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Složitou situaci se v Pohodě daří zvládat také 
díky dárcům a dobrovolníkům 
w

BRUNTÁL - Nad Centrem 
sociálních služeb pro seniory 
Pohoda Bruntál bdí řada stráž-

ných andělů, kteří se snaží v této ne-
lehké době pomoci, jak mohou. Ze 
školy Petrin věnovali seniorům no-
vé teploměry, díky sbírce z podně-
tu bruntálského rodáka žijícího v 
Rakousku, mělo Centrum Pohoda 
k dispozici vhodnější respirátory. 
Denně pomáhá i řada dalších lidí.
Pandemie onemocnění covid-19 
ovlivňuje život v Centru sociálních 
služeb pro seniory Pohoda Bruntál 
s nemilosrdnou razancí. Centrum 
dlouhodobě trápí nedostatek perso-
nálu i náročná administrativa. Sou-
časná situace si vyžaduje řadu úko-
nů vyplývajících z testování zaměst-
nanců, klientů a návštěv, doplňování 
ochranných pomůcek a shánění fi-
nancí na pokrytí zvýšených nákladů 
na provoz centra, zpracovávání hlá-
šení a mnoho dalších činností. Také 
omezení kontaktů klientů s příbuz-
nými nepomáhá. Radost proto pů-
sobí jakákoliv snaha pomoci.
A právě s touto myšlenkou věnova-

li 12. ledna zaměstnanci ZŠ Brun-
tál, Školní 2 – Petrin Centru Pohoda 
tři bezkontaktní teploměry s LCD a 
dárkový balíček s čaji a vitamíny pro 
seniory. „Jsem pyšná na náš tým, že 
opět ukázal svou profesionální a lid-
skou kvalitu. Spolupráce s Centrem 
Pohoda je mnohaletá, nejen, že tam 
chodí školní sbor pravidelně vystu-
povat, ale také náš Školní žákovský 
parlament realizuje pro seniory vel-
mi krásné projekty,“ sdělila ředitelka 
školy Milena Zatloukalová.

Pomoc před časem dorazila dokon-
ce i z Rakouska. Bruntálský rodák Aleš 
Ullmann, kaplan v městečku Perch-
toldsdorf poblíž Vídně, se na farní 
radě zmínil, že by domov pro senio-
ry v Bruntále potřeboval respirátory 
FFP 3. „Bylo to v době, kdy se respi-
rátory FFP 3 bez výdechového ven-
tilu špatně sháněly. Farníci okamžitě 
uspořádali sbírku, aby pomohli do-
movu v rodném městě jejich oblíbe-
ného kaplana. Šlo to opravdu velice 
rychle. Matriál byl dopravený přes na-
ši pracovnici paní Janou Mackovou, 
která je maminkou pana Ullmanna, 
přímo až k nám“ vyprávěla ředitel-
ka Centra Pohoda Jarmila Šíblová.

Poděkování si zaslouží také dobro-
volníci z mezinárodní humanitární or-
ganizace ADRA a středoškolští studen-
ti povolaní k pomoci Moravskoslez-
ským krajem. „Šlo o čtyři studenty a 
pět dobrovolníků z organizace ADRA, 
kteří pracovali s nasazením bez ohledu 
na nějaké překážky. Nebáli se posta-
vit této výzvě. Byla s nimi velice dob-
rá spolupráce. Pomáhali například mě-
řit klientům teplotu, podávali nápoj a 
vykonávali další úkony, čímž více ote-

vřeli ruce našim zaměstnancům, kteří 
se mohli věnovat jiné nezbytně nutné 
činnosti,“ pokračovala ředitelka Cen-
tra Pohoda Jarmila Šíblová.

Jsou ale i mnozí další, jejichž pé-
če o seniory v Centru Pohoda se zdá 
býti jindy běžná, ale v současné do-
bě mnohem více potřebná a nedo-
cenitelná.
„Chtěla bych poděkovat touto cestou 
zřizovateli městu Bruntálu za výbor-
nou spolupráci, zaměstnancům cen-
tra sociálních služeb za jejich vytrva-
lost a osobní nasazení, za ochotu pra-
covat v riziku v COVID jednotce, kte-
rou jsme zřídili. Bez obětavého perso-
nálu bychom situaci určitě nezvláda-
li. V některých situacích jsme měli vy-
čerpány i své rezervy a bylo  velmi těž-
ké zorganizovat služby tak, aby nedo-
šlo ke snížení kvality poskytovaných 
služeb. Poděkování patří uživatelům a 
rodinným příslušníkům, že respekto-
vali vydaná opatření i přes to, že to u 
některých znamenalo několikaměsíční 
odloučení od svých blízkých.
Chtěla bych podtrhnout velmi kva-
litní spolupráci s praktickými léka-
ři. Velké poděkování patří našemu 
závodnímu lékaři Janu Vaňkovi za 
péči o zaměstnance Centra Poho-
da a lékařkám Evě Vaňkové a Janě 
Kopřivíkové za péči o naše uživate-
lé přímo u lůžka. Musím také zmí-
nit spolupráci s lékárnou, s panem 
Petrem Byrtusem a paní Marcelou 
Suchou, protože jejich rychlé reakce 
na zajištění potřeb léků a zdravotnic-
kého materiálu jsou opravdu k ne-
zaplacení,“ dodala ředitelka Centra 
Pohoda Jarmila Šíblová. w
(zdroj: Město Bruntál)

Do prevence kriminality putovalo 
z dotace téměř 400 tisíc korun
BRUNTÁL - Město Bruntál bylo 
opět úspěšné v dotačním programu 
Ministerstva vnitra ČR Podpora pre-
vence kriminality na místní úrovni 
2020. V prosinci 2020 se tak poda-
řilo získat dotaci na modernizaci a 

zefektivnění části stávajícího městské-
ho kamerového dohlížecího systému.

Projektem byla vyřešena výměna 
zastaralé kamery, umístěné na ulici 
Dlouhá, dále byla provedena moder-
nizace a posílení přenosových tras a 

retranslačního uzlu na ulici Jiráskova 
a v rámci třetí části projektu byl vy-
budován optický spoj mezi budovou 
A a B Městského úřadu Bruntál, čímž 
došlo k dalšímu posílení přenosu dat.

Celkové náklady projektu čini-
ly 387.200 Kč, přičemž z výše uve-
deného dotačního programu bylo 
uhrazeno 348 .470 Kč. w

(zdroj: Město Bruntál)
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Nepříznivé okolnosti neodradily Pavla Poljanského 
od tradičního koupání v Kobylím rybníce 
w

BRUNTÁL - Otužilec Pavel 
Poljanský nepřerušil tradici 
a ponořil se do Kobylího ryb-

níka. Čtrnáctého ročníku Bruntál-
ského krystalku se účastnil sám.

Přestože se mu pokazilo auto, 
vydal se Pavel Poljanský 25. pro-
since z Prahy do Bruntálu vlakem, 
aby se vykoupal v Kobylím rybní-
ce. Tradičního plavání otužilců se 
ale letos účastnil úplně sám.

„Přiznám se, že nemám natré-
nováno. Věnuji se nyní hlavně stu-
diu a na sport teď není moc ča-
su. Proto jsem si ani netroufnul 
plavat, ale jen jsem se na pár mi-
nut ponořil. Kdybych měl parťá-
ka, tak těch pár temp udělám, ale 
sám raději ne, kdyby mě chytla 
křeč, neměl by mi kdo pomoci,“ 
řekl otužilec a dálkový plavec Pa-
vel Poljanský, s nímž do ledové 

vody v předchozích letech nas-
kákali další odvážlivci a přihlíže-
la stovka diváků. Kvůli koronavi-
rové pandémii a vládním opatře-
ním, se ale veřejné akce už něko-

lik měsíců nekonají. Počínání otu-
žilce se proto letos obešlo bez vět-
ší pozornosti.

„Koronavirus, nejenom mě, to-
ho hodně překazil. Neberu ho na 
lehkou váhu, lidé kolem mě na něj 
opravdu umírají. Letošní Bruntál-
ský krystalek byl moc smutný. Ale 

věřím, že za rok, všichni ve zdra-
ví a v plné síle, ten příští společ-
ně strávíme tak jak doposud. Bez 
Bruntálského krystalku si neumím 
představit oslavu Vánoc a krystalek 
to je hlavně super atmosféra a je to 
o lidech na něm,“ sdělil otužilec.
Z Bruntálu si ale i tak Pavel Poljan-

ský odvezl pozitivní zážitek. „Při 
cestě z nádraží jsem ztratil peně-
ženku. Obvykle v ní nosím dost 
velkou hotovost. Pán a paní, kte-
ří venčili v tu chvíli pejska, ji našli 
a doběhli mne na náměstí u měst-
ské policie a vrátili mi ji. To mne 
chytlo u srdce a vehnalo mi slzy do 
očí. Chtěl bych těm lidem poděko-
vat a poprosit je, aby se mi ozvali. 
Oni mi potvrdili, že jsem v Bruntá-
le doma a neomylně se vracím rok 
co rok na to správné místo mezi li-
di, kterých si oprávněně vážím, to-
to je jeden z dalších důkazů,“ do-
dal Pavel Poljanský, který několik 
let trénoval ve vodách Slezské Har-
ty, aby pokořil jezera Titicaca a Baj-
kal a dosáhl dalších úspěchů ve vy-
trvalostních plaveckých závodech. w

(zdroj: Město Bruntál)
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Tradičního plavání 
otužilců se ale letos 
účastnil úplně sám.

Na Okružní budou mít 
žáci nové učebny
BRUNTÁL - Modernizace bruntál-
ské ZŠ Okružní zdaleka neskončila 
loňským zateplením budovy. Letos 
škola dostane nové moderní učebny.

Město totiž uspělo se svým pro-
jektem a získalo dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu (IROP).

Předmětem projektu je vybudová-
ní čtyř odborných učeben odpovída-
jících současnému vývoji a moder-
ním výukovým metodám pro prak-
tické i teoretické vyučování.

Učebny budou umožňovat roz-
šíření výuky o další formy výuky, 
přičemž cílem je nejen zvýšit kva-
litu vzdělávání, ale také povzbudit 
zájem žáků o výuku cizích jazyků, 
technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd a práci s digitální-
mi technologiemi.

Náplní stavebních prací bude za-
střešení dvou atrií ve vnitrobloku, kde 
bude realizována učebna cizích jazyků 
a učebna přírodních věd, a dále pří-

stavba dvou učeben pro výuku pra-
covních činností. Součástí projek-
tu bude vybavení učeben nábytkem, 
výukovými pomůckami, hardwarem 
a softwarem. Realizace projektu má 
být dokončena ještě letos.

Celkové náklady jsou předpo-
kládány ve výši 29 998 250 ko-
run včetně DPH. Většinu jich po-
kryje dotace IROP ve výši 26 998 
425 korun, zbytek uhradí z vlast-
ních prostředků město. Rada měs-
ta ve středu 6. ledna schválila při-
jetí dotace, realizaci projektu i je-
ho spolufinancování.
V loňském roce škola prošla mo-
dernizací, jejíž součástí bylo za-
teplení budovy a instalace systé-
mu nuceného větrání, kdy celkové 
náklady přesáhly 40 milionů ko-
run. V blízké budoucnosti se počí-
tá také s obnovou sportovního pro-
stranství u školy. w

(zdroj: Město Bruntál)

Výherce kvízu získal nový počítač 
a uvažuje o studiu střední školy v Bruntále
BRUNTÁL - Honza Válek z 9. B. ze 
základní školy ve Vítkově už se těší 
z nového herního počítače. Vyhrál jej 
v kvízu pořádaném v rámci projektu 
Společně za vizí budoucna. Nyní mo-
hou žáci 8. a 9. tříd soutěžit o iPhone.

Kvíz - 3 Střední školy Bruntál
Honza Válek do Bruntálu dorazil 
v úterý 12. ledna, aby si převzal ce-
nu, kterou vyhrál. Z herního počíta-
če s našlapaným výkonem, vychyta-
ným monitorem a grafikou uzpůso-
benou pro hraní her, měl velkou ra-
dost. „O kampani jsem se dozvěděl 
od naší paní učitelky. Odpovědět ne-
bylo jednoduché, musel jsem infor-
mace dohledávat. Z počítače mám 
opravdu radost. Už jsem o kvízu ře-
kl kamarádům a spolužákům“ řekl 
Honza Válek, který se nyní rozhodu-
je, na kterou střední školu půjde stu-
dovat. „Chtěl bych se věnovat infor-
matice, takže uvažuji o Střední prů-
myslové škole a obchodní akademii 
tady v Bruntále,“ dodal Honza Vá-
lek. Myšlenkou o studiu v Bruntále 

mladík jistě potěšil nejen starostu 
města Bruntálu Petra Ryse, který 
mu cenu předával.
Osmáci a deváťáci ze základní škol 
v rámci projektu Společně za vizí 
budoucna soutěží o hodnotné věc-
né ceny. V lednu bude z odpovědí 
na kvíz vylosován výherce mobilní-
ho telefonu a v únoru se bude sou-
těžit o herní konzoli.

Pravidla soutěže:
Být žákem 8. nebo 9. třídy, správně od-
povědět na 10 otázek kvízu na strán-
kách http://3strednibruntal.cz/kviz/, 
stát se fanouškem 3strednibruntal na 
Facebooku i Instagramu. Na konci 
kvízu vyplnit kontaktní údaje, nut-
né pro případ výhry.
Společně za vizí budoucna je projekt, 
jehož cílem je povzbudit zájem o stu-
dium na bruntálských středních ško-
lách a zamezit odlivu mladých lidí 
z města a regionu. Jde o spoluprá-
ci tří středních škol, města Bruntálu 
a jedenácti místních firem. w
(zdroj: Město Bruntál)
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Zvyšující se počty holubů trápí město
w

BRUNTÁL - Vzrůstající po-
pulace holubů v Bruntále, ze-
jména na náměstí a v areá-

lu nemocnice, nás nutí opakovaně 
upozorňovat občany a návštěvníky 
města na základní principy preven-
tivních opatření proti rozrůstání je-
jich populací.

Početní stavy holubů v Bruntále 
sice stále nejsou ve srovnání s jiný-
mi historickými městy až tak moc 
alarmující, ale sami můžete pozoro-
vat, že holubů v hejnech rok od roku 
přibývá. Město pravidelně dostává 
podnět k jejich početní redukci. Tu 

mohou provádět jen specializované 
firmy. Jedná se o velmi nákladnou i 
časově náročnou akci, kdy se do na-
instalovaných samočinných odchy-
tových zařízení holubi odchytávají a 
poté usmrcují. Vše se děje v souladu 
s platnými zákony, zejména se záko-
nem na ochranu zvířat proti týrání. 
Podle posledního metodického po-
kynu Ministerstva životního prostře-
dí ČR se na ochranu populace ho-
luba skalního ve městě nevztahuje 
odchylný postup při ochraně ptáků 
podle § 5a zákona o ochraně příro-
dy a krajiny a ani Směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2009/147/
ES o ochraně volně žijících ptáků.

Proč nám holubi ve městech va-
dí? Jednak je to obava z možných 
zdravotních rizik, ale hlavně ško-
dy, které způsobují na budovách, a 
také problémy spojené s jejich pří-
tomností v lidských obydlích, ze-
jména holubí trus.

Současní holubi, pohybující se ve 
městech, mají prapředky v holubech 
skalních, z nichž byli člověkem vy-
šlechtěni poštovní a chovní holubi. 
A ze zatoulaných jedinců, respekti-
ve z jejich potomků, pak vznikly po-
pulace městských holubů.

Pokud chceme populaci holubů 
dlouhodobě a účinně redukovat, 
je nutné zdůraznit, že jejich fyzic-

ká likvidace je účin-
ná jen velmi krátko-
době a nejúčinnější 
metodou je omezení 
potravní nabídky a 
omezení hnízdních 
možností. Ve měs-
tech dnes už holub 
svou přirozenou po-
travu, kterou je zr-
ní, nenajde, proto je 
odkázán na odpad-
ky a přímé krmení. 
Samotné omezení 
krmení by však k regulaci holubů 
v krátkodobém horizontu nestači-
lo, mají totiž vysokou reprodukč-
ní schopnost i v období chudých 
na potravu. Proto je vhodné spo-

jit omezení potravní nabídky s re-
dukcí vstupů na nocoviště a hníz-
diště (například instalací sítí v ok-
nech a ve světlících půd, na bal-
konech, zajištění nevyužívaných 

prostor, což je prakticky nejpouži-
telnější metoda, dále bodce a jiné 
hrotové systémy na římsách, které 
mají za úkol zabránit sedání a shlu-
kování holubů na budovách, atd.).
Problémem jsou i holubi na sídliš-
tích, hlavně na balkonech. Proto po-
kud už vám chce holub na balkoně 
vyvést mladé, zlikvidujte vejce, ne-
bo mu v tom nejlépe úplně zabraňte.
Holub, jako domestikovaný druh, se 
má tedy chovat na venkově v holub-
níku. Neměl by se vyskytovat na ná-
městí a žít v dokonalé symbióze s je-
jich pravidelnými krmiči, kteří jim 
s nadšením drobí pečivo a mají ra-
dost z jejich přítulnosti. w

(zdroj: Město Bruntál)

Z téměř osmi set padlých vojáků se podařilo dohledat sedm set jmen  
BRUNTÁL - U památníku osvo-
boditelům na městském hřbitově v 
Bruntále v minulých týdnech při-
byla tabule se jmény padlých vojá-
ků Rudé armády.
Instalace žulové desky je výsledkem 
úsilí pracovníků Velvyslanectví Rus-
ké federace v České republice, resp. 
zastoupení Ministerstva obrany RF 
pro vojensko-memoriální činnost, 
kteří několik let pracovali na zjiš-
tění jmen a osudů padlých sovět-
ských vojáků.
Na osm set rudoarmějců, kteří ze-
mřeli během válečných operací na 
území okresu Bruntál, spočívá na 
městském hřbitově v Bruntále. S vý-
jimkou několika důstojníků však na 
památníku až dosud scházela jmé-
na vojáků. Většinu jejich jmen se 
podařilo dohledat až po více než 
tři čtvrtě století od konce druhé 

světové války.
Práce v archivech byla završena v 
loňském roce, kdy zástupci ruské 
ambasády požádali město o spolu-
práci a povolení instalace žulové ta-
bule v souladu s  rusko-českou me-
zivládní dohodou o vzájemné údrž-
bě válečných hrobů.
Samotné práce na instalaci tabu-

le, sestávající z bloků na betono-
vém základu, byly provedeny v zá-
věru loňského roku. Tabule obsahu-

je celkem sedm set jmen vojáků s ro-
kem jejich narození a datem úmr-
tí. Obnovou prošly také další prvky 

památníku. Náklady plně uhradila 
ruská strana. w
(zdroj: Město Bruntál))
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Aktuální přehled o projektech  
města zajistí nová aplikace
BRUNTÁL - Chcete mít přehled o 
realizovaných i plánovaných pro-
jektech města? Rádi byste předsta-
vili vlastní záměr? Pak jste ideálním 
uživatelem nově spuštěné webové ap-
likace PinCity Bruntál.
Město ji spustilo v polovině ledna 
2021 s cílem posunout kupředu in-
formovanost lidí, více zapojit veřej-
nost do dění v Bruntále a také do 
plánování a tvorby budoucí podo-
by města. Do PinCity Bruntál mů-
žete vstoupit na internetové adrese 
https://bruntal.pincity.cz/.
Základem PinCity je „chytrá“ ma-
pa, v níž je aktuálně zaneseno tři-
atřicet projektů. U každého je uve-
den název, stav, termín dokončení, 
realizátor, rozpočet, zdroje financo-
vání a především popis.
Informace o projektech jsou provázá-
ny s jejich umístěním na mapě Pin-
City, prezentací na webových strán-
kách města, u řady projektů je ta-

ké odkaz na videoreportáž, případ-
ně soubory ke stažení.
Projekty budou postupem času do-
plňovány a informace aktualizová-
ny. Neméně důležitou součástí apli-
kace je sekce „návrhy občanů“, kde 
se může každý uživatel po jednodu-
ché registraci podělit o svůj nápad.
„Prostřednictvím PinCity Bruntál chce-
me dát lidem možnost okamžitě zjis-
tit vše potřebné o konkrétních projek-
tech, získat přehlednou formou potřeb-
né informace a zamyslet se nad dal-
šími možnostmi rozvoje města,“ ře-
kl starosta města Ing. Petr Rys, MBA.
„PinCity Bruntál obsahuje různé pro-
jekty, včetně těch plánovaných a re-
alizovaných dlouhodobě, bez ohle-
du na aktuální politickou reprezenta-
ci. Zařazení jednotlivých projektů a 
jejich rozdělení do témat korespon-
duje se strategickým plánem rozvo-
je města,“ dodal starosta. w
(zdroj: Město Bruntál)

| |
Práce v archivech byla 
završena v loňském 
roce
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BR210105

i n z e r c e

BR210124

Vrbenší si za odpad připlatí zhruba o 15% navíc
w

VRBNO POD PRADĚDEM 
- Místní poplatek za komunál-
ní odpad se od ledna 2021 

navyšuje ve Vrbně pod Pradědem 
na 630 Kč, tedy o osmdesát korun. 
Rozhodli o tom zastupitelé na po-
sledním zasedání v prosinci přije-
tím nové obecně závazné vyhláš-
ky č. 3/2020. Důvodem je nebýva-
lý nárůst objemu směsného komu-
nálního dopadu a další náklady na 
likvidaci odpadů ve městě.
Místní poplatek za komunální od-
pad se od ledna navyšuje ve Vrbně, 
ale také v Karlově Studánce a Širo-
ké Nivě. V Ludvíkově a Karlovicích 
zůstává stejný.
Dosud poplatek činil ve Vrbně 550 Kč, 
letos lidé zaplatí už 630 korun. Návrh 
na navýšení poplatku podala na jed-
nání zastupitelstva 16. prosince 2020 

místostarostka Iveta Pešatová. Důvo-
dem je neustálý nárůst objemu směs-
ného komunálního odpadu, měsíčně 
se ho z města vyváží do Horního Be-
nešova už sto tun. Častěji se vyvážejí 
také vytříděné odpady z kontejnerů, 
nebývale narostly náklady na likvidaci 

odpadů z velkoobjemových kontejne-
rů v čase jarního a podzimního úkli-
du i v recyklačním dvoře. „Do polovi-
ny prosince jsme už za komunální od-
pad vydali víc než 7,6 milionů korun, 
to je proti předchozímu roku o mili-
on více. Skutečné náklady na likvida-

ci odpadů v přepočtu na občana činí 
775 korun a poplatek byl 550 korun,“ 
uvedla Iveta Pešatová.
Členka dozorčí rady TECHNIC-
KÝCH SLUŽEB VRBNO, s. r. o. 
Pavla Müllerová poukázala na to, 
že se komunální odpad nyní svá-
ží do Horního Benešova a ne dále, 
jak tomu bylo dříve, tedy i tím byly 
ušetřeny nemalé náklady. Zastupitel 
Dušan Pechal upozornil, že navýše-
ní o 80 korun představuje zdražení 
něco málo přes 6 Kč na měsíc, při-
tom lidem rostou platy i důchody. 
„Když náklady nebudeme řešit, za 
pár let už to nedokážeme srovnat,“ 
uvedl Pechal.
Zastupitelka Jana Soudková pozna-
menala, že na rozdíl od platů se tře-
ba mateřská maminkám nenavyšuje, 
nicméně je rozdíl v tom, kolik odpa-

dů vyprodukuje třeba senior a kolik 
právě mladá rodina s dětmi. Navrhla 
vyjít vstříc občanům vhodnými bo-
nusy, aby poplatky byly spravedlivé 
podle toho, kolik odpadu vlastně je-
dinec vyhodí.
Jak ale rozlišovat, kolik odpadů vy-
hazují například domácnosti v pane-
lákových domech? Jak to vyhodno-

covat? Na to poukázala zastupitelka 
Helena Kudelová s tím, že se komu-
nálním odpadem pravidelně zabý-
vají členové v komisi životního pro-
středí. Problém už začíná u výrobců 
kdejakého zboží, kteří u obalů ne-
hledí na vznikající zbytečný odpad. 
Jana Soudková ještě upozornila na 
nedostatečný počet kontrol místních 
podnikatelů, jak za likvidaci odpadů 
platí a kde odpad odhazují.
Navýšení poplatku zastupitelé schvá-
lili 12 hlasy proti jednomu, jeden za-
stupitel se zdržel.
V Karlově Studánce od 1. ledna 2021 
občané zaplatí 400 korun, v Široké Ni-
vě 500 Kč (v obou obcích nárůst o 50 
Kč), v Ludvíkově poplatek zůstává na 
550 Kč a v Karlovicích na 600 Kč. w

(zdroj: Město Vrbno pod Pradědem)

Pokud nefouká, je cesta na Uhlířský vrch bezpečná
BRUNTÁL  - Lipová alej na Uhlíř-
ský vrch byla v důsledku námrazy 
a silných větrů na konci loňského 
roku v horní části značně poškoze-
ná. Provést nezbytné bezpečnostní 
ořezy a odstranit visící větve v ko-
runách lip nad cestou se nakonec 
podařilo i přes neprůjezdnost te-
rénu díky fy VYSPRA, která zajis-
tila speciální techniku. Další ořezy 
a odklizení dřevní hmoty se budou 
postupně realizovat v jarních a let-
ních měsících.
Odlesnění svahu pod Uhlířským vr-
chem v důsledku kůrovcové kalami-
ty ukázalo, jak citlivý a křehký eko-
systém lipová alej je. Lípy jsou ve stá-
diu pomalého rozpadu, odstranění 
ochranné bariéry lesa výrazně zhor-

šilo stanovištní podmínky.
Za bezvětří by bezprostřední ohro-
žení v aleji nemělo hrozit. Prochá-

zet ale alejí za větrného počasí může 
být nebezpečné. w
(zdroj: Město Bruntál)

| |
Skutečné náklady 
na likvidaci odpadů 
v přepočtu na 
občana činí 775 korun 
a poplatek byl 550 
korun

Toulavé kočky trápí Vrbno. 
Město podpoří jejich kastraci.
VRBNO POD PRADĚDEM - Vzhle-
dem k nárůstu počtu toulavých koček 
v ČR se vrbenská radnice rozhodla při-
stoupit k preventivnímu opatření v po-
době integrace kastračního programu 
v našem městě. Program cílí na preven-
ci formou osvěty, ale také nabízí řeše-
ní v podobě kastrací.
Příspěvek města
Obec bude přispívat na náklady spo-
jené s kastracemi prokazatelně tou-
lavých koček (100% ceny kastrace) 
a udělovat motivační příspěvek na 
kočky domácí (50% ceny kastrace). 
Výše motivačního příspěvku pro ob-
čany je ve výši 50% ceny kastrace, 
maximálně 500 Kč. Zbývající část ce-

ny kastrace hradí zadavatel kastrace.
Podmínkou příspěvku je vyplněná 
žádost na webu https://www.obce-
kastruji.cz/ (přes některého z part-
nerských veterinářů), který provo-
zuje organizace KasProCats - kast-
rační program, z. s., jenž pro obec 
tuto službu zaštiťuje. Zpětné pro-
plácení kastrací oproti faktuře ne-
ní z důvodů zneužitelnosti možné.
Pro komplexní informace můžete 
také navštívit stránku https://www.
kasprocats.cz/cs , kde se dozvíte veš-
keré odborné informace na téma 
toulavých koček a kastrací. Rovněž 
můžete využít telefonický kontakt, 
na kterém Vám budou zodpovězeny 

všechny Vaše dotazy: 776 192 783.
Kde o kastraci požádat
O kastraci můžete požádat zde: 
www.obcekastruji.cz
Koordinátor projektu: Luboš Kristek, 
tel: 776 192 783, KasProCats, z.s.
Další užitečné odkazy:
http://www.kasprocats.cz, http://
www.facebook.com/kaspropet/, 
http://www.obcekastruji.cz, http://
www.databazeveterinaru.cz, http://
www.databazeutulku.cz, http://www.
databazezverimexu.cz w
(zdroj: Město Vrbno pod Pradědem)
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Studium ve Městě Albrechticích. Krajská stipendia 
i kvalitní příprava na maturitu!
w

MĚSTO ALBRECHTICE - 
Střední odborná škola ve Měs-
tě Albrechticích zasluhuje po-

zornost veřejnosti; prochází neustá-
lými změnami, které jsou zaměřeny 
na spokojenost žáků, rodičů a za-
městnanců školy. Na tomto vývo-
ji je patrné, jak nám záleží na pozi-
tivním obrazu naší školy, nutí nás 

zamýšlet se nad nepřetržitým zlep-
šováním podmínek, v nichž probí-
há to nejdůležitější – vzdělávací pro-
ces- s cílem, aby se zde žáci rádi ka-
ždodenně vraceli, motivovat je k co 
nejlepším výkonům, a tím jim zjed-
nodušit cestu k budoucímu povolání.

Nabídka oborů je rozmanitá, vy-
chází ze současné poptávky po kva-

lifikovaných absolventech technic-
kých, zemědělských i gastronomic-
kých oborů. Každý uchazeč mů-
že následovat své zájmy a zařídit si 
ten nejlepší vstup do světa finanční 
nezávislosti v podobě budoucí ka-
riéry. Maximální zhodnocení ča-
su stráveného na střední škole dob-
ře ilustruje například obor Farmář, 

který nabízí zdarma bonusy ve for-
mě řidičského oprávnění skupin T, 
B a C včetně profesního průkazu ne-
bo u oboru Strojní a automobilový 
mechanik dnes velmi žádaný svá-
řečský průkaz. Novinkou je, že žá-
ci všech učebních oborů skupiny 
H mají od letošního školního roku 
možnost získat motivační a pro-
spěchové stipendium, které mů-
že dosahovat výše až 5000 Kč za 
pololetí. Stačí tedy chodit do školy, 
učit se, a tím si zároveň vydělávat!
A nejenom tato skutečnost řadí naši 
školu mezi výjimečné instituce naše-
ho regionu. Jsme totiž jediným vzdě-
lávacím zařízením v tomto kraji, kte-
ré poskytuje tříletou dálkovou formu 
nástavbového studia oboru Podniká-
ní. Složení maturitní zkoušky je tedy 
dosažitelné i pro ty, kteří chodí denně 
do zaměstnání. Dálková varianta pro-
bíhá výhradně v odpoledních hodi-
nách vybraný den v týdnu. Důraz je 
při tomto typu studia kladen na do-
mácí přípravu a konzultace s vyuču-
jícími. Absolvent nástavbového stu-
dia – ať již denního nebo dálkového- 
získá znalosti a dovednosti, které jsou 
potřebné k úspěšnému zvládnutí ak-
tivit v podnikatelské sféře.
Důležitým předpokladem k úspěš-
nému ukončení jakéhokoliv oboru je 

správná motivace ke studiu. Tu pod-
poruje i vzhled školních prostor. Bu-
dovy prošly v minulých letech mno-
ha stavebními i interiérovými úprava-
mi. Naši žáci si mohou o přestávkách 
odpočinout v barevné relaxační zóně 
s pohodlnými pohovkami, zacvičit si 
v moderní tělocvičně s novou posilov-
nou, sednout si v průběhu výuky do 
zářivých křesel čítárny, vyzkoušet si 
nejmodernější technologie v dílnách. 
Studium tedy nemusí znamenat je-
nom sezení ve školních lavicích, ale 
může být i příjemné.
Jak naše škola vypadá a funguje, 
se přijďte nejlépe přesvědčit sa-
mi. Těšíme se na vás.

Mgr. Hana Kováčová 
Akcelerovan

Střední školy  
a zaměstnavatelé regionupř í loha

BR210115

i n z e r c e

BR210110

Podnikatelská škola v Opavě připravuje 
studenty již více než čtvrt století
OPAVA - Více než 25 let je Soukro-
má střední škola podnikatelská, s.r.o. 
v Opavě součástí regionálního střední-
ho školství. Škola nabízí denní čtyřleté 
středoškolské vzdělání pro absolventy 
9. tříd, dvouleté nástavbové studium, 
tříleté dálkové studium pro absolven-
ty učebních oborů (Podnikání) a také 
čtyřleté dálkové studium pro ty, kteří 
ukončili pouze základní školu (Veřej-
nosprávní činnost).
Vedení školy reaguje na poptávku tr-
hu i absolventů škol a nabízí tyto za-
jímavé studijní obory: Multimediální 
a reklamní tvorba, Žurnalistika a me-
diální komunikace, Obchodní zástup-

ce, Ekonom – účetní, Cestovní ruch 
a průvodcovství, Veřejná správa. No-
vě také nabízí obor Operátor v poly-
grafii, který je připraven ve spoluprá-
ci s významnými zaměstnavateli v ob-
lasti polygrafie z Opavska, Ostravska, 
Krnovska a Bruntálska.
Budova školy je plně ve vlastnictví Sou-
kromé střední školy podnikatelské. Učeb-
ny jsou vybaveny nejmodernějšími mul-
timediálními zařízeními. Samozřejmostí 
je pokrytí WiFi v celé škole. Při výuce vy-
užíváme nové IT nástroje a interaktivní 
metody. Studium je tvůrčím způsobem 
doplňováno řadou aktivit pro žáky školy.
Soukromou střední školu podnikatel-

skou bychom mohli označit za „ško-
lu rodinného typu“, což znamená, že 
umožňuje nadstandartní komunika-
ci a spolupráci mezi pedagogy – stu-
denty – i rodiči.
Jako jediná škola v Opavě nabízí po 
celou dobu své existence výuku před-
mětu rétorika, tedy rozvoj tolik po-
třebných komunikačních a prezen-
tačních dovedností. Kromě všeobec-
ně vzdělávacích předmětů, které jsou 
na všech školách téměř identické, se v 
rámci jednotlivých oborů mohou stu-
denti setkat s celou řadou dalších vel-
mi zajímavých odborných předmětů. 
Tyto předměty jsou vyučovány nejen 
zkušenými pedagogy, ale i odborníky z 
praxe. Pro bližší informace doporuču-
jeme navštívit webovou stránku školy 
www.podnikatelskaskola.cz. w
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Proč si zvolit ke studiu technický obor?
w

BRUNTÁL - Celá Česká re-
publika i náš region prochází 
v posledních několika letech 

velkými změnami v oblasti výrob-
ních procesů a tyto změny budou 
v budoucnu ještě žádanější. Z dů-
vodu nedostatku a stále se zdražují-
cí lidské práce jsou vyšší požadavky 
na automatizaci a digitalizaci výro-
by. Už pomalu přestáváme být lev-
nou „montovnou“ Evropy, ale začí-
ná se i u nás prosazovat moderněj-
ší styl výroby včetně vývoje nových 
produktů a technologií. Mnozí z nás 
to ještě nevnímají, ale z pohledu vý-
robních závodů je to velká změna, na 
kterou musí každý výrobce reagovat, 

aby vůbec dokázal ve velké globální 
konkurenci přežít. Tento trend v po-
sledním roce ještě umocnila ztížená 
situace ohledně celosvětové epidemie 
COVID-19. Bohužel téměř všechny 
průmyslové podniky narážejí na ne-
dostatek technicky vzdělaných pra-
covníků. Tím nejsou jen vysokoško-
láci, ale hlavně technici/středoško-
láci, kteří dokáží seřídit a obsluho-
vat modernější stroje. Kdo nepracu-
je ve výrobním závodě, nedokáže si 
představit, jak je dnes těžké najít ši-
kovného mechanika, elektromecha-
nika, údržbáře a podobné pozice.
Co to znamená pro dnešní mladou 
generaci na základní škole, která 

právě řeší, co by chtěla v budouc-
nu dělat? Znamená to, zamyslet se 
hlavně nad tím, jak bude trh prá-
ce vypadat za pět až deset let, kdy 
opustí školní lavice a začne praco-
vat. Tím každý zahájí dlouhou ži-
votní etapu, ve které bude muset 
být konkurenceschopný na trhu 
práce. Právě proto je velmi důleži-
té zvolit si vhodný učební/studijní 
obor, kterých je i v našem regionu 
několik velmi kvalitních. Při vol-
bě a úspěšném absolvování tech-
nického oboru bude mít absolvent 
v budoucnu jednodušší pozici při 
hledání dobře placené práce. Když 
k tomu ještě zvládne komunikovat 

v nějakém světovém jazyce, bude 
mít velkou šanci najít práci, která 
bude profesně zajímavá a platově 
dobře hodnocená. Jako zástupce 
zaměstnavatele přímo v Bruntále 
mám velmi dobré zkušenosti s ab-
solventy Střední průmyslové školy 
Bruntál. Několik se jich v OSRAMu 
postupně vypracovalo na opravdu 
klíčové pozice (procesní inženýři, 
IT technici nebo velmi dobří me-
chanici ve výrobě).
Milí žáci, můžete klidně studovat 
jednodušší střední školu, kde ne-
jsou žádné těžké technické před-
měty, ale co po škole? Raději se 
nebojte přijmout již ve vašem vě-

ku výzvu nastoupit někam, kde 
budete sice muset „makat“, ale 
to je realita, která vás v běžném 
životě stejně jednou čeká. Proč to 
tedy odkládat do dospělosti, když 
již nyní si můžete připravit lepší 
pozici do pracovního života? Ško-
la trvá jen krátce, ale pracovat bu-
dete po celý svůj zbývající život. 
Takže volte školu tak, aby vás vaše 
budoucí zaměstnání bavilo a také 
dobře živilo.
Hodně štěstí!

Bc. Jaroslav Furiš, Výrobně 
technický ředitel, OSRAM 

Česká republika

BR210108

i n z e r c e

Kraj pořádá on -line veletrh středních škol
KRAJ - Žákům devátých tříd po-
může ve výběru střední školy Vele-
trh středních škol Moravskoslezské-
ho kraje. Ten se bude s ohledem na 
pandemii konat on -line formou, a to 
od 18. ledna do 4. února. Termíny 
videokonferencí budou rozděleny 
podle jednotlivých okresů, aby se 
v nabídce 116 zapojených škol bu-
doucí středoškoláci a jejich rodiče 
snáze orientovali.
Na území Moravskoslezského 
kraje je 10 a půl tisíce žáků 
devátých tříd, kteří si budou 
vybírat z nabídky oborů cel-
kem 132 středních škol. Všech-
ny tyto školy Moravskoslezský 
kraj přizval k bezplatné účas-
ti na on -line veletrhu. Nabíd-
ku využilo a prezentovat se bu-

de 116 středních škol. Zapojí 
se střední školy zřizované Mo-
ravskoslezským krajem, ale ta-
ké školy jiných zřizovatelů ne-
bo školy soukromé.
„V předchozích letech se budoucí 
středoškoláci mohli účastnit dnů 
otevřených dveří nebo různých ve-
letrhů prezentujících vzdělávací 
nabídky středních škol. To bo-
hužel letos aktuální epidemiolo-
gická situace neumožňuje, proto 
jsme iniciovali a finančně zajisti-
li vznik on -line veletrhu. Každá 
ze zapojených středních škol bu-
de mít k dispozici dvě celodenní 
videokonference v předem stano-
veném termínu,“ sdělil náměs-
tek hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje pro školství a sport Sta-

nislav Folwarczny s tím, že ve-
letrh bude interaktivní. Zástup-
ci jednotlivých škol budou mezi 
10. a 18. hodinou odpovídat na 
dotazy budoucích uchazečů a je-
jich rodičů, školu budou prezen-
tovat také prostřednictvím videí, 
fotek, případně rozhovorů se stá-
vajícími žáky školy.
„Střední školy na území našeho re-
gionu mohou samozřejmě své obo-
ry prezentovat paralelně s naším 
veletrhem i jinými různými forma-
mi. Ať už to budou jejich vlastní 
on -line prezentace nebo třeba in-
zeráty v médiích či na sociálních 
sítích. Série videokonferencí kraj-
ského veletrhu pak bude přehled-
ně a systematicky představovat 
vzdělávací nabídku většiny střed-

ních škol v Moravskoslezském kra-
ji,“ řekl náměstek hejtmana kra-
je Stanislav Folwarczny a doplnil, 
že Veletrh středních škol Morav-
skoslezského kraje vznikl ve spo-
lupráci Moravskoslezského kra-
je s Úřadem práce ČR, středními 
školami na území regionu a dal-
šími partnery. Realizaci veletrhu 
zajišťuje Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, a to na stránkách 
https://veletrh -skol.msk.cz/
„Stránky veletrhu budou pro 
zájemce aktivní již od 15. led-
na. Žáci i jejich rodiče se bu-
dou moci seznámit s oborovou 
nabídkou již před začátkem on-
-line veletrhu a udělat si před-
stavu o jejich možnostech. Na 
stránkách bude přehled úplně 

všech středních škol a jejich 
oborů včetně těch, které se do 
veletrhu nezapojí. Věřím, že ve-
letrh, ale i samotné stránky bu-
dou při rozhodování, kam po 
základní škole nastoupit, uži-
tečný pomocník,“ uzavřel ná-
městek hejtmana kraje Stani-
slav Folwarczny.

Termíny videokonferencí jsou roz-
děleny podle jednotlivých okresů:
• 18. 1. a 27. 1. – okres Bruntál
• 19. 1. a 28. 1. – okres Frýdek- 
                             -Místek
• 20. 1. a 1. 2.   – okres Karviná
• 21. 1. a 2. 2.   – okres Nový Jičín
• 25. 1. a 3. 2.   – okres Opava
• 26. 1. a 4. 2.   – okres Ostrava- 
                             -město

náměstek hejtmana kraje 
Stanislav Folwarczny

Bc. Jaroslav Furiš, Výrobně technický 
ředitel, OSRAM Česká republika
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BR210114

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě 
je v současnosti největší multioborovou školou v regionu
Nabízí čtyřleté středoškolské studi-
um ukončené maturitní zkouškou 
v oborech:
65-42-M/01 Hotelnictví se zamě-
řením na: 1. Moderní gastronomie 
a zdravý životní styl, 2. Manage-
ment ve službách, 65-42M/02 Ces-
tovní ruch, 64-41-L/51 Podnikání 
- dvouleté nástavbové studium pro 
absolventy učebních oborů.

Obor Hotelnictví/Moderní gas-
tronomie a zdravý životní styl se 
zaměřuje na nové trendy a poznat-
ky v gastronomii a v oblasti zdra-
vého životního stylu - racionální 
výživa, předcházení civilizačním 
chorobám, souvislost mezi dušev-
ním a fyzickým zdravím.

Obor Hotelnictví/Management 
ve službách je zaměřen na moder-
ní řízení hotelu a gastronomických 
zařízení a na doplňkové služby v 
hotelu orientované na zdravý ži-
votní styl. Absolventi ovládají zá-
klady ekonomických oborů, odbor-
né předměty gastronomie a dva ci-
zí jazyky. V rámci učební praxe zís-
kají praktické dovednosti v hote-
lových a stravovacích zařízeních.

Obor Cestovní ruch připravuje 
středoškolsky vzdělané odborníky 
pro oblast služeb cestovního ruchu. 
Při studiu je kladen důraz na ekono-
mické obory, odborné předměty ces-
tovního ruchu a znalost tří cizích ja-
zyků. Učební praxe je zaměřena na 
činnosti nezbytné pro práci v cestov-
ních agenturách, infocentrech apod.

Obor Podnikání vytváří rozšíře-
ním ekonomických a právních zna-
lostí studentů předpoklady k získá-
ní maturitního vysvědčení. Žáci se 

zapojují do projektů Junior Achie-
vement, o.p.s. a v rámci student-
ské společnosti mají možnost zís-
kat mezinárodně platný Certifikát 
podnikatelských dovedností – ESP.
Jednotná přijímací zkouška do ma-
turitních oborů a nástavbového stu-
dia se koná z českého jazyka a litera-
tury a z matematiky. Bližší informa-
ce naleznete na www.sshsopava.cz
Nedílnou součástí studia je i odbor-
ná praxe, kterou žáci absolvují ne-
jen v tuzemských, ale i v zahranič-
ních hotelových zařízeních. V sou-
časnosti škola zajišťuje praxi v Ně-
mecku, Švýcarsku, na Korsice, Kyp-

ru a ve Velké Británii.
Škola nabízí žákům také řadu kur-
zů a seminářů, např. lyžařský výcvi-
kový kurz v Jeseníkách i v zahrani-
čí, sportovní kurz se zaměřením na 
cyklistiku, vodáctví a pěší turisti-
ku, který je zpestřen geocachingem.
  Velmi populární jsou kurzy odborné 
- barmanské, freestylové, baristické, 
sommeliérské a kurzy carvingu. Žáci 
oboru Hotelnictví se zaměřením na 
moderní gastronomii a zdravý život-
ní styl se zapojují do řady gastrono-
mických aktivit s těmito tématy. Žá-
ci 4. ročníků v loňském roce uspořá-
dali školní kolo soutěže Master Chef.

Žáci reprezentují školu v odborných 
soutěžích, ve kterých obsazují před-
ní místa, např. regionální soutěže v 
čepování piva AHOL Cup a Zlato-
var Cup, Mladý sommelier Brno. 
Významných úspěchů v loňském ro-
ce dosáhli žáci v prestižní sommeli-
érská soutěži Těšínská karafa, ve kte-
ré získali cenné trofeje v kategoriích 
znalec a kadet.

V soutěži Junior Achievement 
Innovation Camp v Praze naši žá-
ci opětovně obsadili první tři mís-
ta v celostátní soutěži.

 Tradičně si také vedeme velmi 
dobře v jazykových soutěžích ho-
telových škol v rámci České repub-
liky, ve kterých každoročně obsa-
zujeme přední místa. Žáci se zapo-
jují do jazykových projektů v pro-
pagaci výuky němčiny pro žáky ZŠ 
ve spolupráci se SU Opava. Kvalit-
ní jazyková příprava umožňuje na-
šim žákům i vysokoškolské studi-
um v zahraničí, např. na Univer-
sity College Birmingham ve Vel-
ké Británii nebo na univerzitách 
v Německu, Dánsku a Holandsku.

Tradičně dosahují žáci oboru 
Cestovní ruch úspěchů ve vědo-
mostní a jazykové soutěži pro bu-
doucí průvodce v cestovním ruchu 
Profi Go v Brně. Zájemci o cestová-
ní mohou navštěvovat školní Ces-
tovatelský klub.
Atraktivní pro žáky je jistě praktic-
ká maturitní zkouška oboru Ces-
tovní ruch, která má podobu zahra-
ničního zájezdu do evropských ze-
mí. Díky kvalitní odborné přípravě 
žáků škola zajišťuje mnoho odbor-
ných a společenských akcí pro fir-

my, úřady nebo banky.
Škola rovněž nabízí tříleté 

učební obory zakončené výuč-
ním listem: 29-51-H/01 Výrob-
ce potravin – stipendia poskytuje 
KÚ MSK a firma Mondeléz, 29-
53-H/01 Pekař – stipendia posky-
tuje KÚ MSK, 29-54-H/01 Cuk-
rář, 29-56-H/01 Řezník - uzenář – 
stipendia poskytuje KÚ MSK, 65-
51-H/01 Kuchař - číšník – zaměře-
ní Kuchař, Číšník nebo Kuchař - 
číšník, 66-51-H/01 Prodavač, 69-
51-H/01 Kadeřník.

Žáci učebních oborů přijíma-
cí zkoušky nekonají. Podmínkou 
přijetí je splnění povinné školní 
docházky. Uchazeči jsou seřaze-
ni a přijímáni v pořadí dle prů-
měrů ze všech předmětů za po-
slední tři pololetí ZŠ.

Škola zajišťuje žákům tříletých 
učebních oborů komplexní přípra-
vu, tj. teoretické i praktické vyučo-
vání v režimu týden teorie, týden 
odborný výcvik. Úspěšným vyko-
náním závěrečné zkoušky získají 
absolventi střední odborné vzdě-
lání pro výkon povolání ve zvole-
ném oboru. Uplatní se v podnika-
telských subjektech v pozici za-
městnance i podnikatele.
Praktickou výuku absolvují žáci na 
odloučených pracovištích, která jsou 
vlastními zařízeními školy – restaurace 
Terasa a školní jídelna Domova mláde-
že pro obory Kuchař-číšník a Cukrář; 
Schinzelův dům pro obory Kadeřník, 
Výrobce potravin a Pekař. Žáci oboru 
Výrobce potravin vykonávají část své 
praxe na pracovištích sociálních part-
nerů, jako jsou Mondeléz Czech Re-

public s.r.o., provozovna Opava; Pe-
kařství – cukrářství Knappe poskytu-
je své provozy oboru Pekař; hypermar-
ket Globus oboru Prodavač; BIVOJ a. 
s. oboru Řezník-uzenář.

Žákům učebního oboru Řezník-
-uzenář je v době odborného výcvi-
ku poskytován příspěvek na stravo-
vání. Žáci učebního oboru Kuchař-
-číšník vykonávají odborný výcvik 
také v restauračních zařízeních na 
území města Opavy. Učební obor 
Pekař, Řezník-uzenář a Výrobce po-
travin je podporován Moravskoslez-
ským krajem v podobě stipendií.

Žáci všech oborů každoročně 
úspěšně prezentují své dovednos-
ti na soutěžích v krajském, ná-
rodním i mezinárodním měřítku.

Také v loňském školním roce 
se žáci zúčastnili řady odborných 
soutěží. Obor Kadeřník se zapo-
jil do soutěže Party Look, obor 
Cukrář se účastnil krajské soutě-
že O Priessnitzův dortík v Jesení-
ku, v níž se žáci v opravdu velké 
konkurenci umístili na 3. místě.
Národní a mezinárodní soutěže se v 
minulém roce z důvodu mimořád-
ných opatření vlády nekonaly. Ka-
ždoročně však naši žáci dosahují na 
nejvyšší příčky v mezinárodní sou-
těži Prodavač roku v Ústí nad La-
bem a v národních soutěžích obo-
ru Kadeřník v Odrách a Kalibr Cup 
v Lanškrouně.
Pozadu nezůstávají ani další obory. 
V krajské soutěži Birell Cup Brno se 
žáci oboru Kuchař-číšník také nene-
chávají zahanbit a žáci oboru Řezník-
-uzenář každoročně bojují v národ-
ních soutěžích o přední umístění. w
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S opavskou stavebkou naberete ten správný kurz!
w

OPAVA - SPŠ stavební v Opa-
vě nabízí žákům základních 
škol možnost studovat 2 ma-

turitní obory, které se zásadně po-
dílejí na tom, jak vypadá naše okolí. 
Vždyť který jiný člověk má příleži-
tost vytvořit něco, co budou obdivo-
vat lidé desítky i stovky let. Uplatně-
ní je navíc opravdu široké, závisí jen 
na tom, zda po střední škole chce-
te již pracovat a budovat si kariéru, 
nebo chcete pokračovat dále ve stu-
diu na vysoké škole a nejprve si zvý-
šit kvalifikaci. Volba je jen na vás.
Součástí jejich dlouhodobé koncep-
ce je stát se součástí průmyslu 4.0. 
To je výzva, kterou se snaží peda-
gogové společně s žáky postupnými 
kroky naplňovat. BIM, GIS, EVVO 
a anglický jazyk jsou 4 směry, kte-
rými se vydali.
Absolvent oboru Geodézie a katastr 
nemovitostí se zaměřením „Země-
měřictví a geoinformatika“ dosta-

ne ten nejlepší základ pro vykoná-
vání profese geodeta (zeměměřiče) 
nebo geoinformatika. A co vlastně 
takový geodet dělá? Geodet zamě-
řuje cokoli v terénu – budovy, ces-
ty, mosty, tunely, železnice, trubky 
v zemi i nad zemí, kopce, rybníky, 
přehrady… Z měření pak zpracová-
vá mapy a plány. Ty zase jako pod-
klad potřebují stavaři, lesníci, energe-
tici, turisté, řidiči, no prostě všichni. 
Bez geodetů se neobejdou. Dokáže 
zaměřit jakékoliv vzdálenosti, úhly 
a výšky, které někdo potřebuje. Ba-
ví vás informatika a hledáte pro ni 
praktické a konkrétní využití a na-
víc vás láká stát se odborníky v mla-
dém a perspektivním oboru? Znáte 
drony? Viděli jste je v akci? Pak by 
pro vás geoinformatika mohla být 
tou správnou volbou. Geoinforma-
tika je (jak už název napovídá) obor 
kombinující zeměpis a informati-
ku. Zabývá se vytvářením digitál-

ních map v počítači, analýzou pro-
storových dat, vytvářením navigač-
ních systémů, ortofoto snímků, 3D 
modelů. Po ukončení studia tohoto 
oboru vás čeká práce, která kombi-
nuje akci v terénu s prací u počítače.
Absolvent oboru Stavebnictví, který 
může studovat zaměření „Pozemní 
stavitelství a konstrukce“ nebo za-
měření „Pozemní stavitelství a ar-
chitektura“, se v praxi uplatní jako 
přípravář, rozpočtář, mistr, stavby-
vedoucí, bezpečnostní nebo požár-
ní technik, projektant, architekt, 
energetický specialista, zpracova-
tel průkazů PENB, realitní makléř, 
technik, správce budov, prodejce či 
vývojář stavebních hmot, investič-
ní referent nebo referent stavebního 
úřadu a mnohé další. Závisí jen na 
tom, co ho nakonec zaujme a bude 
bavit. Architektura je mocná zbraň, 
která zasahuje do našich životů víc, 
než si sami myslíme nebo připouští-

me. Taky rádi cestujete a obdivuje-
te pyramidy, antické památky Itá-
lie či Řecka, Eiffelovku, mrakodra-
py v Dubaji nebo krásy Česka jako 
Pražský hrad, Tančící dům, vilu Tu-
gendhat, oblast Dolních Vítkovic a ji-
né? Nebo o tom aspoň sníte? Pojď-
te se podílet na vzniku nových sta-
veb, které budou obdivovat další ge-
nerace. Pro vytvoření kvalitní budo-
vy je zcela jistě důležité, aby dostála 
určitým nejen estetickým a umělec-
kým standardům, ale aby splňova-
la také požadavky na náš rozpočet, 
technické parametry jako je tepel-
ná obálka budovy a ohleduplnost 
k životnímu prostředí. Stavba má 
být především funkční, i když to, 
jak vypadá a jak je zařízená, hraje 
důležitou roli.
„S klidným svědomím mohu říci, že 
se během čtyř let na naší škole stu-
denti naučí mnoho. Ať je to všeobec-
ný přehled v oboru, který si vyberou, 

nebo dovednosti a znalosti na odbor-
né bázi. Naučí se pracovat s mnoha 
softwary, počítačovou grafikou a dů-
ležitou součástí školy je také praxe 
ve spolupráci s odbornými firma-
mi v našem regionu,“ říká ředitel-
ka Karla Labudová. „Navíc je skvě-
lé, že se studenti snaží na sobě pra-
covat, zapojují se do dění ve škole 
i mimo ni a dosahují velmi dobrých 
výsledků. Jediné, co mne mrzí je, že 
zdaleka nemohu vyhovět všem žá-
dostem firem o čerstvé absolventy, 
ale věřím, že i to se časem zlepší.“
Dokladem toho jsou skvělé výsled-

ky studentů v průběhu let. Jen v loň-
ském školním roce zvítězili v celo-
státní soutěži firmy Velux s názvem 
„King od Daylight“ a králem denní-
ho světla se opět stal student opav-
ské stavebky. Tým ve složení Lenka 
Ausficírová a Ondřej Bradávka také 
zvítězil v celostátním kole Středoškol-
ské odborné činnosti v kategorii Sta-
vebnictví, architektura a design in-
teriéru a na základě tohoto vítěz-
ství byli oceněni také mezi nejlep-
šími týmy Moravskoslezského kraje.
Naberte i vy ten správný životní 
kurz a vítr do plachet!

BR210112

i n z e r c e

BR210116

BR210119

Pro snadné uplatnění v praxi 
studujte na průmyslovce v Krnově
KRNOV - Střední škola průmyslo-
vá Krnov na Soukenické a Opavské 
ulici má dlouholetou tradici v auto-
mobilních, technických i umělecko-
-řemeslných oborech a vychovává 
odborníky, kteří nachází uplatnění 
nejen na trhu práce, ale jsou úspěš-
nými studenty vyšších odborných 
a vysokých škol. Mnozí absolventi 
se uchytili i jako špičkoví odborní-
ci ve významných českých i nadná-
rodních společnostech v ČR. Škola je 
vybavena nejnovějšími technologie-
mi, moderními učebnami s počítačo-
vou technikou, dílnami s CNC stro-

ji, speciálními uměleckými dílnami 
i moderními dílnami automobilními.
Proč u nás studovat:
· prostupnost mezi učebními a matu-
ritními obory – žák v případě potřeby 
přejde z maturitního na učební obor 
nebo obráceně, žák s výučním listem 
může pokračovat na nástavbovém stu-
diu a dodělat si maturitní zkoušku;
· možnost získání stipendia v oboru Me-
chanik seřizovač a výučního listu v obo-
rech Mechanik seřizovač a Autotronik;
· spolupráce s významnými zaměstnava-
teli, placená odborná praxe ve firmách;
· úspěchy v okresních, krajských 

i celostátních soutěžích;
· bohatá projektová činnost, adaptač-
ní, lyžařský, sportovně -turistický 
a cyklistický kurz, exkurze do od-
borných firem, muzeí, kulturních 
institucí, zahraničí apod.;
· zapojení do projektu Erasmus+, 
OKAP, Šablony I. a II.;
· nejmodernější technologie z oblasti 
informačních technologií, mechatroni-
ky, automatizace a robotizace výroby, 
obsluhy i programování počítači říze-
ných obráběcích strojů pro kov i dřevo, 
svářečské centrum a vybavení autodí-
len odpovídající moderním trendům;
· možnost získání řidičského a svá-
řečského průkazu;
· ubytování ve vlastním domově mlá-
deže a zajištění stravy (6 jídel denně);
· příjemné školní klima. w

Chemik operátor – žádaný maturitní obor na zemědělce v Opavě
OPAVA – Masarykova střední ško-
la zemědělská a Vyšší odborná ško-
la Opava je tradiční škola a zároveň 
jedna z nejlépe fungujících střed-
ních škol v kraji, což dokazuje pra-
videlná, téměř stoprocentní napl-
něnost všech oborů, které každo-
ročně nabízí. „Máme velice slušné 
jméno nejen v Opavě, ale v celém 
kraji, obětavého a vstřícného ředi-
tele, stabilní učitelský sbor a velmi 
dobré vybavení, jak v rámci výuky, 
tak praxe plus skvělou spolupráci 
s podniky a zaměstnavateli v kra-
ji,“ uvedl Václav Schreiber, učitel, 
který má na starost marketing ško-
ly a nábory studentů.
A právě jeden z nabízených oborů 

je výjimečný – CHEMIK – OPERÁ-
TOR. Škola má zřízenu vlastní mo-
derní chemickou laboratoř, která po-
skytuje přípravu chemikům, kteří od 
vyšších ročníků následně praktikují 
ve farmaceutické firmě TEVA Czech 
Industries, kde v moderním trénin-
kovém centru projdou všemi výro-
bami, jimiž se tento podnik zabývá. 
Velkým lákadlem je i PROSPĚCHO-
VÉ STIPENDIUM v hodnotě PĚT 
TISÍC korun za pololetí či možnost 
víkendových dobře placených bri-
gád. Nejdůležitější však je výborná 
úspěšnost u maturitní zkoušky, ná-
sledné dobré výsledky u přijímacích 
zkoušek na Vysoké školy, případně 
skvělá uplatitelnost na trhu práce 

přímo po dokončení tohoto matu-
ritního oboru – ať už rovnou v TE-
VĚ nebo jiných firmách kupříkladu 
na Bruntálsku, které se chemií něja-
kým způsobem zabývají.
Kromě ambiciózních chemiků na-
bízí škola také maturitní obory AG-
ROPODNIKÁNÍ a PŘÍRODOVĚD-
NÉ LYCEUM, učební obory FAR-
MÁŘ, ZAHRADNÍK a nástavbu 
PODNIKÁNÍ.

V případě zájmu o studium či do-
tazu nás neváhejte kontaktovat na 
tel. čísle 555 333 003 či emailem 
info@zemedelka -opava.cz.

Všichni jste srdečně vítáni.
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Souznění tradice, techniky a umění
KRNOV – Krnovská varhanářská 
škola je jednou z nejmenších střed-
ních škol v ČR. Její celková kapacita 
je 30 žáků. Připravuje žáky k matu-
ritě v těchto oborech: Uměleckoře-
meslná stavba varhan, Uměleckoře-
meslná stavba hudebních nástrojů, 
Design interiéru. Součástí maturitní 
zkoušky je i praktická část, kde žáci 
ukazují své dovednosti na zhotove-
ném výrobku a před maturitní komi-
sí jej musí odprezentovat a obhájit.
Uměleckořemeslná stavba varhan je 
jedinečný obor, který lze v ČR studo-
vat pouze u nás. Zaměřen na stavbu, 
opravy a údržbu píšťalových varhan. 
Žáci dále získají praktické zkušenos-
ti pro opravy dalších hudebních ná-

strojů. Žáci se naučí vytvářet a číst 
odbornou výkresovou dokumenta-
ci, naučí se základům konzervace 
a práce se dřevem, tvorbě technic-
ké dokumentace pomocí počítačo-
vé grafiky (AutoCAD).
Obor Uměleckořemeslná stavba hu-
debních nástrojů je zaměřen přede-
vším na konstrukci a výrobu strun-
ných drnkacích nástrojů, dále žáci 
získají praktické zkušenosti pro opra-
vy dalších hudebních nástrojů. Zá-
kladem výuky je zvládnutí základ-
ních pracovních operací se dřevem, 
používání tradičních i nových me-
tod v opracování materiálu, tvorba 
technické dokumentace pomocí po-
čítačové grafiky (AutoCAD).

Obor Design interiéru je zaměřen 
na zařizování a navrhování interi-
érů, vybavení nábytkem, vytváře-
ní technické dokumentace, mode-
lů a konstrukcí. Tyto znalosti jsou 
propojeny se zásadami technického 
kreslení, naukou o materiálu a tech-
nologickými postupy ve výrobě. Ná-
vrhy výrobků a jejich konstrukč-
ní řešení žáci zpracovávají formou 
technických výkresů vytvořených 
v programu AutoCAD. Díky zna-
lostem konstrukce a zvládnutí zá-
kladů tvorby technické dokumen-
tace mají možnost spolupráce s ar-
chitekty, řemeslníky nebo firmami 
zabývajícími se realizacemi interié-
rových návrhů a tvorbou nábytku. w

Střední odborné učiliště stavební v Opavě se představuje
w

OPAVA - Chcete mít jistotu, 
že Vaše dítě najde bez problé-
mu po škole práci? Pak správ-

nou volbou určitě bude SOU stavební 
v Opavě. Stavební firmy pociťují ex-
trémní nedostatek mladých kvalifiko-
vaných pracovníků a pravidelně se na 
naši školu obracejí se zájmem o nové 
a nové absolventy. Společně s Hospo-
dářskou komorou a Svazem podnika-
telů ve stavebnictví podporují a snaží 
se motivovat mladé lidi pro studium 
stavebních oborů. Žáci Středního od-
borného učiliště stavebního v Opavě, 
kteří si budou zodpovědně plnit své zá-
kladní studijní povinnosti, mají mož-
nost získat měsíční stipendium, odmě-
nu za výborné studijní výsledky a pří-
spěvek na nářadí. Zároveň mají zajiště-
nou ve třetím ročníku odbornou pra-
xi přímo ve firmách, čímž získávají 
ideální možnost nabýt odborné zku-

šenosti přímo v reálném pracovním 
prostředí a navíc i příležitost si pěk-
ně vydělat. Vše a ještě mnohem více 
se dozvíte právě na webových strán-
kách školy - http://www.soustop.cz/. 
A to stále není všechno. Většina obo-
rů školy je zařazena také do systému 
krajských stipendií.
SOU stavební v Opavě, patří dlouho-
době k nejúspěšnějším školám svého 
typu v rámci celého kraje. Budoucí 
řemeslníci obsazují pravidelné před-
ní příčky regionálních, krajských
i celostátních kol odborných soutě-
ží. Škola nabízí širokou škálu tříle-
tých oborů zakončených výučních 
listem a dva čtyřleté obory ukonče-
ny maturitním vysvědčením.
A jaká řemesla se u nás můžete na-

učit? Výučním listem jsou zakonče-
ny obory Elektrikář, Instalatér, Klem-
píř, Pokrývač, Tesař, Truhlář a Zed-
ník. Maturitní zkouškou zakončí svo-
je studium žáci v oborech Mecha-

nik instalatérských a elektrotech-
nických zařízení a Technolog CNC 
dřevoobráběcích strojů a nábytkář-
ské výroby. Tyto dva obory jsou ve-
lice perspektivní jak pro další pro-
fesní uplatnění absolventů (plnohod-
notná praktická příprava), tak pro 
pokračování ve studiu na vysokých 
školách v těchto oborech. Absol-
venti oboru mechanik získají navíc 
osvědčení z elektro vyhlášky č. 50, 
kurzy svařování plastů, pájení mě-
di. Absolventi oboru technolog zís-
kají kromě maturitního vysvědčení 
navíc po třech letech studia také vý-
uční list oboru truhlář.
Mnoho dalších informací mohou 
zájemci získat i na únorovém Dnu 
otevřených dveří. w

| |
Škola nabízí širokou 
škálu tříletých 
oborů zakončených 
výučním listem 
a dva čtyřleté obory 
ukončeny maturitním 
vysvědčením
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Díky krajským stipendiím si mohou žáci přijít  
až na 17 000 korun za školní rok

w
KRAJ - Moravskoslezský kraj 
již čtvrtým školním rokem po-
skytuje přímou finanční pod-

poru žákům vybraných oborů vzdě-
lání středních škol zřizovaných kra-
jem, u kterých absolventi zaměstna-
vatelům chybí nejvíce. Záměrem po-
skytování stipendií je ovlivnit po-
ptávku po určitém oboru vzdělá-
ní, ale současně také motivovat žá-
ky k řádnému studiu a dosahová-
ní lepších výsledků ve vzdělávání.
Aktuálně může žák ve vybraných 
oborech vzdělání v denní formě 
vzdělávání získat stipendium ve vý-

ši až 17 000 Kč za školní rok. Pod-
porované obory jsou rozděleny do 
dvou kategorií. Mezi obory katego-
rie A patří učební obory: Nástrojař, 
Klempíř, Pekař, Řezník–uzenář, Ko-
miník, Tesař, Montér suchých sta-
veb, Zedník, Pokrývač a Malíř a la-
kýrník. Žáci, kteří se v těchto obo-
rech vzdělávají, mohou při splně-
ní dalších podmínek dosáhnout na 
motivační složku stipendia ve výši 
700 Kč měsíčně a současně na pro-
spěchovou složku, která v závislos-
ti na hodnocení uvedeném na vy-
svědčení může činit částku 1 000 Kč,  

3 000 Kč nebo 5 000 Kč za pololetí. 
V rámci kategorie B je podporováno 
13 učebních oborů, konkrétně: Ka-

rosář, Autolakýrník, Jemný mecha-
nik, Strojník silničních strojů, Elek-
trikář, Elektrikář–silnoproud, Elek-
tromechanik pro zařízení a přístro-
je, Autoelektrikář, Výrobce potra-
vin, Tiskař na polygrafických stro-
jích, Železničář, Zahradník, Ošetřo-
vatel a 4 maturitní obory: Mechanik 
strojů a zařízení, Mechanik seřizo-
vač, Operátor dřevařské a nábytkář-
ské výroby a Mechanik instalatér-
ských a elektrotechnických zaříze-
ní. Žákům těchto oborů může být 
vyplacena prospěchová složka sti-
pendia ve výši 1 000 Kč, 3 000 Kč  

nebo 5 000 Kč za pololetí, a to 
s ohledem na jejich hodnocení uve-
dené na vysvědčení.
Moravskoslezský kraj formou sti-
pendií podporuje také vybrané školy 
v okrajových lokalitách kraje. Těmito 
školami jsou Střední odborná škola 
a Základní škola, Město Albrechti-
ce, příspěvková organizace; Gymná-
zium a Střední odborná škola, Rýma-
řov, příspěvková organizace; Střed-
ní škola, Jablunkov, příspěvková or-
ganizace a Střední škola, Odry, pří-
spěvková organizace (místo posky-
tovaného vzdělávání ve Vítkově),  

ve kterých žáci všech učebních obo-
rů kategorie H a vybraných matu-
ritních oborů mohou obdržet mo-
tivační stipendium ve výši 700 Kč 
měsíčně a také prospěchové stipen-
dium v částce 1 000 Kč, 3 000 Kč 
nebo 5 000 Kč za pololetí.
Informace o školách, ve kterých se 
vyučují obory vzdělání podporované 
stipendii, jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Moravskoslezského 
kraje v rámci části Hlavní témata, 
Školství, pod názvem Krajská stipen-
dia (https://www.msk.cz/cs/ temata/
skolstvi/krajska -stipendia-1467/). w

| |
Moravskoslezský 
kraj formou stipendií 
podporuje také 
vybrané školy 
v okrajových 
lokalitách kraje.
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