vybírali přitom 
z  osmačtyřiceti platných nominací, 
které přišly do  konce loňského roku 
na šumperskou radnici.

Milada Sobková už sedmnáctým 
rokem až třikrát týdně dojíždí do  ol-
šanského Domova Paprsek, kde se 
věnuje Jakubu Hříbkovi. Pomáhá mu 
s výtvarnými pracemi, které kreslí ústy, 
a doprovází ho na vernisáže výstav a na  
setkání s  ostatními podobně postiže-
nými výtvarníky. Byla to právě Milada 
Sobková, s  jejíž pomocí loni ilustroval 
knihu Markéty Pilátové o Janu Antoní-
novi Baťovi, která v  Brazílii přibližuje 
dětem jeho osobnost. „V roce 2006 jsem 
přebíral cenu ve stejné kategorii za svoji 
sestru, která má kombinované postiže-
ní, a potěšilo mě, že si společnost těchto 
lidí a osob o ně pečujících všímá. Jsem 
rád, že takoví lidé pořád existují, proto-
že vím, kolik úsilí a osobní energie tyto 

aktivity stojí,“ řekl šumperský místosta-
rosta Jakub Jirgl, který Miladě Sobkové 
předal ocenění v  kategorii významný 
počin v humanitární a sociální oblasti.

Vladimír Rybička, rodák z  Vysoči-
ny, nastoupil do  šumperského domu 
kultury rok před jeho otevřením a poz-
ději byl téměř třicet let jeho ředitelem. 
V  devadesátých letech založil spolu 
s  Petrou Matysovou-Kubíčkovou festi-
val Blues Alive. Ten se díky spolupráci 
s  dramaturgem Ondřejem Bezrem vy-
pracoval během dvou dekád v  jednu 
z  nejprestižnějších přehlídek bluesové 
hudby v  Evropě. Za  tu dobu posbíral 
řadu významných ocenění, z  nichž je 
tím nejcennějším loňské „Keeping The 
Blues Alive“ od společnosti Blues Foun-
dation. Nejprestižnější světové bluesové 
ocenění, které lze v bluesové muzice vů-
bec získat, převzali organizátoři festiva-
lu letos v  lednu v Memphisu. V dubnu 
Vladimír Rybička obdržel cenu města  
v kategorii kultura. „Jsem na cenu města 
strašně pyšný. Ona vlastně nepatří mně, 
ale třem týmům - dnes už bývalým ko-

legům z domu kultury, týmu Blues Alive 
a týmu podpůrnému, což je moje rodi-
na. Těm všem patří velké poděkování,“ 
řekl oceněný Vladimír Rybička.

V  oblasti kultury má město za  loň-
ský rok dva oceněné. Zvláštní cenu 
zastupitelstva města totiž obdržel 
Petr Možný, jenž se téměř čtyřicet let 
věnuje sběratelství historických po-
hlednic a  fotografií dokumentujících 
Šumperk, Jeseníky a širší okolí. Kromě 
toho je spoluautorem publikací z  his-
torie města i  regionu a  za  léta usilov-

né činnosti se vypracoval z  laického 
nadšence na  znalce regionální histo-
rie. V této souvislosti inicioval osazení  
pamětní desky československým vojá-
kům, příslušníkům útvaru pěšího plu-
ku 13, v areálu někdejších šumperských 
kasáren.

Radka Kroupová učí ve  škole v  Šu-
mavské ulici a naplňuje heslo J. A. Ko- 
menského „Škola hrou“, její žáci ji  
nominovali na Zlatého Ámose a ona se 
stala nejoblíbenějším učitelem v  Olo-
mouckém kraji 2017.  Pokr. na str. 4

Jeho jméno je v  Šumperku po-
jmem. Alespoň pro ty, kteří v  uply-
nulých třiačtyřiceti letech absolvovali 
v  tomto městě taneční. Téměř šest 
desítek let protančil, nejprve závodně 
a  poté jako trenér a  choreograf. Řeč 
je o tanečním mistru Jiřím Hrubém, 
který obdržel cenu za přínos městu.

Rodák z Rájce u Zábřeha vystudo-
val šumperskou „zemědělku“ a hned 
po vojně začal závodně tancovat s ta-
neční partnerkou Marcelou Kunčaro-
vou v  Kroužku společenského tance 
Šumperk, později přejmenovaném 
na  Klub tanečního sportu Šumperk. 
Jeho vedení v  roce 1968 převzal. 
Po Sametové revoluci založil Taneční 
školu Olympia, začal se tanci věnovat 
profesionálně a  zavedl v  Šumperku 
taneční pro dospělé. Tancem se zabý-
vá dodnes, stále učí nejmenší taneč-
níky a  tanečnice prvním tanečním 
krokům. 

„Panu Hrubému chci dnes předat 
nejen cenu města za přínos a celoži-
votní práci, ale chci mu i popřát vše 
nejlepší k jeho významnému životní-
mu jubileu. Když se tak na něj dívám, 
lituji ministryni Maláčovou, jak se-
žene peníze na důchody pro naše se-

„U  Kuby to není žádná těžká práce, 
protože on kreslit chce,“ řekla po pře-
vzetí ocenění Milada Sobková.

Zvláštní cenu zastupitelstva měs-
ta v  oblasti kultury obdržel sběratel 
a amatérský historik Petr Možný.

Radka Kroupová, které předala ocenění místostarostka Irena Jonová, poděkovala 
nejen rodině za podporu, ale také svým šikovným žáčkům. „Bez nich bych nebyla 
tam, kde jsem. Nejenže je učím, ale díky nim jsem se i já hodně naučila,“ přiznala.

Během slavnostního večera Vladimír Rybička (druhý zprava) symbolicky předal 
městu cenu „Keeping The Blues Alive“. Z pódia ale s prázdnou neodešel. Kromě 
ceny města za přínos v oblasti kultury si odnášel spolu s dramaturgem festivalu On-
dřejem Bezrem (druhý zleva) i ocenění Událost roku 2018 polského časopisu Twój 
Blues, které jim předal jeho šéfredaktor Andrzej Matysik.

Do „síně slávy“ letos vstoupil taneční 
mistr Jiří Hrubý.

Cenu za přínos městu převzal Jiří Hrubý

niory, kteří se udržují v takto skvělé 
formě,“ řekl s  úsměvem šumperský 
starosta Tomáš Spurný při setkání 
s  Jiřím Hrubým na  pódiu. „Chtěl 
bych poděkovat nejen svým spolu-
pracovníkům, neboť bez nich bych 
to sám nezvládl, a  také vám všem, 
protože když přijdu na ples a vidím, 
jak krásně tančíte, mám z  toho vel-
kou radost,“ reagoval oceněný taneč-
ní mistr.
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Informace/ Ceny města Šumperka za rok 2018

SVČ Doris se dlouhodobě snaží zaujmout šumper-
skou veřejnost širokou nabídkou akcí. Prvního květ-
na si na své přijdou milovníci pohybu na Sportovních 
hrách s Doriskou. Cílem naší nové akce pro celé rodiny 
je nabídnout dětem i dospělým možnost vyzkoušet si 
netradiční sporty. Pro účast rozhodně nepotřebují žád-
né sportovní vybavení ani velkou fyzickou zdatnost. 

Na co se mohou návštěvníci těšit?
Na  sporty a  pohybové aktivity netradiční a  méně 

známé - například na  lezeckou stěnu postavenou 
v parku, na slack-linu nataženou mezi stromy, na níž 
si může každý odvážlivec vyzkoušet chůzi po  laně, 
na discgolfové koše,… Na sportovní odvážlivce čeká 
například také kin ball, spikeball, kubb, indiaca a dal-
ší. 

Že nevíte, co to je? Nevadí! 
Přijďte 1. května do  parku k  vile Doris, rádi vás 

s neznámými sporty seznámíme. Pro soutěživé duše 
jsme připravili rovněž výzvy v některých aktivitách, 
které budeme průběžně během dne vyhlašovat. Ti 
nejšikovnější mohou navíc i  něco vyhrát. Nezapo-
mněli jsme ani na nejmenší - přivítá je dětský kou-
tek s  nejrůznějšími hrami a  zajímavými aktivitami. 
Potěšíme i obdivovatele tance, a to během vystoupení 
tanečních skupin Tornádo a Folí de la Fúl. A nejen ta-
nečním vystoupením bude patřit pódium!

Zkrátka! 
Chcete-li se bavit netradičně, potom zavítejte  

1. května od 10 do 17 hodin do sadů 1. máje a nechte 
se vtáhnout do  tajů neznámého! Vstup do  hry stojí 
dvacet korun, diváci vstupné neplatí.

Přijďte, těšíme se na vás. Vaše Doriska  

Sportovní hry s Doriskou

Hned šest významně oceněných kantorů učí na šumperských základních a středních školách. Vilma Johnová ze 
Střední školy železniční, technické a služeb, Jaroslav Koňarik ze Střední odborné školy a Stanislav Melichar z míst-
ní „průmyslovky“ a Vyšší odborné školy letos obdrželi titul Pedagog Olomouckého kraje za rok 2018. Ředitel gym-
názia Milan Maceček pak letos dostal zvláštní cenu náměstka Olomouckého kraje pro oblast školství. Do finále 
Zlatý Ámos se v letošním roce probojovala Radmila Lucová, která vyučuje na základní škole v Šumavské ulici a její 
kolegyně Radka Kroupová převzala v dubnu cenu města za rok 2018 v kategorii vzdělávání. šestici úspěšných pe-
dagogů poblahopřáli druhou dubnovou středu šumperský starosta Tomáš Spurný a místostarostka Irena Jonová. 
Více v příštím čísle.  Foto: P. Kvapil

   Pokr. ze str. 3
Propaguje ale také matematiku Mi-

lana Hejného, zakládá si na výuce hrou 
a respektuje individualitu dětí. Její prá-
ci letos zastupitelé ocenili v  kategorii 
vzdělávání.

Vystudovaný fyzik Pavel Paloncý, člen 
Klubu vytrvalostních sportů Šumperk 
a Fenix Multisport, v dětství prošel roz-
manitými sporty, až se postupně pro-
pracoval k orientačnímu běhu. Namísto 
zrychlování ale běh neustále prodlu-

žoval. V  osmnácti absolvoval Jesenic-
kého Tvrďáka, mistrovství republiky 
v  extrémním závodě, a  tím to začalo. 
Přišel horský orientační běh, rogainin-
ga i  adventure racing. Tomuto sportu 
zcela propadl, protože závody nabízejí 
množství disciplín, trvají i  několik dní 
a  člověk při nich zažije situace, které 
by si běžně ani nedokázal představit. 
Na svém kontě má řadu závodů ve vzdá-
lených a  odlehlých končinách, v  nichž 
pravidelně boduje, například v  závodě 
Spine Race v Anglii už třikrát obhájil pr-
venství a loni vyhrál světový šampionát  
v Expedition OCR v Kanadě. „Výsledky 
závodů závisejí na odhodlání a na pod-
mínkách. V  Šumperku mám ideální 
podmínky pro přípravu, protože je tu 
obrovská škála sportovních oddílů. 
Něco se tak naučím od  orientačních 
běžců, něco od  lyžařů, něco od  horo-
lezců, a  když to splácám dohromady 
a  běžím dva, tři dny, tak to funguje,“  
prozradil recept na  vítězství Pavel 
Paloncý, čerstvý držitel ceny města 
ve sportovní kategorii.

V kategorii cena mladých je letošním 
oceněným pop-rocková kapela Trocha 
klidu, reprezentující Šumperk v  rám-
ci hudební scény po  celé republice. 
Vznikla před pěti lety s jasnou vizí psát 
české zpěvné písničky. Vize přetrvala 
a  povyrostla o  chytlavé melodie, či-
rou myšlenku textů a otevřený přístup 

k  fanouškům. Trocha klidu například 
„předskakovala“ kapele Chinaski, Mar-
kovi Ztracenému, odehrála vydařené 
turné s kapelami UDG a OVOCE, za-
hrála si na kultovním festivalu Hrady.cz 
a  „odjela“ akustické turné s  písničká-
řem Pokáčem. 

Ocenění v kategorii podnikání, pod-
kategorii drobné podnikání, si druhý 
dubnový pátek odnesl z divadla Jakub 
Cakirpaloglu, jenž spolu s rodinou pro-
vozuje podnik Cakir´s Burger v  Úzké 
ulici. Nejde jim však jen o kvalitní gas-

tronomii, ale svými aktivitami pomá-
hají významně oživit centrum města. 
Společně s vinárnou Royal Wines a pa-
lačinkárnou Úzká 2 uspořádali už dvě 
benefiční akce na podporu potřebných, 
nazvané „Úzká nám bude úzká“. 

Cena v  kategorii architektura - re-
konstrukce letos putovala do  pizze-
rie Palermo. Mosazná plaketa z  dílny 
kovotepce Pavla Hřebíčka z  Ketkovic  
ozdobí objekt v Lidické ulici u kruho-
vého objezdu.

 Text Z. Kvapilová, foto P. Kvapil

Původní duo Daniel Holý a Michal Juřička časem obohatil Alois Pospíšil za bicími 
a později baskytarista Matěj Korger. Jejich hudebním manažerem je Marek Klenotič 
(zcela vlevo).

V  kategorii Sport si ocenění odnesl 
Pavel Paloncý, extrémní běžec, který je 
jedním z nejlepších na světě.

Město rozdalo prestižní ocenění hned v několika kategoriích
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Informace/ŠumpeRUN

Město Šumperk společně s TJ Šum- 
perk pořádá v  neděli 2. června první 
ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN, 
určeného široké amatérské veřejnosti. 
Součástí závodu, jehož start i cíl budou 
na náměstí Míru u radnice, budou vlo-
žené závody pro děti a  bohatý dopro-
vodný program.

Závod se poběží první červnovou 
neděli a jeho celé zázemí, včetně startu 
a  cíle, se bude nacházet před historic-
kou budovou radnice. „Hlavní závod 
pro dospělé běžce odstartuje v  pravé 
poledne a  bude dlouhý deset kilome-
trů. Poběží se na  tři kola, z  nichž kaž- 
dé měří zhruba 3,33 kilometru,” říká 
Bohuslav Vondruška, který vede or-
ganizační tým. Pořadatelé připravili  
zajímavou trať, jež téměř dokonale ko-
píruje hranice městské památkové zóny. 
„Závodníci poběží historickým jádrem 
města mezi významnými šumperskými 

památkami, jako jsou klášterní kostel, 
Geschaderův dům, městské hradby, 
kostel sv. Barbory a  další,” vypočítává 
Vondruška. 

Registrace do  závodu spustili pořa-
datelé již 1. února, původně zamýšlená 
kapacita hlavního závodu se však na-
plnila během jediného týdne. „V dub-
nu jsme proto startovní pole rozšířili 
o další stovku, čehož noví zájemci záhy 
bezezbytku využili,“ konstastuje Jan 
Kostecký z  organizačního týmu Šum-
peRUNu. „Více závodníků se na trať už 
nevejde, takže startovní pole čítající tři 
sta padesát běžců je nyní konečné. Vel-
mi nás ale těší velký zájem o tuto spor-
tovní akci,“ dodává.

Hlavnímu závodu budou předchá-
zet vložené závody pro děti, od  těch 
nejmenších po  největší. Na  ty jsou 
registrace stále otevřené. „Děti budou 
závodit na  třech různě dlouhých tra-
tích. Ty nejmenší poběží 350 metrů, 
větší děti 550 metrů a  ty nejstarší 
budou závodit na  1  350 metrů dlou-
hé trati,“ popisuje Vondruška. Start 

dětských závodů je plánován na jede-
náctou hodinu dopolední. V  zázemí 
závodu na náměstí Míru bude pro děti 
připraven i skákací hrad.

Před vlastním závodem proběh-
nou dva tréninky se známým trené-
rem Josefem Andrlem. „První trénink 
se uskutečnil 12. dubna na  Tyršově  
stadionu, další dva jsou plánovány 
na  pátky 26. dubna a  10. května. Oba 
se odehrají na náměstí u radnice,“ po-
dotýká další člen organizačního týmu 
Michal Kleštinec a dodává, že tréninky 
jsou určené pro zaregistrované závod-
níky a účast je zdarma.

Po vyhlášení výsledků a předání di-
plomů nejlepším závodníkům ve všech 
kategoriích bude následovat hudební 
vystoupení oblíbené šumperské hudeb-
ní kapely Trocha klidu. „ŠumpeRUN 
nepořádáme jen pro samotné závodní-
ky. Věříme, že přijde i hodně fanoušků, 
aby běžce podpořili a vytvořili pravou 
závodní atmosféru, která se bez nich 
neobejde,” zdůrazňuje Vondruška.

S  pořádáním závodu budou v  den 
jeho konání spojena i  určitá dopravní 
omezení, zejména v oblasti historické-
ho centra a pěších zón. Trasa hlavního 

závodu povede z náměstí Míru ulicemi 
Starobranskou, Gen.  Svobody, Hlavní 
třídou do ulice Fialovy a sadů 1. máje, 
odkud se závodníci vrátí na  Hlav-
ní třídu a  poběží ulicí Terezínskou 
přes Jiráskovy sady do  ulic Kozinovy, 
Gen.  Svobody, Langrovy, Ztracené 
a Okružní, aby zamířili přes park pod 
„zdravkou“ do ulic Radniční a Kladské 
a  na  náměstí Míru. „Rád bych všem 
Šumperanům v této souvislosti předem 
poděkoval za  vstřícnost a  trpělivost,“ 
uzavírá Vondruška. -zk-

Elektronickou pocitovou mapu 
města zaměřenou na dopravu v Šum- 
perku a  její nedostatky spustila 
na svém webu druhé dubnové pondělí 
místní radnice. K  dispozici je i  v  pa-
pírové podobě v  informačním centru 
na Hlavní třídě. Jejím prostřednictvím 
mohou obyvatelé města sdělit své 
zkušenosti v  oblasti mobility, a  po-
moci tak zlepšit a zkvalitnit prostředí, 
v němž žijí.

„Mapa pro městskou mobilitu zahr-
nuje všechny možné prostředky, jimiž 
se lze v Šumperku pohybovat, počínaje 
městskou hromadnou dopravou přes 
motoristy až po pěší. Lidé v ní mohou 
například označit, které komunikace 
jsou pro ně neschůdné nebo kde mají 
pocit, že by se mělo zlepšit prostředí 
pro pěší, v  jakých místech jim chybí 
odpadkové koše nebo kde to podle 
nich není tak čisté, jak by si představo-
vali. Současně ale mohou vyznačit lo-
kality, kde je vybavení dobré, například 
bezproblémové parkování, dostačující 

kapacita komunikace a  podobně,“ 
vysvětlila šumperská místostarostka 
Irena Jonová a připomněla, že aplikace 
navazuje na  pocitovou mapu, kterou 
město nechalo již jednou zpracovat. 
„Průzkumu se zúčastnilo více než osm 
set respondentů a  jeho výsledky se 
využily při zpracování nové mapy. Ta 
je podrobnější a  otázky v  ní navazují 
právě na  tehdejší odpovědi občanů,“ 
dodala Jonová.

Pocitovou mapu mohou zájemci vy-
plnit na adrese https://www.pocitove-
mapy.cz/sumperk-2019/. Stačí jen, aby 
v mapě v jednotlivých krocích označili 
a  popsali konkrétní problémové mís-
to z  hlediska daného druhu dopravy. 
Své zkušenosti, požadavky či stíž- 
nosti, mohou lidé zaznamenat i  do   
mapy „papírové“. Ta je k  dispozi-
ci v  městském informačním centru 
v budově divadla. „Pokud si nebudou 
vědět rady, se zápisem jim pomohou 
pracovnice informačního centra,“ 
ujistila místostarostka. -zk-

Konec dubna se v  šumperském 
muzeu nese ve  znamení oslav pále-
ní čarodějnic. V  neděli 28. dubna se 
na nádvoří Pavlínina dvora v 15 hodin 
slétnou roztodivné bosorky, košťata či 
netopýři a chybět nebude tradiční vat-

ra. Pro malé i větší návštěvníky připra-
vují muzejníci řadu soutěží, her i tvo-
ření. Ti v kostýmech dostanou malou 
odměnu. Pokud nebude přát počasí, 
akce se nekoná. Sledujte webové strán-
ky muzea. -red-

První ŠumpeRUN se blíží, poběží se historickým centrem města první červnovou neděli

Jaké máte zkušenosti s  dopravou 
ve městě? Vyplňte pocitovou mapu

Na nádvoří muzea upálí čarodějnice

Již počtrnácté představuje během dubna šumperská přehlídka ŠPEK umělce působí-
cí či pocházející z našeho kraje. V jejím rámci proběhl minulou středu v jižním kříd-
le domu kultury první šumperský ART.blok. Jedinečný artový večer zahájila beseda 
pod taktovkou moderátora Ondřeje Procházky, na kterou přijali pozvání malířka 
Markéta Dočkalová, herec Kryštof Grygar, sklář Josef Bittner, industriální designer 
Vojtěch Vyroubal a módní návrhářka Yvona Leitnerová. Ta představila společně se 
svými žáky ze Školy módy a designu v Prostějově neotřelou módní kolekci, ostatní 
pak své výtvarné, sklářské a designerské práce. Skvělou atmosféru dokreslilo hudeb-
ní vystoupení skupiny Hills On Skies.  Foto: H. Písková

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Šumperku
proběhne v pondělí 13. května od 8 do 16 hod. a v úterý 14. května 

od 8 do 12 hod.

K zápisu donese zákonný zástupce svůj občanský průkaz, rodný list dítěte 
a potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte. Více informací naleznete na 

www.sumperk.cz v sekci Aktuality nebo v sekci Občan, podsekci Aktuálně.

Chceš se stát součástí týmu 
ŠumpeRUNu? 

Staň se dobrovolníkem!

Bez dobrovolníků se neobejdeme. 
Potřebujeme pomoc na trati, 

v zázemí závodu, na občerstvova-
cích stanicích a na dalších důleži-

tých místech.
Pokud chceš zažít atmosféru  

závodu z pohledu pořadatele, vyplň 
přihlášku na www.sumperun.cz/

dobrovolnici.html.

Podrobné informace o závodu 
najdou zájemci na 

www.sumperun.cz. 
Aktuální informace lze sledovat také 
na www.facebook.com/sumperun. 
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Rozhovor na téma městské lesy

Invaze lýkožrouta, problémy s václav-
kou, nepříznivé klimatické podmínky… 
To vše se podepisuje na stavu lesů v celé 
republice. Šumperk vlastní lesní pozem-
ky o výměře přesahující devatenáct set 
čtyřicet hektarů, jež jsou jeho historic-
kým majetkem. Dlouhodobě je mají 
pronajaté formou pachtu Podniky města 
Šumperka, pro které těžbu a výsadbu za-
jišťuje na základě podpachtovní smlouvy 
společnost Lesní statek Třemešek, v. o. s. 
Ta v městských lesích hospodaří podle 
platného lesního hospodářského plá-
nu, rozpracovávaného na  jednotlivé 
roky. V  tom letošním musí zvládnout 
rekordní množství tzv. nahodilých tě-
žeb. Jde především o  stromy napadené 
kůrovcem, ale také ty, jež poničila vich-
řice Eberhard. Šumperské městské lesy 
přitom nepatří mezi lýkožroutem nej-
více postižené oblasti. Dokládá to pří-
loha opatření obecné povahy, týkající se 
ochrany lesa, které vydalo ministerstvo 
zemědělství na  základě novely zákona 
o  lesích, platné od  letošního 2. dubna, 
a  v  níž jsou kalamitní lesní hospodář-
ské celky vyjmenovány. Hospodaření 
v  městských lesích je tak tématem ná-
sledujícího rozhovoru s  Patrikem To-
mášem Pavlíčkem, ředitelem Podniků 
města Šumperka, a  s  Bořivojem Hoj- 
grem, jenž v PMŠ působí již dvanáct let 
jako odborný lesní hospodář.

Můžete čtenářům přiblížit, jak 
vlastně hospodaření v  městských le-
sích probíhá? Kdo například určuje, 
kolik a jakého dřeva se vytěží?

B. Hojgr (dále BH): Základem je 
lesní hospodářský plán, který se zpra-
covává na období deseti let, tzv. decen- 
nium. Současný plán, jenž platí od   
1. ledna 2013 do konce prosince 2022, 
vypracovala olomoucká lesnická pro-
jekční kancelář TAXONIA CZ na  zá-
kladě výpisu z  katastru nemovitostí 
a  schválil ho orgán státní správy lesů. 
Tento dokument zahrnuje jednotlivé 
porosty podle věkových tříd a  dopo-
ručující zásahy. U těch mladých obsa-
huje tzv. závazné ukazatele, jako jsou 
prořezávky a probírky lesního porostu 
do čtyřiceti let, které se musejí realizo-
vat. A je v něm samozřejmě stanovena 
maximální výše těžeb, jež je pro náš 

lesní hospodářský celek vypočítávána 
podle průměrného mýtního přírůstu.

Patrik T. Pavlíček (dále PTP): 
Ve  stávajícím platném hospodářském 
plánu jsou, obdobně jako v minulosti, 
nastaveny úkoly na tzv. optimální výši 
těžby, což je sto třicet šest tisíc kubíků 
dřeva za deset let. Maximální množství 
je pak stanoveno na  sto šedesát tři ti-
síce kubíků. Jen pro představu, v před-
chozím decenálním období se od roku 
2003 do  konce roku 2012 vytěžilo sto 
dvaačtyřicet tisíc kubíků dřeva.

BH: Je třeba ještě říct, že decenál-
ní plán rozpracováváme na  jednotli-
vé roky, tzv. etát. Ten je členěn podle 
druhů těžeb, tedy už zmíněné probírky 
a dále těžby mýtní úmyslné, které plá-
nujeme, a nahodilé předmýtní a mýtní, 
jež pouze odhadujeme. Z toho pak vy-
chází při své činnosti podpachtýř, kte-
rým je na  období pěti let firma Lesní 
statek Třemešek, jež vzešla ze soutěže 
vypsané v roce 2017.

Dnes platný lesní hospodářský plán 
byl zpracován v  roce 2012, kdy pro-
blémy s lýkožroutem sice byly, ovšem 
ne tak značné jako dnes. Jak jste re- 
agovali na stále se zhoršující situaci?

PTP: Pokud nastane kalamitní si-
tuace, jako je ta s kůrovcem, navýší se 
nahodilé těžby a  velmi významně se 
utlumí plánované mýtní úmyslné a také 
předmýtní úmyslné těžby, které se týka-
jí probírek porostů 40+ a jež snesou tzv. 
odkladu a mohou se zpracovávat v dal-
ších pěti a  více letech. Tento postup 
jsme uplatňovali již od roku 2015. Loni 
se tak například skácelo v rámci mýtní 
úmyslné těžby pouze tisíc kubíků dřeva 
a mýtní neúmyslná těžba byla necelých 
šestnáct tisíc kubíků. Zdravé stromy se 
navíc těží z  téměř devadesáti procent 
v souvislosti s likvidací kůrovce v rámci 
tzv. ochranného pásma okolního po-
rostu. Kromě toho probíhaly už zmíně-
né předmýtní úmyslné těžby.

BH: V posledních letech stále zvyšu-
jeme obranná opatření. Jde především 
o  včasné zpracování vývratů a  zlomů, 
atraktivních pro vývoj kůrovcovitých. 
V předjaří pak ve smrkových porostech 
podle tzv. výpočtu kalamitního zá-
kladu rozmisťujeme stromové lapáky,  

otrávené lapáky a  instalujeme lapače 
s  feromonovými návnadami. Dohro-
mady jsme jich v posledním roce měli 
kolem čtyř set kusů. 

Při vlastním zpracování kalamitního 
kůrovcového dříví postupujeme v sou-
ladu s příslušnými normami, podle kte-
rých je nutné dříví v porostech vytěžit, 
dle vývojového stadia hmyzu asanovat 
a co nejdříve z lesa odvézt na expediční 
sklad.

Opoziční zastupitelé ze Sdružení 
PRO-REGION a Nezávislí na březno-
vém rokování předložili ke schválení 
materiál požadující vypracování ne-
závislé odborné zprávy o stavu měst-
ských lesů v souvislosti s kůrovcovou 
a  houbovou kalamitou a  výhledové 
zprávy o dopadu nápravných opatře-
ní na obnovu lesů na rozpočet města 
ve střednědobém výhledu. V důvodo-
vé zprávě k  tomuto návrhu usnesení 
vás coby pachtýře a Lesní statek Tře-
mešek jako podpachtýře „obvinili“, 
že jste v  souvislosti se zmíněnou ka-
lamitou prakticky nic neučinili a o si-
tuaci jste město neinformovali. Co 
na toto tvrzení říkáte?  

BH: Pracuji v lese na různých úrov-
ních už čtyřiačtyřicet let a nedovedu si 
představit, že bych dělal něco jiného. 
Toto tvrzení se mě velmi dotklo, pro-
tože už v  roce 2015 jsem na  jednání 
komise životního prostředí, jejímž 
členem byl i jeden z předkladatelů ma-
teriálu, upozorňoval, že hlavním pro-
blémem hospodaření je zvýšený výskyt 
lýkožrouta v důsledku změny klimatu, 
zvýšené koncentrace CO2 a především 
fatálního nedostatku povrchových 
a podzemních vod a že městské lesy se 
s tímto problémem budou potýkat ještě 

dlouhou dobu. I  proto jsme už tehdy 
začali plánované těžby významně sni-
žovat a  také jsme postupně zvyšovali 
výsadbu listnatých sazenic na úkor jeh-
ličnanů.

PTP: O  kůrovci se mluví ve  ve-
řejných sdělovacích prostředcích již 
několik let, nejde o žádnou novou in-
formaci. V řídících orgánech PMŠ se-
děli v minulosti zástupci vedení města 
a uvolnění zastupitelé, kteří se účastnili 
schvalování a projednávání plánů pěs-
tebních a  těžebních činností a  jejich 
vyhodnocování. Informace od  nás šly  
nejen samosprávě, ale v  rámci povin-
ných statistických údajů o lesu také or-
gánu státní správy lesů. 

Pokud by si zastupitelé v  uplynu-
lých třech letech informace vyžádali, 
dostali by je od  vedení města nebo 
přímo od nás. Nebráníme se o této zá-
ležitosti diskutovat, ale postup by měl 
být jiný. Pokud předkladatelé chtěli 
pouze otevřít diskuzi na toto téma, jak 
následně zdůvodňovali své počínání, 
tak si nejprve měli informace vyžá-
dat, ověřit si je a zanalyzovat a teprve 
poté závěr prezentovat. Předklada-
telé materiálu bohužel udělali pou-
ze první a  souběžně i  poslední krok, 
takže do něj bez vyčkání na obdržení  
vyžádaných informací uvedli ničím 
neodůvodněná tvrzení o  naší nečin-
nosti, aniž by měli v  ruce jakékoliv 
relevantní informace.

Kromě Vámi zmíněných opatření 
jsou ještě nějaké další možnosti, jež by 
zamezily šíření kůrovcové kalamity?

BH: Ve  zmíněné zprávě předložené 
komisi životního prostředí jsem zdůraz-
nil, že pokud nám nepůjde příroda vstříc, 
není v lidských silách kůrovce zastavit. 

Lesy budou v budoucnu plnit spíše společenskou, půdoochrannou 
a vodohospodářskou funkci, říká odborný lesní hospodář Bořivoj Hojgr

Likvidace kůrovcem napadeného dříví 
v lesním hospodářském celku Lesy města Šumperka

Druh kůrovcové 
těžby 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

předmýtní 
nahodilá 50 m3 0 180 m3 1400 m3 644 m3 2600 m3

mýtní nahodilá 120 m3 293 m3 2611 m3 9487 m3 7000 m3 10041 m3

Kůrovcová 
těžba celkem 170 m3 293 m3 2791 m3 10887 m3 7644 m3 12641 m3

V nahodilých mýtních těžbách musí letos Lesní statek Třemešek zpracovat více než 
osmnáct tisíc kubíků dřeva. Dalších deset tisíc pak spadlo během nedávné vichřice. 
 Foto: B. Hojgr
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Rozhovor na téma městské lesy

Jakmile objevíme čerstvě napadený 
porost nebo strom, dostane od nás pod-
pachtýř ihned pokyn k  jeho likvidaci 
a  k  vytvoření bezpečnostního pásma, 
neboť kůrovec po  vylétnutí napadá 
stromy v bezprostřední blízkosti a ve fy-
ziologicky podobně oslabeném stavu. 
Bohužel extrémně suchý rok 2015, ale 
především ten loňský byly pro vývoj 
kůrovcovitých naprosto optimální, 
neboť během nich vytvořili až tři ge-
nerace. Vzhledem k  nedostatku vláhy 
nedokázaly smrky s povrchovým koře-
novým systémem jejich ataku zabránit 
zalitím pryskyřicí, čímž by jejich vývoj 
v samém počátku ukončily.

Asi by bylo dobré zmínit, že v  naší 
oblasti se kromě „klasického“ lýko-
žrouta smrkového a  lýkožrouta lesk-
lého, kteří primárně napadají silnější 
kmenové partie, vyskytuje i  lýkožrout 
severský, jenž přednostně kolonizuje 
korunovou část stromů. Je to fenomén 
posledních několika let, kdy se k nám 
dostal v rámci transferu dřeva z Polska, 
Běloruska, Ukrajiny a  dalších zemí. 
Z profesního hlediska mě samozřejmě 
zajímá, jaký je jejich vzájemný po-
díl. Ve  vyhodnocování nám pomáhají 
transparentní lapače s  feromony, ale 
přesný poměr zjistit nelze.

PTP: Dosavadní opatření by byla 
optimální, pokud by kůrovec po  vy-
líhnutí napadl pouze okolní oslabené 
stromy. V  momentě, kdy je kalamita 
takto rozjetá, si už nevybírá a  napadá 
i zdravé silné stromy. Příkladem může 
být Zlatohorsko, Rýmařovsko, kde jsou 
dnes obrovské holiny. V  současnosti 
tak bohužel můžeme pouze likvidovat 
následky tam, kde už škody napáchal. 
Z hlediska efektivní ochrany lesů navíc 
podle nedávno zveřejněného opatře-
ní ministerstva zemědělství nemají, 
vzhledem k  mimořádnému rozsahu 
kalamitního postižení, ve  většině pří-
padů žádný podstatný význam ani od-
chytová zařízení, tedy lapače a lapáky.

Jaká je tedy dnes situace v  měst-
ských lesích? 

BH: Loni na  jaře, když začalo první 
rojení kůrovce, uspořádala státní sprá-
va lesů ve  spolupráci s  Olomouckým 
krajem letecký monitoring lesů. Kromě 
dvou nebo tří malých ohnisek byl lesní 
majetek města v  podstatě čistý. V  září 
pak následoval monitoring ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů, jehož vý-
stupem je kůrovcová mapa, ve které je 
mimo jiné vyznačena i úroveň zpracová-
ní kůrovcového dřeva. Mapa je veřejně 
dostupná na  stránce www.kurovcova-
mapa.cz, takže si díky ní může každý 
srovnat úroveň napadení v  jednotli-
vých oblastech. Je z ní patrné, že situace 
v šumperském městském lese nijak ne-
vybočuje, naopak řada jiných oblastí je 
na tom mnohonásobně hůře.

PTP: Začátkem letošního dubna 
jsme od  orgánu státní správy lesů ob-
drželi opatření obecné povahy, týkající 

se ochrany lesa, jež vydalo ministerstvo 
zemědělství na  základě novely zákona 
o lesích. V jeho příloze jsou vyjmeno-
vány kalamitní lesní hospodářské cel-
ky v  jednotlivých krajích. Šumperské 
městské lesy v příloze zařazeny nejsou, 
což znamená, že z pohledu orgánů vy-
konávajících státní správu nepatří mezi 
nejvíce postižené oblasti.

Kromě kůrovce napadá stromy 
i houbové onemocnění. Jak velký je to 
problém a dá se s ním něco dělat?

BH: Řada patogenních hub doká-
že stromy potrápit obdobně jako jiní 
biotičtí škůdci. U  nás se setkáváme 
zejména s  václavkou obecnou, kterou 
mnozí znají jako plodnici, jež roste 
na  odumřelém dřevě a  sbírá se ko- 
ncem září. Nebezpečná je hlavně v tom, 
že prorůstá nejen odumřelým dřevem, 
ale i zdravými kořeny smrků do bazální 
části kmene a  tam způsobuje hnilobu. 
Jako lesník si ale nedovedu představit, 
jak bych proti ní účinně bojoval. Pokud 
nevyhledáváte a  neodstraňujete na-
padené jedince, případně nevykopete 
kolem napadeného porostu či stromu 
metr hlubokou rýhu, nejste schopni ji 
zastavit. Navíc jsou tímto patogenem 
mnohdy napadeny už i sazenice.

Zmínil jste sazenice. Kdo určuje, 
kolik a jaké dřeviny se nově vysadí?

PTP: Nejprve bych podotkl, že pěs-
tební činnost, jež zahrnuje kromě za-
lesňování také ochranu kultur proti 
buřeni a proti okusu zvěří, úklid klestu 
a  podobně, má na  starosti a  financuje 
ji na  vlastní náklady Lesní statek Tře-
mešek jako podpachtýř. K  tomuto se 
zavázal ve smlouvě na základě podmí-
nek stanovených v soutěži. Jen loni ho 
například přišla tato činnost na  čtyři 
a  půl milionu korun. Plány zalesnění 
pak zpracovává odborný lesní hospo-
dář, tedy pan Hojgr, na základě tzv. bi-
lance holin. Jde o plochy po vytěženém 
porostu nebo jeho částí, které je třeba 
zalesnit do dvou let od jejich vzniku. 

BH: V  posledních letech měníme 
poměr vysazených dřevin ve prospěch 
listnatých, jež dnes převažují. Představa 
laické veřejnosti, že bychom vůbec ne-
vysazovali smrk, je ovšem mylná. Bez 
něj si ekonomiku lesního hospodářství 

nedovedu představit. Do nadmořských 
výšek nad osm set metrů, kde je smrk 
v tzv. optimu, tato dřevina prostě patří. 

PTP: Je třeba zvážit vhodnost té 
které dřeviny v  dané lokalitě, ale vel-
kou roli hraje při výsadbě i dostupnost 
v  nabídce sazenic. Poptávka po  nich 
v  současnosti obrovsky vzrostla a  lo-
gicky se zvýšila i jejich cena.

Jak velký dopad má kůrovcová ka-
lamita na ekonomiku lesního hospo-
dářství?

PTP: Velmi podstatný. Smlouva 
s  podpachtýřem, platná od  loňského 
ledna do konce roku 2022, je postavená 
tak, že mu zůstává zisk ze zpracovaného 
dřeva, z něhož hradí už zmíněnou pěs-
tební činnost. Za podpacht by nám měl 
ročně platit sedm a půl milionu korun 
bez DPH, ze kterých si zhruba šest set 
tisíc ponecháváme na pokrytí nákladů 
spojených s činností odborného lesní-
ho hospodáře, zbytek jde do městské-
ho rozpočtu. Smluvní částka se odvíjí 
od množství dříví plánovaného k těžbě 
na  rok v  lesním hospodářském celku. 
Za  normálních okolností je tento etát 
13 600 kubíků dřeva, z něhož by určitá 
část měla představovat mýtní úmyslné 
těžby. Ty jsou ale v současnosti, jak už 
bylo řečeno, minimální a  podpach-
týř realizuje především neplánovanou  
kalamitní těžbu. Takové dříví se samo-
zřejmě prodává za podstatně jiné část-
ky než dřevo zdravých stromů. Cena 
tak oproti roku 2013 klesla prakticky 
o dvě třetiny.

Součástí smlouvy je ustanovení, že 
pokud dojde během trvání podpachtu 
k  mimořádným událostem a  nepřed-
vídaným škodám v  městských lesích, 
které výrazně ovlivní stav porostů, tak-
že podpachtýř nebude schopen plnit 
úkoly dle lesního hospodářského plá-
nu, bude situace řešena samostatným 
dodatkem ke  smlouvě. Loni se vzhle-
dem ke zvýšené nahodilé těžbě podaři-
lo lesnímu statku finanční plán naplnit, 
koncem roku už ale bylo jasné, že letos 
budou výnosy mnohem nižší, neboť 
v  aktuálním plánu počítáme v  pod-
statě jen s nahodilými mýtními těžba-
mi. V  dodatku ke  smlouvě, jenž jsme 
s podpachtýřem letos v únoru uzavřeli, 
je tak stanoveno pachtovné na rok 2019 
na částku 4,156 milionu korun. 

Už tak nepříznivou situaci zhoršila 

březnová vichřice, která v  městském 
hospodářském lese poničila více než 
deset tisíc metrů krychlových dřeva. 
Je podpachtýř vůbec schopen letos 
tak velké množství kalamitního dříví 
zpracovat?

PTP: Lesní statek Třemešek má na-
stavené pracovní síly a prostředky tak, 
aby splnil plán na letošní rok, tedy asi 
dvacet tisíc kubíků dřeva, z nichž osm-
náct tisíc představuje nahodilou mýtní 
těžbu a  zbytek probírky a  výchovné 
zásahy. Zvládnout k  tomu březnovou 
větrnou kalamitu není v  jeho silách. 
V  nedávné soutěži jsme proto vybrali 
firmu, která nastoupila začátkem du- 
bna a jež slíbila, že toto kalamitní dřevo 
zpracuje v  pokud možno co nejkratší 
době za  relativně slušné peníze, které 
půjdou do rozpočtu města. 

BH: Rád bych doplnil, že přestože 
spadly z  devadesáti procent zdravé 
stromy, jejich dřevo je většinou po-
škozené. Při pádu dochází k  pnutí 
a  praskání dřevních vláken, což má  
samozřejmě vliv na  jeho pružnost 
a  kvalitu. Výkupní cena pak tedy je 
samozřejmě nižší. Vzhledem ke všem 
jmenovaným skutečnostem proto 
město nemůže očekávat stejné výnosy 
jako v předchozích letech.

Přímý vliv na  rozšiřování kůrovce 
v  krajině má podle odborníků zmí-
něné dlouhotrvající sucho. Je řešením 
do budoucna změna druhové skladby 
dřevin?

BH: Dnes trpí suchem nebo jinak 
odumírají nejen smrky, ale také boro-
vice, modříny a některé listnaté stromy. 
Usychají nám i  stodvacetileté jedle. 
Bohužel větru a dešti poručit nedoká-
žeme. 

Otázkou samozřejmě je, jak se bude 
klima celkově vyvíjet. Předvídat, jaké 
druhové složení by bylo pro lesy tou 
správnou cestou, ale neumíme. Ze 
současného pohledu se spíš jeví, že 
lesy budou plnit v  budoucnu víc spo-
lečenskou, půdoochrannou a vodohos-
podářskou úlohu než funkci produkce 
dřevní hmoty. To bude hlavním důvo-
dem, proč les pěstovat a více diverzifi-
kovat. Znamená to, že v něm vytvoříme 
nejen druhovou pestrost, ale i prosto-
rovou a věkovou rozmanitost. Zásadní 
ale je, aby to vlastníci lesa chtěli.

 Děkuji za rozhovor,
 Z. Kvapilová

Během větrné smrště spadly z devade-
sáti procent zdravé stromy, jejich dřevo 
je ale většinou poškozené.      Foto: -bh-

Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivo-
dily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů praktic-
ky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích 
škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo  
mimořádně závažného kalamitního stavu. Lesní porosty na velké části území 
České republiky byly navíc v roce 2018 a na počátku roku 2019 opakovaně za-
saženy negativním působením abiotických činitelů (silným větrem, sněhem 
a námrazou), jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních 
porostů.

(Citace z odůvodnění opatření obecné povahy vydaného 
ministerstvem zemědělství)
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Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. Zdarma. Náklad 14  000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk,  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, 
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

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

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

29. 4. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s Janou Bielikovou, 
  ředitelkou Charity Šumperk  Beseda 
30. 4. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz před budovou Majáku ve 13.50 hod.
3. 5. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
9. 5. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - „barevné tvoření“ 
Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, „K“ = klubovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny pro mírně 
  pokročilé  
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  

Charita Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, v platném znění na pozici

referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, v platném znění, zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 
a speciální pedagogiku, sociální patologii 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném 
znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění * znalost 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána * získána zvláštní 
odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská 
a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ *  dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními  
čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 
Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 7. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra 
Holuba nejpozději do  17. 5. 2019. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, 
Lautnerova 1, tel. č. 583 388 920.

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

ředitel Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 18 let * způsobilost  
k právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 
ukončené vysokoškolské vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění * 
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita 
* zkušenosti s řízením kolektivu minimálně 3 roky * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská 
a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * místo trvalého 
pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní a emailové spojení * datum a podpis * informační povinnost 
v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

K přihlášce doložte: zpracovaný vlastní „Návrh koncepce řízení Městské policie Šumperk“ v rozsahu 7 200 až 
9 000 znaků (asi 4 strany A4) * životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: ředitel městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Nástup od 1. 7. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, Jesenická 
31, Šumperk, k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 10. 5. 2019. Informace k pozici podá Zdeněk 
Dočekal, ředitel MP, tel. č. 583 388 108.

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu
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* ceny se neustále mění i během roku, navštivte nás pro nezávaznou kalkulaci

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

1 314 Kč / rok

1 472 Kč / rok

1 896 Kč / rok

2 124 Kč / rok

2 240 Kč / rok

2 240 Kč / rok

7 628 Kč / rok

44 336 Kč / rok

2019

Proč je školka LITTLE FAMILY  
v mnoha ohledech unikátní?

Jako jediná mateřská školka v regionu 
se zaměřujeme na  výuku anglického 
jazyka. Výuka anglického jazyka je ce-
lodenní, je dětem předkládána přiro-
zenou hravou formou. Naším cílem je, 
aby dítě zvládalo bez ostychu základní 

komunikaci v  anglickém jazyce, ale 
hlavně, aby mělo zájem tento jazyk dál 
poznávat a učit se mu.

Na  jednoho pedagoga připadá je-
nom 6 dětí. Díky menšímu kolektivu 
se mohou pedagogové dětem věnovat 
daleko intenzivněji. Vzhledem k malé-
mu počtu dětí není každodenní provoz 

školky svázán striktními pravidly, děti 
se projevují ve  své přirozenosti a  mo-
hou zůstat samy sebou. 

Výuka ve školce je koncipována uče-
ním formou prožitků. Při výuce dětem 
nabízíme pestrost a možnost vyzkoušet 
si vše na vlastní kůži. Tímto způsobem 
učíme děti myslet v souvislostech, aby-
chom je co nejlépe připravili na budou-
cí život. 

Školka je vybavená moderními tech-
nologiemi, interaktivními dřevěnými 
hračkami a  smyslovými pomůckami, 
které odpovídají nárokům na vzdělává-
ní dle současných trendů. 

Máme k dispozici krásnou zahradu, 

kde cvičíme a rozvíjíme pohybové do-
vednosti, ale i  pěstujeme drobné ovo-
ce a  bylinky. Často realizujeme výlety 
do přírody, za zábavou a kulturou. 

Celková kapacita mateřské školky 
je 12 dětí, přijímány jsou děti od 2 let 
věku. 

Provoz školky je celoroční, včet-
ně letních prázdnin. Provozní doba 
od 6.30 do 16.30 hodin. 

Pro bližší informace je možno  
využít kontakty +420 777  607  344, 
info@littlefamily.cz.

Více se dozvíte rovněž na facebooku 
LITTLE FAMILY Šumperk či webo-
vých stránkách www.littlefamily.cz.

Zápis dětí do soukromé mateřské školky 
LITTLE FAMILY pro školní rok 2019/2020

Úterý 14. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
Středa 15. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

Zápis bude probíhat v sídle provozovatele PROGRES Šumperk, z.s., 
Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk

Přihlášky pro akademický rok 2019/2020 se stále přijímají

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Hudební službyHudební služby

PRODEJ HUDEBNIN
Prodáváme: � étničky, struny, 
trsátka, klavíry, bicí souprav, 
housle, mikrofony, kabeláž, 
zvukové aparatury, kytary 

akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební 

nástroje, ukulele, perkuse, 
zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa.Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 

domluvě 725 686 325
 info a mapa na www.m-machala.cz

Fortex reality

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí, včetně bezplatného vyřízení daně z převodu nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi - ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního úvěru a stavebního spoření.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další).
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

PŘIJMEME:

ZEDNÍKA
SVÁŘEČE (CO2 nebo TIG)

SVÁŘEČE CO2
(svařování maloobjemových cisteren)

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

PRO PRACOVIŠTĚ V ŠUMPERKU

PRO PRACOVIŠTĚ V HANUŠOVICÍCH
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O INTERNETU V ŠUMPERKU
S ŘEDITELEM SELECT SYSTEM

SLOVO ŘEDITELE U PŘÍLEŽITOSTI 22 LET SPOLEČNOSTI NA TRHU A 10 LET OPTICKÉHO PŘIPOJENÍ V ŠUMPERKU

DOBRÝ DEN, JMENUJI SE JAROSLAV HRUBÝ 

A CHCI VÁM PŘEDSTAVIT OPTICKOU SÍŤ SPOLEČNOSTI SELECT SYSTEM

web: www.selectsystem.cz | e-mail: internet@selectsystem.cz | tel.: 583 221 200 | Adresa: Gen. Svobody 17/2 | 787 01 Šumperk

SELECT SYSTEM působí na trhu elektro- 
nických komunikací dvacet dva let. Ušli 
jsme za tu dobu dlouhou cestu, která 
započala u modemového pole s 64 pří-
pojnými body, přes technologii bezdrá-
tových přípojek až k dnešním techno-
logiím vysokorychlostních optických 
přípojek, které  SELECT SYSTEM provo-
zuje již deset let.
VŽDYCKY JSME BYLI tak trochu patrioti, 
kteří si zakládají na své lokální přísluš-
nosti k Šumperku. Proto jsme svou 
optickou síť SELECT SYSTEM začali bu-
dovat právě v našem „rodném“ městě. 
Dnes už tato optická síť skýtá více jak 
deset tisíc přípojných míst a stále po-
kračujeme v jejím rozšiřování.
PŘENOSY PO OPTICKÉM KABELU mají 
oproti ostatním užívaným médiím řadu 
nesporných výhod, a to ať už se jedná 
o výhody při výstavbě nebo v užívání 
konektivity. Namátkou:
Vysoká přenosová rychlost v obou smě-
rech – rychle stahujete i odesíláte
Výhodou optických sítí je velmi nízké 
zpoždění, což ocení především hráči 
on-line her
Optický kabel je elektricky imunní, a 

proto může být bez problému veden 
el. stupačkami
Přenosy na velké vzdálenosti (rychlost se 
nesnižuje se vzdáleností)
Optický internet „nepadá“ a „neruší“ ho 
ostatní sítě ani výkyvy počasí
Vysoká bezpečnost přenášených dat, 
optický kabel nejde odposlouchávat
Do budoucna lze (téměř neomezeně) 
navyšovat kapacitu a využívat tak nové 
služby

TO, ŽE SE O OPTICKÝCH SÍTÍCH MLUVÍ jako 
o technologii budoucnosti nejsou frá-
ze. Po optickém kabelu, který je tvoře-
ný svazkem vláken, vyrobených ze skla, 
se signál přenáší laserovým paprskem. 
Optický kabel má tak velkou datovou 
kapacitu, jakou v běžném životě dosud 
neumíme maximálně využít.  
KDYŽ JSME S VÝSTAVBOU optické sítě  
v roce 2009 začínali, v SELECT SYSTEM 
jsme zvolili systém přenosu FTTH. To je 
systém, kdy je celá trasa od nás vede-
na až do prostor koncového uživatele 

po vyhrazeném optickém vlákně. To je  
v předmětných prostorách nejčastěji 
zakončeno v převodníku s etherneto-
vým portem. Na ten můžete připojit 
Vaše PC nebo router s výstupy pro více 
zařízení, mimo jiné i telefon nebo TV. 
Toto řešení je rovněž vhodné pro zřizo- 
vání datových okruhů (více poboček  
v rámci jednoho subjektu může být 
propojeno a využívat výhod jedné sítě). 
S touto výhodou vyhrazeného vlák-
na, kdy se prakticky jedná o propojení 
bod-bod, je síť SELECT SYSTEM při-
pravena přenášet data až do rychlosti 
100 000 Mbit/s!!! 
DÍKY OPTICKÉMU KABELU AŽ K VÁM do- 
mů si můžete se SELECT SYSTEM ko-
nečně užít Vaše televizní programy ve 
Full HD i Ultra HD kvalitě. Navíc s naší 
službou IPTV už nepřijdete o žádný za-

jímavý pořad. Drtivou většinu pořadů 
lze zhlédnout až sedm dní zpátky. Při 
tomto zpětném přehrávání už Vás ne-
musí obtěžovat reklamy, protože je jed-
noduše přetočíte. Dokonce si můžete 
své oblíbené seriály celé nahrávat. Nyní 
k tomu stačí jedno kliknutí. Ujišťuji Vás, 
že na výše uvedené výhody se zvyká 
velmi lehce…
S NAŠÍ SLUŽBOU iCloud můžete mít 
přístup ke svým datům třeba z Vaše-
ho chytrého telefonu anebo tato data 
jednoduše sdílet (nahradit tak např. 
složitější přenos prostřednictvím FTP 
protokolu)
KE KAŽDÉMU PŘIPOJENÍ s veřejnou IPv4 
adresou od SELECT SYSTEM automa-
ticky dostáváte blok IPv6 adres. Jistě 
jste už někdy zaslechli pojem „Inter-
net věcí“, uváděný také pod anglickou 
zkratkou „IoT“. Tak právě tyto adresy 
můžete již dnes využít pro připojení 
věcí ve Vaší domácnosti, ať už jsou to 
kamery Vašeho zabezpečovacího zaří- 
zení nebo chytrá lednička, budete je 
moci sledovat odkudkoli a mít tak své 
věci pod dohledem třeba během Vaší 
dovolené. V jednom adresním bloku 
IPv6 je tolik adres, že je možné dát 
adresu opravdu každé věci, která vám 
přijde na mysl. Je jich dost i pro celá 
města – možná jste už zaslechli pojem 
Smart City (chytré město) – to je kon-
cept, který využívá digitální, informační 
a komunikační technologie ke zvýšení 
kvality života ve městech – a týká se i 
města Šumperka.
DOBA JE RYCHLÁ a přináší nám nové a 
nové možnosti. Dnes si nedovedeme 
představit to, co se už zítra stane stan-
dardem.

I I

I

I
I

I
I

I

I

LETINTERNETU

ŽE JSTE UŽ K INTERNETU PŘIPOJENÍ PŘES OPTIKU? GRATULUJEME! 
MÁTE NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET JAKÝ JE MOŽNÝ.  

   VY OSTATNÍ NEVÁHEJTE! PŘIPOJTE SE K SÍTI  SELECT SYSTEM A ZÍSKEJTE NÁSKOK!
VSTUPTE S NÁMI DO DIGITÁLNÍ BUDOUCNOSTI!
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

www.pracevtdk.cz

Pracujte v Šumperku.
Pracujte v TDK.

TDK Electronics s.r.o.

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 


