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Krnovský Domov pro seniory se dostal do 
kritické situace, pomáhat šli úředníci i armáda
w

KRNOV - Domov pro seni‑
ory v Krnově se kvůli nákaze 
covidu potýká s kritickým ne‑

dostatkem pracovníků v přímé pé‑
či. Na pomoc domovu tak Městský 
úřad v Krnově 13. ledna vyslal osm 
pracovníků odboru sociálního a škol‑
ství, další úřednice se k nim přidala 
o den později. V domově v tomto 
počtu pracovali do úterý 19. ledna, 
kdy je vystřídalo 12 vojáků z opav‑
ské posádky Armády ČR. I poté ale 
někteří zaměstnanci úřadu v domo‑
vě zůstali vypomáhat.
„Situace v domově je vážná. Včera 
jsme výpůjčku zaměstnanců vyřešili 
právně a dnes nastupují do domova 
čtyři ženy a čtyři muži, bez ohledu na 
to, jakou pozici na úřadě zastávají. Ve‑
dle sociálních pracovníků je tak mezi 
nimi i vedoucí oddělení, ekonom ne‑
bo třeba domovník ‑preventista,“ uve‑
dl ve středu 13. ledna vedoucí odboru 

sociálního a škol‑
ství František Foj‑
tík, který vyzdvi‑
hl, že se pracovníci 
přihlásili k této vý‑
pomoci dobrovol‑
ně. „Jejich ochoty 
si nesmírně vážím. 
Jdou do vysoce ri‑
zikového prostředí 
a budou dělat prá‑
ci, se kterou někteří nemají žádnou 
zkušenost. Vůbec reakce všech pra‑
covníků na mou výzvu byla úžasná. 
Víc jak polovina je ochotná jít do prv‑
ní linie a zbytek, z nichž někteří pat‑
ří do rizikové skupiny, nabídl, že své 
kolegy zastoupí na pracovišti. Jsem na 
svůj tým skutečně hrdý,“ dodal Fran‑
tišek Fojtík.
V domově pro seniory bylo k 13. led‑
nu ze 119 klientů 24 pozitivních, z to‑
ho šest mělo těžký průběh a ani zbý‑

vající nemocní nebylo bez příznaků. 
„Počet pozitivních klientů stoupá 
denně a ještě hůř jsou na tom zaměst‑
nanci. Z jednasedmdesáti pracovníků 
v přímé péči jich je 25 pozitivních, 
devět na nemocenské z jiných důvo‑
dů a tři v karanténě,“ uvedla ve stej‑
ný den ředitelka domova pro senio‑
ry Kateřina Michaliková. Ostatní za‑
městnanci jsou vyčerpaní. „Výpadek 
pracovníků se snažíme řešit vlastními 
silami. Omezujeme péči v pečovatel‑

ské službě a pečovatelky přechází do 
přímé péče, stejně jako sociální a vol‑
nočasoví pracovníci. Pomoc, které se 
nám dostalo z úřadu, vítáme a moc 
za ni děkujeme. Nejsme ale schopni 
tyto pracovníky tak rychle zaškolit do 
odborné práce, proto budou moct vy‑
konávat jen práce pomocné. Je skvělé, 
že mezi nimi je i jedna zdravotní ses‑
tra, kterou využijeme na zdravotním 
úseku,“ řekla ředitelka. Že práce v do‑
mově bude náročná, si je vědom eko‑
nom odboru Lubomír Rapušák, který 
při odchodu z dosavadního pracoviš‑
tě řekl: „Pomáhat do domova jdeme 
s velkým respektem k náročnosti prá‑
ce, kterou tamní pracovníci odvádějí. 
Budeme se snažit, abychom byli per‑
sonálu co nejvíce užiteční.“

Situace v domově pro seniory se do‑
stala na hranici kolapsu během prv‑
ního lednového týdne. „Od října by‑
la v domově dobrá čísla, pozitivních 
klientů jsme měli jednoho, maximál‑
ně dva, v prosinci dokonce žádného. 
Pak se ale otevřel domov pro návště‑
vy, které jsme sice testovali a zachyti‑
li některé nakažené, ale testy nejsou 
stoprocentní. Nato přišly Vánoce a na‑
ši pracovníci jsou také lidé. První led‑
novou středu jsme zaznamenali prv‑
ních 12 klientů a 7 zaměstnanců po‑
zitivních, čísla pak v dalších dnech 
rostla,“ popsala vývoj situace Kateři‑
na Michaliková.
Zájemci z řad široké veřejnosti, kteří 
mají zkušenost s přímou péčí u lůž‑
ka a chtějí krnovskému domovu pro 
seniory v této těžké době nabídnout 
svou pomoc, mohou kontaktovat 
personalistku Hanu Havlíkovou, a to 
telefonicky na 554 684 636 či 736 
513 876, nebo e ‑mailem na adresu 
h.havlikova@dskrnov.cz. w
(zdroj: Město Krnov)
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Ra dim Ru dzin ski, 
vy da va tel

Jsme na počátku nového roku 
a letos víc než kdy jindy, doufáme 
plni naděje, že bude lepší než ten 
předešlý. Cesta k návratu do „nor‑
málu“ bude ještě dlouhá a složi‑
tá, u mnohých hodně bolestivá, 
ale věřme, že se to brzy podaří.
V dnešním vydání se dočtete, co 
se bude dál dít s Karnolou, jak 
využilo krnovské kino nucené 
pauzy k inovaci, o přesunech od‑
borů na městském úřadě a k če‑
mu se letos městský úřad chystá. 
Ještě na poslední chvíli můžete 
navrhnout krnovskou osobnost 
roku 2020, nebo společně s námi 
držet pěsti krnovskému rodáko‑
vi Adamu Martincovi.
Jedním z nejdůležitějších témat, 
které v tuto chvíli trápí spous‑
tu žáků posledních ročníků zá‑
kladních škol a jejich rodiče, je 
přesun ze ZŠ na SŠ a s tím spo‑
jené přijímací řízení, které letos 
proběhne nestandardně stejně 
jako výběr školy a možnost její 
návštěvy. Proto dnes zařazuje‑
me přílohu ŠKOLY, ve které se 
dočtete kromě nabídky střed‑
ních škol, jak můžete vybranou 
školu navštívit on ‑line, nebo se 
stejnou formou zúčastnit burzy 
škol podporované krajem. Pře‑
jeme všem deváťákům mnoho 
štěstí a věříme, že budou i v těch‑
to podmínkách úspěšní u přijí‑
maček a dostanou se na svoji vy‑
branou střední školu.
Věřím, že si tak jako vždy na‑
jde každý to své. w

Město spustilo linku na pomoc 
seniorům s registrací očkování
KRNOV - Krnovští senioři ve vě‑
ku 80 let a starší dostanou dnes do 
svých domovních schránek leták, 
v němž je město informuje o mož‑
nosti očkování proti covidu‑19 a také 
o městské poradenské lince.
„Linka je primárně určená těm, kdo 
nezvládnou úkony spojené s regis‑
trací a rezervací termínu očkování 
vlastními silami nebo s pomocí rodi‑
ny či známých. Jsme si ale vědomi, 
že lidé v tomto věku jsou plni obav 
a nejistot, takže počítáme s tím, že 
to základní, co se na lince bude dít, 

bude jejich zklidnění a předání ná‑
vodu, jak registraci řešit,“ uvádí ve‑
doucí odboru sociálního a školství 
František Fojtík.
Poradenská linka funguje od středy 
20. ledna každý všední den od 8 do 
15 hodin na telefonních číslech 732 
782 366 a 733 254 053. „Pokud se‑
nioři budou potřebovat pomoc s regis‑
trací, měli by nám telefonovat už s při‑
pravenými údaji, které jsou pro regist‑
raci potřebné. Kromě jména, příjme‑
ní, adresy trvalého bydliště a telefon‑
ního čísla to je rodné číslo, číslo a ná‑

zev zdravotní pojišťovny, případně e‑
‑mail. Také tento seznam potřebných 
údajů je součástí letáku, který najdou 
ve svých schránkách,“ říká Pavlína Ří‑
hová z odboru sociálního a školství.
Pomoc s registrací a rezervací termí‑
nu očkování nabízí také stát na bez‑
platné telefonní lince 1221, která je 
činná v pracovní dny od 8 do 19 ho‑
din a o víkendu od 9 do 16.30 ho‑
din. Bezplatnou telefonní linku zří‑
dil také Moravskoslezský kraj. Má 
číslo 800 720 210 a operátoři jsou 
volajícím k dispozici denně od 8 do 
18 hodin, včetně sobot a nedělí. Se‑
nioři se mohou obrátit také na své 
praktické lékaře. w
(zdroj: Město Krnov)



2

V nákladu 16 000 ks, ZDARMA do schránek domácností v Krnově, Městě Abrechticích, Osoblažsku a okolí, vydává Radim Rudzinski, R ‑press, Okružní 214/1A, 794 01 Krnov
IČ – 655 00 989, DIČ – 7604145230, ev.číslo MK ČR E 18108, kontakt : mesicnik.krnov@seznam.cz, tel.: 775 102 188, Distribuci provádí ČESKÁ DISTRIBUČNÍ, a. s.

krimi

Ze zápisníku městské policie v Krnově
Týden od 11. 1. 2020 do 17. 1. 2021
Nešlo to dveřmi tak použili balkon
Zásah hodný kaskadérů provedla 
hlídka městské policie v pondělí 11. 
ledna, kdy se na linku 156 obrátila 
osmdesátiletá žena s žádostí o ote‑
vření svého obydlí. Jelikož strážníci 
nechtěli poškodit zámek dveří, do 
bytu ve třetím patře se dostali pře‑
lezením z balkónu sousedů a senior‑
ce následně zevnitř otevřeli.
S oslavou vyzráli nad nočním kli-
dem
Na dispečink městské policie se v so‑
botu 16. ledna krátce před osmou 
hodinou ranní obrátil obyvatel jed‑
noho z bytových domů v Albrech‑
tické ulici se stížností na bujaré osla‑
vy, které se konají u sousedů. Po pří‑
jezdu na místo strážníci kontaktovali 
obyvatele bytu, kteří jim na vysvětle‑
nou sdělili, že slaví narozeniny, a že 
s tím schválně čekali na ráno, aby 
nerušili noční klid. Hlídka je proto 

požádala, aby nadměrným hlukem 
neobtěžovali sousedy, což přislíbili.
Opakovaná krádež PETky piva bu-
de mít dohru
K čtyřiačtyřicetiletému muži, který 
se pokusil bez placení pronést přes 
pokladnu PET lahev s pivem v ce‑
ně necelých 32 Kč, přivolala hlídku 

městské policie ochranka jednoho 
z krnovských supermarketů v ne‑
děli 17. ledna dopoledne. Strážníci 
na místě zjistili, že dopadený se jen 
v minulém roce dopustil podobné‑
ho skutku pětkrát a záležitost pro‑
to předali k řešení správnímu or‑
gánu obce.

Týden od 4. 1. 2020 do 10. 1. 2021
Žena vaří asi podle „Babici“
K pětašedesátileté ženě podezřelé 
z krádeže vyjížděla hlídka městské 
policie v pondělí 4. ledna dopoledne 
do jednoho z krnovských supermar‑
ketů. Podle ochranky, která strážní‑
ky přivolala, měla seniorka bez pla‑
cení pod bundou přes pokladny pro‑
nést jednu ruskou zmrzlinu a kost‑
ky hovězího bujónu v celkové ceně 
32 Kč. Strážníkům se žena ke krá‑
deži přiznala a ti následně celou zá‑
ležitost předali k dořešení správní‑
mu orgánu obce.
Bál se svého hluchoněmého ka-
maráda
S žádostí o pomoc se na dispečink 
městské policie v úterý 5. ledna do‑
poledne obrátil muž, který se ne‑
mohl dozvonit ani dobouchat na své‑
ho hluchoněmého kamaráda a měl 
proto obavy o jeho zdraví. Když hlíd‑
ka dorazila na místo, podařilo se jí 

od sousedky získat klíče od bytu. Po 
otevření dveří strážníci zjistili, že hlu‑
choněmý muž je v pořádku a žád‑
nou pomoc nepotřebuje.
Díky rozrušení si neuvědomila kde 
parkuje
K vozidlu, které neoprávněně parko‑
valo na místě vyhrazeném pro inva‑
lidy, byla hlídka městské policie vy‑
slána ve středu 6. ledna odpoledne. 
Na místě přítomná řidička na svou 
obranu uvedla, že ve voze má novo‑
rozené dítě s horečkou, které pláče, 
a proto nebyla dostatečně pozor‑
ná k místu, kde se rozhodla zapar‑
kovat. Vzhledem k těmto okolnos‑
tem strážníci celou záležitost vyře‑
šili pouze domluvou.
Týden od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021
„Ukradená“ taška visela doma na 
věšáku
V úterý 29. prosince krátce po pole‑
dni na dispečink městské policie na‑
hlásila obyvatelka Krnova odcizení 
tašky. K události mělo dojít v jed‑
né z večerek, kde ji při nakupová‑
ní zapomněla, což zjistila až doma. 
Když pak do prodejny volala, ob‑

sluha ji sdělila, že podobnou tašku 
prý odnesl nějaký pán. Na místo 
byla proto vyslána hlídka, aby zá‑
ležitost prošetřila. Než však k tomu 
mohlo dojít, žena strážníkům ozná‑
mila, že tašku našla doma na věšá‑
ku, a za nedorozumění se omluvila.
Smuteční oslavou obtěžovali sou-
sedy
K nahlášenému rušení nočního kli‑
du vyjela hlídka městské policie ve 
středu 30. prosince po jedné hodině 
ranní k jednomu z domů v Hlubčic‑
ké ulici. Po příjezdu na místo stráž‑
níci skutečně slyšeli hlučný hovor, 
který vycházel z jednoho z bytů, 
a kontaktovali proto jeho majite‑
le. Ten jim sdělil, že společně s ně‑
kolika známými pořádají smuteční 
oslavu za zesnulého. Hlídka je proto 
upozornila na rušení nočního kli‑
du a po příslibu sjednání nápravy 
místo opustila. Protože však v ná‑
sledující hodině na linku 156 opa‑
kovaně volal jeden ze sousedů, že 
hluk v bytě neustal, byla celá zále‑
žitost předána přestupkovému or‑
gánu obce. w
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Město pořídilo další osobní 
alarmy pro seniory

KRNOV – Osobní alarmy si mo‑
hou od začátku ledna opět vyzved‑
nout krnovští senioři v sídle měst‑
ské policie v Žižkově ulici. „Jedná se 
o drobnou praktickou pomůcku z ob‑
lasti situační prevence. Alarm vypa‑
dá jako malý přívěšek ke klíčům, kte‑
rý lze jednoduše spustit vytažením 
pojistky. Senior tak může přístroj, 
který vydává zvuk o síle 90 decibe‑
lů, nosit v kapse, v kabelce nebo na 
krku,“ popisuje preventistka krimi‑
nality Irena Šindlerová.
Alarm sice není napojený na žádný 
centrální bezpečnostní systém, jeho 
hlasitý zvuk však může upozornit 
na potřebu přivolání pomoci nejen 
při obtěžování či napadení útoční‑
kem, ale také při náhlých zdravot‑
ních problémech. „Použití přístroje 
je naprosto jednoduché a jeho účin‑
nost je vysoká. Senioři proto nemu‑
sí mít žádné obavy, navíc jim stráž‑
níci při předávání vysvětlí, jak ma‑

jí s pomůckou zacházet,“ vysvětlu‑
je Irena Šindlerová s tím, že při vy‑
zvednutí alarmu stačí uvést pouze 
jméno budoucího uživatele a pří‑
stroj tak může převzít kdokoliv pro 
svého známého či příbuzného v se‑
niorském věku.
S rozdáváním alarmů začali krnovští 
strážníci na podzim roku 2018, kdy 
si senioři rozebrali první dvě stovky 
kusů. Protože byl o přístroje velký 
zájem, pracoviště prevence krimina‑
lity po dohodě s městskou policií za‑
koupilo následující rok dalších 550 
osobních alarmů, které v jeho prů‑
běhu rozdali. „Ani poté se ale po‑
ptávka nezmenšila, proto jsme na‑
koupili koncem roku 2020 dalších 
250 osobních alarmů za 22 500 Kč, 
které byly uhrazeny z rozpočtu pre‑
vence kriminality,“ uzavírá Irena 
Šindlerová. w

(zdroj: Město Krnov)
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KR210107

Po více než třech letech od požáru se začne s Karnolou něco dít
w

KRNOV - Po třech letech 
od požáru a dvanácti měsí‑
cích od rozhodnutí zastupi‑

telů nevyužít evropskou dotaci na 
revitalizaci Karnoly čeká areál té‑
to národní kulturní památky ruš‑
ný rok. Dojde k vestavbě trafosta‑
nice a začne oprava budovy dezi‑
natury, která má být do jara roku 
2022 uvedena do stavu před po‑
žárem. Objekt, v němž se nachá‑
zí vrátnice, čeká provizorní opra‑
va střechy, což zabrání zatékání. 
Ze stejných důvodů budou opra‑
veny také světlíky v nízké budově 
za dezinaturou. Dále bude zbou‑
rána bývalá kotelna a po úpravách 
veřejného prostranství zde vznik‑
ne prostor pro pořádání venkov‑
ních kulturních akcí.

Na vestavbu trafostanice a demolici 
kotelny již město vyhlásilo zadávací 
řízení. Trafostanice má být dokonče‑
na do poloviny prázdnin, s demolicí 
se počítá do konce května. Násled‑
ná revitalizace území by měla skon‑
čit v srpnu, termíny jsou však zatím 
pouze orientační. Zatímco tyto prá‑
ce budou plně hrazeny z městského 
rozpočtu, na další využije město de‑
setimilionovou dotaci od Moravsko‑
slezského kraje. „Krajské zastupitel‑
stvo v prosinci vyhovělo naší žádosti 
a prodloužilo čerpání dotace o dva 
roky, do konce roku 2023, a zároveň 
rozšířilo účel dotace. Ta nyní může 
být použita nejen na odstranění ná‑
sledků požáru v objektu dezinatury 
a na restaurování strojů a vzorníků, 
ale také na záchovné práce na objek‑

tu A a E, zejména na zajištění stře‑
chy a odstranění vad a poškození po 
zatékání v interiéru,“ uvedl Rosti‑
slav Balner z odboru rozvoje města.
Srdcem národní kulturní památky 
je dezinatura, tedy dílna vzorkov‑
ny, v níž se navrhovaly vzory vy‑
ráběných tkanin pro jednotlivé se‑
zony. Město zde chce v budoucnu 
vybudovat textilní muzejní expozi‑
ci. Požár, který v dílně 20. prosin‑
ce 2017 založili dva nezletilí chlap‑
ci, ale poškodil soubor mechanic‑
kých i ručních tkalcovských stavů 
a dalších strojů. Jejich restaurová‑
ní začne po uvedení objektu do sta‑
vu před požárem. V souladu s po‑
žadavky památkové péče by stroje 
přímo v dezinatuře mohli obnovo‑
vat do pohledového stavu i býva‑

lí karnoláčtí seřizovači. Do práce 
se pravděpodobně pustí již na ja‑
ře příštího roku.
Požár a voda použitá při hašení zde‑
vastovaly také cennou sbírku vzor‑
níků látek, dezénových knih a dal‑
ších dokumentů. Ty se od února 
loňského roku do Krnova postup‑
ně vracejí z vysoušecí komory Ná‑
rodního technického muzea v Pra‑
ze. „Přivezli jsme už poslední várku. 
Dokumenty do skupin podle poško‑
zení a historické hodnoty stále třídí 
bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Na‑
vrátilová, která vzorníky a knihy ta‑
ké částečně konzervuje,“ upřesnila 
vedoucí Městského muzea Krnov 
Ľubica Mezerová. w

(zdroj: Město Krnov)

KR201130

V kině čeká na diváky nový zvuk, nebo vylepšené zázemí
KRNOV - Lešení v hledišti, kilome‑
try kabelů a vyklizená promítací ka‑
bina. I takový byl loňský rok v kr‑
novském kině Mír 70. Od podzi‑
mu je sice z epidemických důvodů 
uzavřeno, panoval v něm však čilý 
stavební ruch. A brzy se řemeslní‑
ci do budovy vrátí. Až skončí, ná‑
vštěvníky čeká vyšší divácký kom‑
fort i lepší zázemí, samozřejmě po‑
kud to dovolí vládní opatření.
Kdyby kino promítalo už nyní, divá‑
ci by si mohli vychutnat nový pro‑
storový zvukový systém ATMOS, 
který zážitek ze sledování filmů obo‑
hacuje o třetí rozměr. „Oproti no‑
vým kinosálům se u nás musela do‑
davatelská firma vypořádat s několi‑
ka specifiky. Ta se týkala nejen prá‑
ce v památkově chráněném objek‑
tu, ale i našeho hlavního požadav‑

ku na zapojení nového zvukového 
systému při zachování provozu tech‑
nologie projekce 70mm filmů,“ vy‑
světluje vedoucí kina Pavel Tomešek 
s tím, že systém za sebou má úspěš‑
nou certifikaci.
Celkem inovace stála téměř 4 mili‑

ony korun bez DPH, které byly hra‑
zeny z rozpočtu města.
Instalace probíhala od září do říj‑
na a v jejím rámci došlo také k čás‑
tečné rekonstrukci sálu a projekč‑
ní kabiny. Vyměněny byly stávající 
akustické panely a technici umístili 

přes padesát nových reproduktorů 
za plátno, na stěny i do stropu. „Sa‑
mostatné zvukové kanály pro každý 
reproduktor umožní divákovi zažít 
pocit plně plastického zvuku, který 
doslova přelétává kolem něj. Tímto 
systémem je u nás dosud vybaveno 
jen dvacet kin, v kraji jsme druzí po 
ostravském CineStaru,“ dodává Pa‑
vel Tomešek.
Další vylepšením, které se týká zá‑
zemí kina, je rekonstrukce toalet, 
jež nevyhovují dnešním standar‑
dům. „Přístavba se sociálním záze‑
mím vznikla počátkem 90. let. Po 
povodních v roce 1997 si navíc ta‑
to část budovy „sedla“ a od té doby 
musíme řešit komplikace s přívodem 
vody a odvodem odpadu,“ popisu‑
je Pavel Tomešek. Pokud vše půjde 
podle plánu, nové sociální zázemí 

bude hotové v létě. „Původně mělo 
dojít k opravám o letních prázdni‑
nách, vzhledem k epidemické situa‑
ci a uzavření kina jsme však k rekon‑

strukci přistoupili už nyní. V součas‑
nosti běží výběrové řízení na zhoto‑
vitele, od března do května počítá‑
me s realizací,“ říká referent odbo‑
ru investic Karel Klímek.

Projekt zahrnuje novou dispozicí pro‑
stor, vyzděny budou příčky a instalo‑
vány sádrokartonové podhledy. Do‑
jde také k výměně dlažby a obkladů, 
stejně jako dveří a oken, chybět ne‑
budou nové rozvody vytápění, vody, 
vzduchotechniky či elektroinstalace.
Toaletami však opravy budovy, ve 
které kromě kina sídlí také Měst‑
ské informační a kulturní středisko 
(MIKS), nekončí. „Protože je stáva‑
jící stav střešní krytiny v havarijním 
stavu, bude v blízké době zpracová‑
na projektová dokumentace na její 
výměnu. Ta je již hotová v případě 
výměny oken v objektu kina i MIKS. 
O termínu realizace zatím nebylo 
rozhodnuto,“ uzavírá vedoucí od‑
dělení investic Jan Šrubař. w

(zdroj: Město Krnov)

| |
Celkem inovace stála 
téměř 4 miliony korun 
bez DPH, které byly 
hrazeny z rozpočtu 
města.
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Reorganizací úřadu došlo nejen ke sloučení některých odborů, ale také k jejich stěhování

w
KRNOV - Na začátku roku se 
změnila organizační struktu‑
ra městského úřadu. Zeštíhle‑

la z 12 odborů na sedm, počet pra‑
covníků se nezměnil, i nadále zů‑
stává 193 úředníků a 26 strážníků.

„Snížení počtu odborů bylo dosa‑
ženo zejména soustředěním druho‑
vě shodných a příbuzných činnos‑
tí do jednoho odboru. Je tomu tře‑
ba v případě nově vzniklého obo‑
ru výstavby a životního prostředí, 
v němž se soustředí všechny typy 
stavebních řízení, včetně vydává‑
ní závazných stanovisek. Tento od‑
bor bude tvořen stávajícím odborem 
výstavby, silničním stavebním úřa‑
dem ze zaniklého odboru dopravy 
a silničního hospodářství a vodo‑

právním stavebním úřadem ze zru‑
šeného oboru životního prostředí,“ 
uvedl tajemník městského úřadu Pa‑
vel Osadník.
Klientům úřadu by nemělo činit po‑
tíže najít správnou kancelář pro vyří‑
zení své záležitosti. Nejčastější agen‑
dy totiž zůstávají na svém místě, a to 
podatelna, pokladny, matrika, ob‑
čanky, pasy, řidičské průkazy, evi‑
dence vozidel, sociální odbor, staveb‑
ní úřad, poplatky za odpady a psy, 
správa bytů a nebytových prostor 
nebo živnostenský úřad. Při osob‑
ním vyřizování některých věcí ale 
najdou úředníky v jiných kancelá‑
řích, případně i jiné budově úřadu, 
než byli zvyklí. O aktuálním umís‑
tění dané agendy je dobré se pře‑

dem informovat v podatelně úřa‑
du buď osobně, nebo telefonicky 
na čísle 554 697 101, pokud znáte 
jméno úředníka, lze si umístění je‑
ho kanceláře najít v telefonním se‑
znamu na webu města.

Výběr změn od 1. 1. 2021
Hlavní náměstí 1
• Údržba veřejné zeleně, zábory ve‑
řejného prostranství na zeleni, žá‑
dosti o odkoupení dřeva – 1. patro, 
kancelář 224, P. Mužíková.
• Umisťování psů do útulků, koše 
na psí exkrementy, ochrana přírody 
a krajiny, městská zeleň – 1. patro, 
kancelář 224, D. Martiník.
• Veřejná finanční podpora – 1. pa‑
tro, kancelář 223, K. Predikantová.
Hlavní náměstí 34
• Převody nemovitého majetku, in‑
formace o majetku města, zřizování 
věcných břemen, zápis vlastnických 

a jiných práv do katastru nemovi‑
tostí – 1. patro, kancelář č. 401, N. 
Hubáčková, M. Cilečková.
• Agenda nebytových prostor mimo 
oprav – 1. patro, kancelář č. 402, 
E. Petrová.
• Správa pojištění majetku města, 
chodecké úrazy, škody – 2. patro, 

kancelář č. 405, V. Vaňková.
Vodní 1
• Povolení ke kácení dřevin, ochra‑
na přírody a krajiny – 1. patro, kan‑
celář č. 611, Z. Frnková.
• Rybářské lístky, ochrana zeměděl‑
ského půdního fondu – 1. patro, kan‑
celář č. 612, L. Gustyová.

• Ochrana lesů a zemědělského 
půdního fondu – 1. patro, kance‑
lář č. 613, J. Pohludka.
• Lovecké lístky, povolování lovu zvě‑
ře, myslivost, rybářství, včelařství, 
ochrana zvířat proti týrání, rostli‑
nolékařská péče – 1. patro, kance‑
lář č. 614, T. Salvet.
• Ochrana ovzduší – 1. patro, kan‑
celář č. 615, J. Vágnerová.
• Vrty ke studním, havarijní plány, 
odvedení dešťových vod, kanaliza‑
ce apod. v rámci staveb – 1. patro, 
kancelář č. 615, O. Šmíd.
• Povolování staveb vodních děl (čis‑
tírny odpadních vod, studny ap.) – 
2. patro, kancelář č. 702, A. Muží‑
ková, G. Miklušová.
• Silniční správní úřad – 1. patro, 
kancelář č. 602, 603, A. Voncová, 
L. Bednářová. w

(zdroj: Město Krnov)

Nominace na krnovskou Osobnost roku 2020 jen do konce ledna
KRNOV - Také v letošním roce bu‑
dou obyvatelé Krnova vybírat osob‑
nost toho minulého. Pokud tedy má‑
te i vy tip na jednotlivce či kolektiv, 
jež si toto ocenění zaslouží, můžete 
je prostřednictvím formuláře nomi‑
novat nejpozději do neděle 31. ledna.
„Zájemci najdou formulář v elektro‑
nické podobě na webových stránkách 
města, v tištěné podobě je k dispo‑
zici v podatelně radnice a v turistic‑
kém informačním centru,“ vysvětlu‑
je Aneta Janoušková z odboru roz‑
voje města s tím, že vyplněný a na‑
skenovaný formulář je možné po‑
slat rovněž na její e ‑mailovou adresu 
ajanouskova@mukrnov.cz. „Zároveň 
žádáme občany o jeho pečlivé a de‑

tailní vyplnění, a to především kva‑
litním odůvodněním v rozsahu mi‑
nimálně deseti vět, proč by se daná 
osoba nebo kolektiv měli stát osob‑
ností roku,“ dodává.
Nominovány mohou být osobnosti 
nejen aktuálně žijící na území města, 
ale rovněž Krnované působící mimo 
jeho území, mající však výrazný po‑
díl na propagaci Krnova v České re‑
publice i v zahraničí, a to v kategori‑
ích Humanita, Kultura, Sport, Vzdě‑
lávání, Výjimečný počin a Podniká‑
ní, rozvoj a inovace. Z došlých for‑
mulářů členové komisí rady města 
vyberou vítěze jednotlivých kate‑
gorií, kteří postoupí do závěrečné‑
ho veřejného hlasování.

„V loňském roce to byli diabetolog 
a hudebník Tomáš Edelsberger, ma‑
jitel pivovaru Michal Kuřec, ředitel 
ZŠ Janáčkovo náměstí Karel Hand‑
líř, krasobruslař Vilém Hlavsa, ře‑
ditel nemocnice Ladislav Václavec 
a spolek Rošťáci, přičemž posled‑
ně jmenovaný nakonec u veřejnos‑
ti zvítězil. Bylo to však těsné hlaso‑
vání, které skončilo s rozdílem pou‑
hých jednadvaceti hlasů mezi prv‑
ním a čtvrtým kandidátem na titul, 
když celkem hlasovalo 946 respon‑
dentů,“ popisuje Aneta Janoušková.
Spolek Rošťáci tvoří Martina Ti‑
chá, Veronika Svobodová Skorčíko‑
vá, Alena Coufalová, Tereza Vacu‑
líková a Markéta Svrčková. Pořádají 

různé akce, jako pikniky, hry či sou‑
těže pro děti i rodiče, organizují ba‑
zary oblečení a hraček a soustřeďu‑
jí se také na benefiční činnost. Díky 
běhům Run and help a Benefičním 
plesům se jim podařilo získat desítky 
tisíc korun pro nemocné, postižené 
a potřebné. Při slavnostním oceňo‑
vání od vedení města převzaly pohár 
a společně s ostatními finalisty také 
skleněnou plaketu a pamětní listy. 
„Pokud to epidemická situace dovolí, 
v podobném duchu by se vyhlášení 
vítězné osobnosti konalo v koncert‑
ní síni také letos, a to v květnu“ uza‑
vírá Aneta Janoušková. w

(zdroj: Město Krnov)

Krátký film krnovského rodáka bojuje 
o Cenu české filmové kritiky
KRNOV – Krnovský rodák a student 
katedry režie na FAMU Adam Mar‑
tinec byl počátkem ledna se svým fil‑
mem Anatomie českého odpoledne 
nominován na Cenu české filmové 
kritiky v kategorii Nejlepší krátký 
film. Jedná se o jeho druhý autorský 
snímek, přičemž jeho úspěšný krát‑
kometrážní debut Cukr a sůl znají 
také krnovští diváci díky autorským 
projekcím v kině Mír. Za kamerou 
u obou filmů stál další krnovský ro‑
dák David Hofmann.
Dvaadvacetiminutový snímek na‑
hlíží na českou povahu skrze jed‑
noduchou epizodu z parného lé‑
ta, kdy se u rybníka ztratí dva klu‑
ci a každý z přítomných k tomu 
má co říci. Ve své kategorii se bude 
o přízeň českých filmových publi‑
cistů ucházet s originálně pojatým 
animovaným dokumentem o vní‑

mání světa ochromenou pamětí 
Mezery od Nory Štrbové a s esejí 
z místa opuštěného lidmi Pripyat 
Piano, který v Černobylu natočila 
Eliška Cílková.
Na experimentálním dokumentár‑
ním snímku z Antarktidy nazvaném 
Frem, který je nominován v katego‑
rii Audiovizuální počin, se pak coby 
kameraman podílel další krnovský 
rodák Tomáš Klein. Na ocenění je 
nominován společně s jeho režisér‑
kou Vierou Čákanyovou.
Slavnostní vyhlášení vítězů se usku‑
teční v sobotu 6. února v pražském 
Divadle Archa, přímý přenos odvy‑
sílá ČT Art od 20.20 hodin. Výsled‑
ky hlasování a rozhodování jednot‑
livých kritiků a kritiček budou do‑
stupné na webu Sdružení českých 
filmových kritiků. w
(zdroj: Město Krnov)
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Město rozdělí v rámci veřejné finanční podpory 16,5 milionu korun
w

KRNOV - 16,5 milionu ko‑
run. To je částka, kterou měs‑
to Krnov v letošním roce pod‑

poří činnost organizací, spolků i jed‑
notlivců ve sportu, kultuře, preven‑
ci kriminality a také v oblasti soci‑
ální. Přestože městský rozpočet je 
oproti loňsku nižší o 100 milionů 
korun, do veřejné finanční podpo‑
ry jde na rozdíl od roku 2020 více 
o 350 tisíc korun.
Nejvyšší suma, osm milionů korun, 
míří do registrovaných a návazných 
sociálních služeb. V této oblasti jsou 
největšími příjemci dotací Armáda 
spásy, Slezská diakonie a Charita Kr‑
nov, kteří obdrželi tři čtvrtiny z peněz 
určených poskytovatelům sociálních 
služeb. Zastupitelé, kteří rozdělení ve‑
řejné finanční podpory schvalovali na 
svém posledním loňském zasedání, 

vyhověli i žádostem menších žadate‑
lů, třeba základních organizací Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
nebo Sjednocené organizace nevido‑
mých a slabozrakých.
Sport je podpořen částkou 6,5 mili‑

onu korun ve třech dotačních pro‑
gramech. V programu Pravidelná 
sportovní činnost dětí a mládeže si 
5,3 milionu korun mezi sebou roz‑
dělí 29 oddílů. Klíč, kterým se určuje 
výše dotace pro jednotlivé žadatele, 

během projednání v zastupitelstvu 
kritizoval zastupitel Libor Nowak 
(ODS): „Pravidla, podle kterých se 
v současné době dotace rozdělují, by‑
chom měli přepracovat, protože zne‑
výhodňují ty sporty, které provádí 

pravidelnou přípravu a činnost.“ Že 
tréninková intenzita zohledněna je, 
namítl člen sportovní komise Pavel 
Osadník. „Dříve se peníze na sport 
pro mládež rozdělovaly jen podle 
počtu členů. V posledních dvou le‑
tech ale byly zavedeny dva důležité 
koeficienty. V roce 2019 to byl po‑
čet tréninků, což znamená, že oddí‑
ly, které trénují jedenkrát týdně, ne‑
dostávají na člena stejné peníze, ja‑
ko oddíly, které trénují šestkrát týd‑
ně. A v roce 2020 jsme zavedli dal‑
ší koeficient, za mě ještě důležitější. 
Komise zohledňuje, kolik platí klu‑
by za nájemné, případně jaké ma‑
jí náklady za energie nebo údržbu 
vlastního sportoviště,“ uvedl Pavel 
Osadník. Jiný koeficient je v přípa‑
dě, že oddíl provozuje činnost v ma‑
teřské škole, v tělocvičně nebo si mu‑
sí pronajímat ledovou plochu či ba‑
zén v městských lázních.
V dalším dotačním programu v ob‑
lasti sportu město podpořilo 868 ti‑
síci korunami konání sportovních 
akcí, mezi nimi například běžecký 
závod Cvilínské schody, 55. ročník 
Krnovské padesátky pěšky a na ko‑
le, 36. ročník silničního závodu O ce‑
nu Krnova, Vánoční laťku v lehké 
atletice nebo Chomýžské sportovní 
hry. Deset oddílů pak získalo celkem  
w272 400 korun v programu Pod‑
pora sportu v dospělých kategoriích.
Více než 1,5 milionu korun směřuje 
do kultury a zájmových činností, a to 
do tří grantových okruhů. Na pravi‑
delnou činnost jde 571 400 a na akce 
901 700 korun. Z akcí můžeme jme‑
novat třeba přehlídku scénického tan‑
ce Krnovské slunéčko, hudební festi‑
val North ‑eastern open air nebo pře‑
hlídku pěveckých sborů Krnov zpívá. 
V programu Podpora publikační čin‑
nosti město přispěje částkou 69 600 
korun na vydání prvního studiového 

alba kapely Rockin´Jackals a CD Rock 
& Swing BigBandu Krnov.
V oblasti prevence kriminality si 109 
tisíc korun rozdělí tři žadatelé. Atleti‑
ka Krnov, SK Dětem a Eurotopia, kte‑
ří je použijí převážně na uspořádání 
letních nebo příměstských táborů či 
sportovních kempů.
Kompletní seznam příjemců dotací 
najdete na webu města. V některých 
programech jsou ještě volné finanč‑
ní prostředky.

Dotace na rok 2021 schválené 
zastupitelstvem města 9. 12. 2020
Oblast sociálních a návazných slu-
žeb 8 018 000 Kč
• Podpora registrovaných sociálních 
služeb 7 696 000 Kč
• Podpora návazných sociálních slu‑
žeb 322 000 Kč
Kultura a zájmová činnost 
1 542 700 Kč
• Podpora pravidelné činnosti kultur‑
ních a zájmových subjektů pro děti 
a mládež 571 400 Kč
• Podpora kulturních akcí a rozvoj 
kulturní a zájmové činnosti na úze‑
mí města 901 700 Kč
• Podpora publikační činnosti  
69 600 Kč
Sport 6 421 858 Kč
• Podpora pravidelné činnosti spor‑
tovních subjektů pro děti a mládež 
5 281 058 Kč
• Podpora sportovních akcí 868 400 Kč
• Podpora sportu v dospělých kate‑
goriích 272 400 Kč
Oblast prevence kriminality 
109 000 Kč
• Podpora zážitkových aktivit pro děti 
a mládež ohrožené delikvencí a krimi‑
nalitou, tematicky zaměřených vzdělá‑
vacích aktivit a letních táborových ak‑
tivit pro děti a mládež 109 000 Kč w

(zdroj: Město Krnov)
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Krnov čeká výběr nového provozovatele MHD
KRNOV - Město Krnov se připra‑
vuje na výběr dopravce, který bude 
od roku 2022 po dobu deseti let za‑
jišťovat provoz městské hromadné 
dopravy (MHD). Aby zadání pro zá‑
jemce o provozování této služby od‑
povídalo potřebám cestujících, shro‑
mažďují úředníci do 8. února připo‑
mínky a podněty občanů.
„Městská hromadná doprava pomá‑
há snižovat znečištění, hluk a provoz 
v ulicích. Považujeme ji za klíčovou 
službu pro občany Krnova. Chce‑
me ji připravit lidem na míru, ať jde 
o jízdní řády nebo o výbavu autobu‑
sů či zastávek. Proto také spouštíme 
dotazník a ty nejčastější postřehy za‑
pracujeme do podmínek výběrového 
řízení na přepravce pro roky 2022 až 
2031,“ uvedl starosta Tomáš Hradil. 

Možné dopravce chce město oslovit 
nejpozději do konce dubna.
Průzkum je změřen na spojenost 
cestujících s vybaveností autobusů 
a s aktuálně platnými jízdními řá‑
dy, které by měly platit i v dalších 
letech. Dotazník je k dispozici v apli‑
kaci Mobilní rozhlas, v tištěné for‑

mě vyjde v pátek 29. ledna v Krnov‑
ských listech a je možné si ho také 
stáhnout a vytisknout z webu měs‑
ta. Senioři bydlící v domech s pečo‑
vatelskou službou a v komunitním 
domě pro seniory ho dostanou do 
schránek. „Vyplněný vytištěný do‑
tazník mohou lidé odevzdat v po‑

datelně úřadu, mimo úřední hodi‑
ny vhodit do schránky umístěné na 
vstupních dveřích do radnice, nebo 
ho naskenovat či nafotit a zaslat na 
e ‑mail kkutalkova@mukrnov.cz,“ 
uzavřela Kristýna Kutálková z od‑
boru rozvoje města.w
(zdroj: Město Krnov)

| |
„Proto také spouštíme 
dotazník a ty nejčastější 
postřehy zapracujeme 
do podmínek 
výběrového řízení“
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Město má v ruce vizi, jak naložit se sportovním areálem na Petrovické  
w

KRNOV - Soutěž „Krnov na 
start“ je vyhodnocena. Jejím 
zadáním bylo vytvořit otevře‑

ný městský areál, kde se sport sta‑
ne demokratickým nástrojem pro 
zapojení všech věkových kategorií 
do sportovního života, ať už pro‑
cházkou sportovním areálem nebo 
profesionálním tréninkem. Výsled‑
ky unikátní soutěže, která nehleda‑
la dílo na klíč, ale zejména partnera 
pro postupné změny, schválila Ra‑
da města Krnova.
O soutěž mělo zájem patnáct týmů, z 
nichž porota vybrala pět, které dosta‑
ly šanci zpracovat návrh. Podané sou‑

těžní návrhy pak jednoznačně proká‑
zaly, že místo má obrovský potenci‑
ál a jeho budoucí smysluplné úpravy 
mohou pomoci jak všem obyvatelům 
města, tak i jeho návštěvníkům. Poro‑
ta po poctivém nastudování a dlou‑
hé diskuzi označila za nejlepší návrh 
autorského týmu U / U Studio z Pra‑
hy ve složení Martin Hrouda, Jiří Ko‑
tal a Tomáš Fridrich. „Sportovní are‑
ál uvažujeme jako veřejný prostor ur‑
čený pro všechny vrstvy obyvatelstva. 
Ať už jako prostor pro sport, tak ja‑
ko příjemné místo pro trávení volné‑
ho času a čerpání energie,“ stojí v au‑
torském popisu návrhu.

Návrh počítá s rozšířením skatepar‑
ku, větším počtem parkovacích míst 
i lepší průchodností areálu. „Všechny 
nově navrhované komunikační tepny 
propojují celé území a zároveň se spo‑
jují v hlavním iniciačním místě, kte‑
rým je skate park, srdce celého areálu. 
Novým orientačním bodem by měla 
být vyhlídková věž na místě současné 
trafostanice, která umožní pozorování 
dění ve sportovním areálu a zároveň 
otevře pohled na věže města z nové‑
ho úhlu. Menšími i většími zásahy a 
rozšířením či přesunem jednotlivých 
aktivit získá komplex na atraktivnos‑
ti. Utvoří se zde takzvaná urban zóna 

s požadovaným zázemím jak pro te‑
nisty, tak i pro širokou veřejnost, vel‑
korysý multifunkční prostor u soko‑

lovny, pobytové plochy a celý areál 
bude doplněn novou výsadbou stro‑
mů. U / U studio se stane pro město 
partnerem, se kterým se budou ladit 
jednotlivé fáze a úpravy tak, aby spl‑
ňovaly požadavky sportovců i veřej‑
nosti. Věřím, že se celý areál stane vy‑
hledávaným místem setkávání všech 
generací,“ říká členka poroty, krnov‑
ská radní Zuzana Matelová.

Další člen poroty, architekt Adam 
Gebrian dodává: „Za největší kvali‑
tu vítězného návrhu porota považuje 
řešení území v bezprostředním oko‑
lí ikonické sokolovny od architekta 
Leopolda Bauera, které má skutečný 
potenciál stát se populárním místem 
pro široké okolí. Rád bych za nezávis‑
lou část poroty poděkoval vedení měs‑
ta Krnova k tomu, že se rozhodlo vy‑
psat otevřenou soutěž na místo, kte‑
ré možná řada kolemjdoucích nevní‑
má ani za velký problém, ani za zají‑
mavou příležitost. Přestože cesta k re‑
alizaci nebude jednoduchá, pevně vě‑
říme, že se město Krnov na tuto ces‑
tu vydá a na konci procesu bude dis‑
ponovat otevřeným sportovním are‑
álem, který bude sloužit jako oblíbe‑
né místo nejen pro sportovce, ale pro 
všechny návštěvníky všech generací.“

Kromě Adama Gebriana byli ne‑
závislými členy poroty její předsed‑
kyně krajinářská architektka Radmi‑

la Fingerová, architektka Alice Mi‑
chalková (AMTB) a architekt To‑
máš Bindr (Atelier 38). Město Kr‑
nov reprezentovali starosta Tomáš 
Hradil, radní Zuzana Matelová a 
městský architekt Lubomír Dehner.

Z návrhů, které byly v hodno‑
tící fázi drženy v anonymitě, po‑
rota vybrala během dlouhého od‑
poledne plného diskuzí tři nejlep‑
ší. Pomyslné stříbro získal sloven‑
ský atelier PLURAL v čele s Marti‑
nem Jančokem a třetí místo obsa‑
dila pražská kancelář BY architects 
v sestavě Markéta Zdebská, Marek 
Žáček, Michaela Křižáková a Ma‑
rie Čáslavská. Dva neoceněné ná‑
vrhy získávají za svou práci takzva‑
né skicovné.

Vítězný návrh není definitivním 
řešením, jedná se o koncept. Násle‑
dovat by mělo jednání s vítězi o po‑
době a uzavření smlouvy na dopra‑
cování a realizaci projektu. Odhado‑
vané investiční náklady deklarované 
v soutěži pro prioritní místa návrhu 
jsou 35 milionů korun. Na příští rok 
je rovněž plánována výstava spojená 
s představením soutěžních návrhů, 
její termín se bude odvíjet od aktu‑
ální epidemické situace. Soutěž ad‑
ministroval ateliér CCEA MOBA. w

(zdroj: Město Krnov)

Podkladová část rozpočtu na rok 
2021 ukázala, že se příznivě nevyvíjí 
jeho příjmová část. Analýza pojme‑
novala hlavní příčiny, kterými jsou 
pokles počtu obyvatel, kůrovcová 
kalamita, opatření související s co‑
vidovou pandemií a nízké poplatky 
občanů za služby města.
V souvislosti s poslední příčinou by‑
lo vedení města vyzváno zpracova‑
telem, aby poplatky občanů v brz‑
ké době dosáhly nejlépe „evropské 
úrovně“. Zatím co biologické faktory 
a jejich dopad nelze předvídat a sys‑
témově ovlivnit, nejsem přesvědčen, 
že se chce koalice vyrovnat zodpo‑
vědně i se zbylými faktory a šet‑
řit kapsy svých občanů. Například.
Pokles počtu obyvatel Krnova dlouho‑
době souvisí s úbytkem pracovních pří‑
ležitostí. Průmyslová zóna II byla je‑
dinečnou příležitostí města, jak tento 
nepříznivý trend zvrátit. V podmín‑
kách prodeje existuje normativ, kolik 
nových pracovních míst musí vypro‑
dukovat každá prodaná plocha. Obje‑
vil se však první zájemce blízký ANO 

a koalice prodává část plochy bez po‑
vinnosti vytvořit nové pracovní příle‑
žitosti. A aby toho nebylo málo, sta‑
rosta prohlásil, že vedení bude usilo‑
vat o zrušení této povinnosti zcela. Dí‑
ky klientelismu tento penězovod ne‑
chali vyschnout.
Objem investiční výstavby vypoví‑
dá mnohé o finanční kondici a cel‑
kovém rozvoji města. Klesají –li pří‑
jmy, a jestli se uvažuje o navyšování 
poplatků pro občany, mělo by město 
jednat obzvláště hospodárně. Roz‑
paky tedy budí plánovaná výstavba 
učeben a ŠJ u ZŠ Janáčkovo náměstí.
Tato škola není v porovnání s ostatní‑
mi třemi ničím výjimečná. Její vedení 
i po nadstavbě, za netečného přihlí‑
žení města, navyšovalo stavy žáků na 
úkor škol ostatních a vytvořilo pro ně 
i pedagogy podmínky vzdálené kom‑
fortu. Škola má 627 žáků. Chybí jí 
učebny, sborovna, odborné učebny, 
kabinety a požaduje nové prostory. 
Na druhé straně se topí a svítí v ne‑
naplněných budovách ZŠ Dvořákův 
okruh a Žižkova, ve kterých se vzdě‑

lává podle údajů města dohromady 
pouze 883, ale mohlo by se při opti‑
mální naplněnosti učit o 337 dětí více.
Dva roky s kolegy nabádáme vedení 
města k optimalizaci školství, pod‑
le které je budování dalších učeben 
na Janáčkově náměstí nepotřebné 
a neekonomické, protože lze nadby‑
tečné žáky pohodlně odučit v uve‑
dených dvou školách. A výsledek? 
Starosta se usmívá a nechává schvá‑
lit 700 tisíc na projektovou doku‑
mentaci. Stejný přístup zvolilo ve‑
dení města ke školním strávníkům.
Obě krnovské školní jídelny včetně 
vyvařovny pro ZŠ Janáčkovo náměs‑
tí byly zrekonstruovány a zmoder‑
nizovány celkovým nákladem 84,8 
mil. Kč. Zajišťují stravu pro 1608 žá‑
ků, přičemž mají možnou kapacitu 
až 2300 jídel. ZŠ Janáčkovo náměstí 
má oficiálně 435 žákovských strávní‑
ků a její vlastní kuchyně je schopna 
vyvařovat až 600 jídel. Tedy uspoko‑
jí všechny své žákovské i pedagogic‑
ké strávníky. Druhým zdrojem, který 
je schopen pokrýt stravovací kapacitu 

uvedené školy je školní jídelna Žižko‑
va s volnou kapacitou 500 jídel. Při 
takto předimenzovaných možnostech 
současných jídelen a v době poklesu 
příjmů města je budování nové šklol‑
ní jídelny za dalších 41 mil. Kč ne‑
zdůvodnitelným a zbytečným přepy‑
chem. Ekonomické i kapacitní uka‑
zatele tedy jednoznačně hovoří řešit 
jen výdejnu stravy u stávající kuchy‑
ně nebo u školy. Levnější variantu té‑
to možnosti nikdy nikdo v Zastupi‑
telstvu města neprojednal.
Až bude Rada města občanům zve‑
dat poplatky nejen za vodu, odpad 
a bydlení, měli by si uvědomit, že 
v nich platí i za rozmařilost součas‑
né koalice, která objektivně neřeší 
problematiku školství ani občanů 
Janáčkova náměstí. Že připlácejí za 
svéhlavost starosty a prezidenta flor‑
balistů Hradila a členky Školní rady 
ZŠ Janáčkova náměstí Matelové. w

Za klub KSČM při 
Zastupitelstvu města, 
Ladislav Sekanina

OPRAVY A SERVIS 
BÍLÉ TECHNIKY

pračky, myčky, ledničky, sporáky, bojlery 
a další spotřebiče

Servis Krnov
Tel.: 554 716 579, 554 716 969 

Mobil: 603 891 113

DÁLE ROZŠIŘUJEME NAŠI NABÍDKU O:
Prodej, instalace a servis klimatizací, tepelných čerpadel, průmyslových
chladících zařízení, průmyslovou gastrotechniku a fotovoltaické systémy

PROVÁDÍME SERVIS: 
LCD i Plasma televizorů, DVD přehrávačů, hi-fi věží, radiomagnetofonů, rádií,
CD přehrávačů a další audio a video techniky.

KR210105KR210105

i n z e r c e

Z REDAKČNÍ POŠTY 
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i n z e r c e

Návrat nemocnice k běžnému provozu brzdí pandemie
w

KRNOV - Sdružené zdravot‑
nické zařízení Krnov se na za‑
čátku loňského prosince vrace‑

lo postupně k běžnému provozu. Ne‑
mocnice začala jako jedna z prvních 
v Česku opět s plánovanou opera‑
tivou. Návrat k plnému provozu ale 
zastavila špatná epidemiologická si‑
tuace v regionu.

„Pandemie na naši nemocnici do‑
padla na podzim. Kromě zaplněných 
covidových jednotek se postupně ná‑
kaza začala šířit i mezi personálem. 
V jednu chvíli jsme měli na nescho‑
pence či v karanténě až 120 zaměst‑
nanců /covidem si prošlo přes 300 
zaměstnanců SZZ Krnov/. I tak se 
našim zdravotníkům podařilo s vy‑
pětím všech sil poskytovat akutní 
péči pacientům ze spádové oblas‑
ti a udrželi jsme v provozu i nejdů‑

ležitější ambulance. Na konci listo‑
padu se situace začala konečně zlep‑
šovat a proto nás těšil postupný ná‑
vrat k běžnému provozu,“ uvedl ředi‑
tel SZZ Krnov MUDr. Ladislav Vác‑
lavec, MBA.
Po třech prosincových týdnech opět 
stoupl počet hospitalizovaných s Co‑
vid‑19. „Před Vánocemi jsme muse‑
li otevřít další covidovou jednotku. 
V praxi to znamenalo, že jsme kom‑
pletně změnili služby a lidé, kteří mě‑
li mít o svátcích volno či dovolenou, 
museli do práce. Bohužel počty hos‑
pitalizovaných po svátcích narůsta‑
jí ještě rychleji. Intenzivní lůžka na 
ARO a interní JIP jsou obsazena ze 
sta procent a nezbylo nám, než pro 
pacienty s těžkým průběhem přidat 
další osmilůžkovou jednotku,“ sdě‑
lil Ladislav Václavec.

V polovině ledna bylo v nemocnici 
hospitalizováno na 80 pacientů se 
středně těžkým a těžkým průběhem 
onemocnění. Na neschopence bylo 
60 zaměstnanců /cca polovina s co‑
vid‑19/. „Situace u nás není růžová, 
ale další nemocnice v kraji prožíva‑
jí to, co u nás bylo na podzim. Pro‑
to jsme se rozhodli, že pomůžeme 

nemocnici ve Frýdku ‑Místku a na 
následná lůžka vezmeme deset je‑
jich necovidových pacientů,“ po‑
kračoval ředitel.

Informace k očkování
Nemocnice na začátku ledna na‑
očkovala na 360 svých zaměstnanců 
/z 800/. Další zájemci z nemocnice 

se budou očkovat v příštích týdnech. 
„Nikdo z kolegů neměl po očkování 
žádnou závažnou vedlejší reakci, kte‑
rá by musela být hlášena na Státní 
ústav pro kontrolu léčiv. Jen u sedmi 
z nich jsme registrovali bolest ruky, 
hlavy či zvýšenou teplotu. Všechny 
tyto reakce odezněly do 24 hodin,“ 
konstatoval náměstek pro léčebnou 
péči MUDr. Bronislav Sedláček, kte‑
rý se stal prvním naočkovaným člo‑
věkem v našem regionu.

Nemocnice připravuje plán, ja‑
kým způsobem bude očkovat senio‑
ry a následně další zájemce z řad ve‑
řejnosti. „Očkovací centrum zůstane 
v prostorách našeho dětského oddě‑
lení. V případě větších zájmů bude 
posíleno ještě na jiných pracovištích 
v nemocnici a o tomto přesunu bu‑
deme veřejnost informovat. V těch‑

to dnech jsme obdrželi prvních 200 
dávek očkovací látky firmy Moder‑
na. Postavili jsme mobilní týmy slo‑
žené z lékaře, sestry a administrativ‑
ního pracovníka, které vyrazily apli‑
kovat očkovací látku do zařízení so‑
ciální péče v našem regionu. Násled‑
ně budeme očkovat u nás v nemoc‑
nici již zaregistrované seniory. Od 
prvního února se mohou registro‑
vat zájemci o očkování z řad široké 
veřejnosti. Pokud bude mít nemoc‑
nice dostatek vakcín, tak proočku‑
je všechny zájemce. V případě ex‑
trémního zájmu budeme připrave‑
ni očkovat i o sobotách,“ dodal ře‑
ditel SZZ Krnov Ladislav Václavec. w

(informace jsou ze dne 19. 1. 2020, 
kdy probíhala uzávěrka tohoto vydání, 
zdroj: SZZ Krnov)

První senioři dostali vakcínu v očkovacím centru krnovské nemocnice
KRNOV - První senioři z Krnov‑
ska, Bruntálska, Albrechticka byli 
naočkováni /první ze dvou dávek/ 
vakcínou proti Covid‑19 v očkova‑
cím centru Sdruženého zdravotnic‑
kého zařízení Krnov.

Očkovací centrum pro seniory 
je umístěno ve třetím patře dětské‑
ho pavilonu /velká zelená budova 
za novou lékárnou/. Ve stejných 
prostorách byli v minulých dnech 
očkováni také zdravotníci. „Přes po‑
čáteční komplikaci, kdy na portá‑
lu ministerstva chybělo naše očko‑
vací centrum, začíná vše fungovat, 
tak jak má. Rychlost očkování nyní 
bude záviset na dodávkách vakcín. 
Počítáme s tím, že jejich distribuce 
bude nabírat na obrátkách. Právě 

podle počtu dodaných vakcín bu‑
deme navyšovat počty očkovacích 
termínů v našem centru,“ sdělil ře‑
ditel SZZ Krnov MUDr. Ladislav 
Václavec, MBA.
V Krnově naočkovali první desít‑
ky seniorů. Jedním z nich byl ta‑
ké osmdesátiletý Anthanasios Zim‑
gopis. Na očkování se zaregistroval 
v neděli. „Chodím se očkovat dlou‑
hé roky proti chřipce. Od té doby 
se mi chřipka vyhnula, z toho dů‑
vodu jsem se rozhodl, že absolvuji 
očkování proti Covid‑19. Druhým 
důvodem je fakt, že jsem loni kvů‑
li pandemii nemohl za rodinou do 
Řecka. Letos se tam chci určitě po‑
dívat a očkováním se vyhnu případ‑
né karanténě,“ uvedl čtyřnásobný 

dědeček a trojnásobný pradědeček 
Anthanasios Zimgopis.

Všichni senioři jsou před očko‑
váním poučeni o možných nežá‑

doucích účincích a také dostávají 
informační leták, na kterém jsou 
uvedeny další podrobnosti včet‑
ně kontaktů na vedoucí lékařku 
očkovacího týmu SZZ Krnov MU‑
Dr. Marii Žaloudíkovou. „Očková‑
ní seniorů probíhá zatím bez kom‑
plikací. Někteří k nám přichází sa‑
mi, další s doprovodem. Zejména 
doprovod upozorňujeme, že je žá‑
doucí, aby naočkovaný člověk setr‑
val v čekárně alespoň po dobu 15 
minut od aplikace vakcíny. Pro‑
to je třeba si na očkování vyhra‑
dit malinko více času,“ uvedla lé‑
kařka Marie Žaloudíková.

Výjezdní tým
SZZ Krnov má také výjezdní očko‑

vací tým složený z lékaře, sestry 
a administrátorky. Tento tým se 
bude nejdříve zaměřovat na soci‑
ální zařízení pro seniory, kde hro‑
zí vyšší riziko komunitního přenosu 
nákazy Covid‑19. „O víkendu jsme 
očkovali personál a klienty Charit‑
ního domu Salvátor v Krnově. Další 
hromadné očkování nás čeká v za‑
řízení SAGAPO Bruntál. Pokračo‑
vat chceme očkováním v domo‑
vech důchodců. Připravujeme po‑
stup, jak bude probíhat očkování 
imobilních seniorů a časem také 
všech imobilních pacientů v našem 
regionu,“ dodal ředitel nemocnice 
Ladislav Václavec. w

(zdroj: SZZ Krnov)
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Tříkrálová sbírka pokračuje on‑line 
až do konce dubna 
w

KRNOV - Kyslíkové koncen‑
trátory, polohovací lůžka 
nebo klimatizaci pro pro‑

story denního stacionáře má 
v plánu pořídit Charita Krnov 
z výtěžku Tříkrálové sbírky. Ta 
je letos jiná než v minulých le‑
tech. Koledníci kvůli epidemic‑
ké situaci až do příbytků nemo‑
hou a sbírka se tak přesunula 
do online prostoru. Přesto jste 
na tradiční pokladničky s logem 
sbírky v Krnově mohli narazit 
hned v několika prodejnách a ta‑
ké v kostelích.
„Naše pokladničky byly umís‑
těny v obchodech U Cesneků 
a Boženka v přízemí domu s pe‑
čovatelskou službou v Hlubčic‑
ké ulici, v síti prodejen JANsAN 
v Krásných Loučkách, u ne‑
mocnice a na Dvořákově okru‑

hu a ve večerce v Kostelci. Dá‑
le ve farním kostele sv. Martina, 
v chrámu sv. Benedikta v Kos‑
telci, v poutním kostele na Cvi‑
líně a samozřejmě také v sídle 
naší Charity,“ vyjmenovala ře‑
ditelka Charity Krnov Moni‑
ka Dudová.
Stacionární pokladničky byly 
k dispozici do 24. ledna. Po tom‑
to datu až do konce dubna mo‑
hou příspěvky Charitě Krnov po‑
sílat do online pokladničky na 
webu trikralovasbirka.cz s uvede‑
ním PSČ Krnova nebo na sbírko‑
vý účet 66008822/0800 s varia‑
bilním symbolem Charity Krnov 
77708010 a specifickým symbo‑
lem 3770. „Aby se o této mož‑
nosti dovědělo co nejvíce lidí, 
nechali jsme vytisknout letáč‑
ky, včetně složenek, které chce‑

me roznést v průběhu příštího 
týdne do schránek. Abychom 
to stihli, rádi uvítáme dobrovol‑
níky, kteří se o roznos postara‑
jí například v okolí svého byd‑
liště,“ uvedla Monika Dudová.

Tříkrálová sbírka je největ‑
ší dobročinnou sbírkovou ak‑

cí v republice. Pořádá ji Chari‑
ta ČR, která výnos sbírky roz‑
děluje podle předem daného 
klíče. Největší část, 65 procent 
vybraných prostředků, zůstává 
Charitám, které je vykoledova‑
ly. Své záměry využití peněz ze 
sbírky formulují Charity pře‑
dem. „Peníze chceme letos po‑
užít na nákup kompenzačních 
pomůcek, když potřebujeme pře‑
devším kyslíkové koncentráto‑
ry a polohovací lůžka. Dále by‑
chom chtěli pořídit klimatiza‑
ci pro prostory denního staci‑
onáře a také vybavení pro od‑
počinek a aktivity jeho uživate‑
lů. Výtěžek sbírky nám také po‑
může zajistit běžný provoz této 
služby,“ uzavřela ředitelka. w

(zdroj: Město Krnov)

Tipy na dárek k svátku zamilovaných
KRNOV - Ještě stále máme v ži‑
vé paměti vánoční svátky a už se 
k nám blíží další den, který je ja‑
ko stvořený pro to, abychom svým 
nejbližším řekli, jak je máme rádi. 
14. února oslavíme svátek zamilo‑
vaných ‑ Den svatého Valentýna.
Vyznání lásky většinou bývá dopl‑
něné o nějaký ten dárek… květinu, 
čokoládu, láhev vína… Co takhle 
letos svého partnera, rodiče, děti či 
kamarády překvapit něčím dvojná‑
sobně? Nejen že jim darujete lahod‑
nou cukrovinku, ale ta navíc může 

být plná kvalitních surovin, díky kte‑
rým obdarovaný nemusí mlsat s vý‑
čitkami svědomí a bude mít radost, 
že dopřává nejen svým chuťovým 
buňkám ale také svému organismu.
V prodejně zdravé výživy Obilka, 
kterou dobře znáte, pro vás objed‑
nali skvělé dárky k této příležitosti. 
Zdravé mlsání z kvalitních surovin, 
které zaslouží obdiv už jen díky své‑
mu luxusnímu balení hned také vy‑
kouzlí úsměv na tváři obdarovaného 
pro svou lahodnou chuť.
Za zmínku stojí opět limitovaná se‑

zónní edice od MIXITu s názvem 
Elixír z lásky v nádherném dárko‑
vém tubusu. Namíchali v něm pro 
vás zamilované müsli s afrodizia‑
kální guaranou, červeným křupa‑
vým ovocem a unikátní růžovou 
čokoládou Ruby z růžových kaka‑
ových bobů. Navrch vše posypali 
čokoládovými křupinkami a man‑
dličkami. Jako sladký bonus ochut‑
náte také borůvky v hořké čokolá‑
dě s jahodovým prachem. Vybírat 
ale můžete z mnoha druhů tubusů, 
ve kterých jsou namíchány lahod‑

né snídaňové směsi, takže snídaně 
se pak stane požitkem.
V loňském roce jsme také zmiňova‑
li olomouckou značku Choco bon‑
té. Jde o luxusní čokolády a pralin‑
ky, které vznikají pod rukama fran‑
couzského mistra cukráře Anaela 
Pomy. Ten pracoval v několika vý‑
znamných francouzských cukrár‑
nách. Nyní tvoří v Olomouci pod 
značkou Choco Bonté. Zde využí‑
vá své znalosti, představivost a díky 
kvalitním surovinám vytváří osvěd‑
čené výrobky podle francouzských 
receptur i čokoládové kreace podle 
vlastní fantazie. A vy si jeho lahod‑
né, ručně vyráběné čokolády může‑
te koupit právě v Obilce. Čokolády 

jsou mléčné i hořké s mnoha dru‑
hy mrazem sušeného ovoce, oříšků, 
chilli, levandulí, zdobením ale třeba 
i šafránem, toskánským kořením, ne‑
bo cejlonským pepřem. Garantuje‑
me vám chuťový i vizuální zážitek.
Pokud máte políčeno na dárek jiné‑
ho ražení, než je cukrovinka, i s tím‑
to jsou připraveni vám v Obilce po‑
moci a nabídnou vám dárková balení 
například bylinkových čajů, přírod‑
ní kosmetiky, medoviny z Jeseníků 
a spoustu dalších zážitkových chutí.
Stavte se v Oblice na Říčním okru-
hu 26 v Krnově, mile vás přivítají, 
poradí a inspirují vás a možná ne-
odoláte a koupíte si jeden dáre-
ček i pro sebe.

KR210113

KR210116

KR210114

i n z e r c e

KR210106

| |
Tříkrálová sbírka je 
největší dobročinnou 
sbírkovou akcí 
v republice.
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V novém roce v novém bytě
w

KRNOV - „Těším se na to, že 
rok 2021 bude pro nás všech‑
ny znamenat určitý pozitivní 

restart po nepříliš vydařeném roce 
2020, kdy se kvůli covidu zastavila 
celá země. A nejvíc se asi těším na 
to, že v Nových Kasárnách uvítá‑
me majitele a nájemce nových by‑
tů!“ říká Rostislav Koritar, jedna‑
tel firmy TGA Development, která 
staví rezidenční domy Nová Kasár‑
na v Krnově.

Kdy přivítáte první obyvatele?
„Předpokládám, že to bude na jaře to‑
hoto roku, řekněme někdy na přelo‑
mu března a dubna 2021. Mám tro‑
chu výčitky, že jsme s výstavbou v ně‑
kolikaměsíčním skluzu, protože hlad 
po nových bytech je v Krnově oprav‑
du veliký. Bohužel i tady se podepsala 
koronakrize a všechna omezení a ob‑
strukce, které z toho vyplývají, jako by‑
ly například karanténní opatření v do‑
davatelských firmách a podobně. Tím 
ale nechci čtenáře obtěžovat, vím, že 
to nikdo neměl a nemá jednoduché. 
Jsem však optimista a věřím, že se ce‑
lá společnost ‑ i za pomoci vakcinace ‑ 
postupně vrátí k normálnímu režimu, 
že lidé budou pracovat, bavit se, rela‑
xovat a žít podle svých představ. My 
budeme samozřejmě rádi, když tento 
pozitivní restart začnou v našich no‑
vých a úžasných bytech!“

Jak byste ty byty 
charakterizoval?
„Jako krásné, vzdušné, prostorné 
a plné světla! Pro mě jsou jako vlast‑
ní děti, mám je rád a opravdu se mi 
líbí. Vím, že už nejsem moc objek‑
tivní, ale mnohem podstatnější je, 
že se také hodně líbí lidem, kteří si 
je už koupili nebo o koupi uvažují 
nebo přemýšlejí nad jejich proná‑
jmem. A to říkám i přes to, že se li‑
dé pro ně nadchli ještě v rozestavě‑
ném stavu. Skoro si neumím před‑
stavit, jak budou reagovat, až je uvi‑
dí v plné kráse a v kontextu celé rezi‑
dence Nových Kasáren. Troufám si 
říct, že se bude jednat o nejkrásnější 
a nemodernější rezidenční bydlení 
v Krnově, srovnatelné s podobnými 
developerskými projekty například 
v Praze, Ostravě či dalších městech.“

Není to příliš sebevědomé 
tvrzení?
„Věřím, že není. Celý projekt byl tak‑

to od začátku koncipován. Jako vel‑
koryse pojatý přístup k novému by‑
dlení, který zahrnuje nejenom byty 
samotné, ale i okolní prostředí, zeleň, 
přilehlé komerční centrum či garáže 
pro většinu bytů. Jedná se o moderní 
architekturu v tom nejlepším smyslu, 
kde se nehledí jen na samotný design 
bytů a domů, ale i na celkový vztah 
k prostředí, ve kterém lidé žijí a kde by 
se měli cítit dobře a spokojeně. S tím 
souvisí i výhodná poloha blízko cen‑
tra, dostupnost služeb nebo sportov‑
ního a rekreačního vyžití. Za pár mi‑
nut jste u řeky nebo v lese, kde můžete 
běhat, procházet se se psem či s dětmi 
jezdit na kole. V bezprostředním sou‑
sedství Nových Kasáren je supermar‑
ket Billa, o kousek dál se nachází ško‑
la na Janáčkově náměstí s moderní ví‑
ceúčelovou halou, skoro za rohem je 
nádraží, blízko je do nemocnice nebo 
na koupaliště. Bez nadsázky se jed‑
ná o jedno z nejlepších míst pro život 
v Krnově. Jak pro bezdětné páry, sin‑
gles, rodiny s dětmi či seniory – každý 
si tam najde přesně to své.“

Jak je to s cenami bytů 
v Nových kasárnách?
„Ceny za prodej i pronájem bytů 
jsou v rámci Krnova určitě nadprů‑
měrné, ale je dobré si uvědomit, že 

vlastnictví nebo pronájem bytu před‑
stavuje běh na dlouhou trať, mnoh‑
dy na celý život. A v této perspekti‑
vě, kdy je potřeba započítat všech‑
ny různé provozní náklady, energie, 
fondy oprav, renovace a úpravy, se 
karta začíná obracet jednoznačně ve 
prospěch našich nových bytů s pod‑
lahovým vytápěním, zvukovou a te‑
pelnou izolací a nulovými investice‑
mi do oprav.“

Myslíte si, že o byty bude 
zájem?
„To si nemyslím, to vím. Zájem o by‑
ty je už nyní veliký, po dostavění se 
ještě zvedne, předpokládám že hlav‑
ně o byty v nájmu. Pokud můžu po‑
radit, zájemci o koupi nebo proná‑
jem by neměli čekat až do kolauda‑
ce, protože se může stát, že byty bu‑
dou už „přebrané“, že například ten 
vysněný byt s balkonem na západ‑
ní stranu už nebude dostupný. Rá‑
di každého zájemce uvítáme v naší 
kanceláři na Opavské ulici, kde po‑
skytneme o bytech detailní informa‑
ce, domluvíme se na prohlídce a pří‑
padně probereme možnosti finan‑
cování. Všechny důležité informace 
a kontakty jsou dostupné na našich 
stránkách www.novakasarna.cz“

Děkuji za rozhovor

 info
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Renému se chtělo na svět dříve, stal se tak prvním 
krnovským miminkem roku 2021
KRNOV - Prvním miminkem roku 
2021 narozeným v krnovské porod‑
nici se stal René Janček. Mamince 
Tereze Valáškové z Krnova se narodil 
na Nový rok v 19.55 hodin. „Původ‑
ně jsme měli termín až 4. ledna, ale 
hned ráno jsem začala mít bolesti. 
Přesto jsme s partnerem čekali, zda 
nejde náhodou o poslíčky. Odpole‑
dne jsme raději do porodnice vyra‑
zili,“ popsala svůj první den nové‑
ho roku Tereza Valášková.

V porodnici nebyl na Nový rok 
původně očekáván žádný plánova‑
ný porod, ale celá služba pod vede‑
ním zástupce primáře gynekologic‑
ko‑porodnického oddělení SZZ Kr‑
nov MUDr. Jozefa Pitoňáka, MBA 
byla připravena na situaci, že by se 
některému děťátku chtělo na svět 
o něco dříve.
„Po našem příjezdu do krnovské po‑
rodnice šlo všechno rychle. Byla ta‑
dy naše porodní asistentka Šárka Ja‑
náčová, se kterou jsem absolvovala 
celou přípravu, a taky zbytek úžas‑
ného týmu. Celý porod proběhl har‑
monicky a všem moc děkuji za pro‑
fesionální a přitom lidský přístup,“ 
nešetřila chválou oblíbená učitelka 
a maminka prvního děťátka naro‑
zeného v roce 2021 v okrese Brun‑

tál Tereza Valášková.
U porodu měla také svého životního 
partnera Patrika Jančeka. Ten prozra‑
dil, že si s partnerkou dlouho mysle‑
li, že budou mít dceru: „Chtěli jsme 
vědět, co se nám narodí, ale mimin‑
ko se při vyšetření pokaždé otoči‑
lo a společně nás s lékařem nechá‑
valo v napětí. Až do pátého měsí‑
ce jsme miminku říkali Laura, jeli‑
kož si Terezka přála holčičku. Když 
jsme se dozvěděli, že to bude chla‑
peček, tak tchán začal bříšku říkat 
Renda. A tak jsme už u tohoto jmé‑

na zůstali.“
Ředitel nemocnice MUDr. Ladislav 
Václavec, MBA do porodnice s ohle‑
dem na epidemiologickou situaci 
osobně nezavítal, ale rodičům poslal 
milý vzkaz. „Renému i všem dalším 
miminkům, která se v letošním roce 
narodí v naší porodnici, přeji hodně 
zdraví, štěstí a lásky. Také aby svý‑
mi malými krůčky, časem i velkými 
kroky a úspěchy, dělali radost těm, 
kteří je milují.“ w

(zdroj: Město Krnov)



10

 info

Oprava lávky u nádraží vyšla na téměř 7 milionů
w

KRNOV - Na přelomu roku 
byla uvedena do provozu láv‑
ka pro pěší u nádraží, jež mu‑

sela být v polovině října 2019 uza‑
vřena kvůli havarijnímu stavu oce‑
lových konstrukcí. Oprava stála 6,7 
milionu korun včetně DPH a realizo‑
vala ji přerovská firma TOMI – RE‑
MONT, která se specializuje na do‑
pravní a inženýrské stavby.
Renovace lávky byla zahájena vlo‑
ni v červenci demontáží nefunkč‑
ního teplovodního potrubí. „Kro‑
mě parovodu se podařilo odstra‑
nit i další inženýrské sítě, které 
byly umístěny na lávce. Jediné, 
co zůstalo, je nízkotlaký plyno‑
vod, který nebylo možné přesu‑
nout jinam,“ uvedl Karel Klímek 

z odboru investic a správy majet‑
ku. Konstrukce mostovky byla po‑
stupně otryskána a pracovníci na‑
hradily všechny prvky, které by‑
ly napadané rzí v takovém rozsa‑
hu, že jejich únosnost byla nevy‑
hovující. „Obě schodišťová rame‑
na byla demontována a nahraze‑
na zcela novými se stupni z poro‑
roštu. Přibyly bezpečnostní prv‑
ky, konstrukce lávky byla opatře‑
na novým nátěrem a na mostovce 
došlo k výměně nášlapné vrstvy ze 
dřeva. Lávka dostala také ložiska, 
jimiž dosud nedisponovala a neby‑
lo tak dostatečně zajištěno rozpí‑
nání a smršťování ocelové kon‑
strukce při změně teplot,“ shrnul 
rozsah dalších prací Karel Klímek.

Ocelová nýtovaná lávka příhradové 
konstrukce byla vybudována v ro‑
ce 1909, aby v rámci provozu spo‑
lečnosti Moravsko ‑slezská centrál‑
ní dráha spojovala Nádražní ulici 
s nově budovanou kruhovou vý‑
topnou zařízení strojní služby pro 
údržbu železničních vozidel. Šede‑
sát metrů dlouhá lávka se skládá ze 
schodiště ve směru od Nádražní uli‑
ce, dvou třicetimetrových polí širo‑
kých dva metry a schodiště vedou‑
cího do Bruntálské ulice. Na konci 
minulého století vznikly dohady, 
kdo je jejím vlastníkem, a to z dů‑
vodu údržby. Majetkem města se 
stala v roce 1999.
Generální rekonstrukci lávky měs‑
to připravovalo od roku 2018, 

kdy zadalo zpracování projekto‑
vé dokumentace. Na konci roku 
2019 bylo vyhlášeno zadávací ří‑
zení na dodavatele opravy, ale fir‑
my o tuto zakázku neměly zájem. 
Aby došlo k opravě v co nejkrat‑
ším čase a snížilo se bezpečnostní 
riziko, protože řada lidí si po uza‑
vření lávky zkracovala cestu přes 
koleje, rozhodlo se město přímo 
oslovit dvanáct firem z celé re‑
publiky, které s opravou podob‑
ných mostních konstrukcí ma‑
jí zkušenosti. Ze čtyř podaných 
nabídek byla ta od firmy TOMI 
– REMONT nejnižší. w

(zdroj: Město Krnov)

Soutěžní fotografie můžete zaslat 
do konce března
KRNOV - Turistické informační cen‑
trum (TIC) Krnov pro velký úspěch 
už podruhé za poslední čtyři roky vy‑
hlásilo soutěž nazvanou Krnov hle‑
dáčkem fotoaparátu, kdy ty nejvy‑
dařenější snímky opět ozdobí stol‑
ní kalendář, tentokrát na rok 2022. 
„Snímky by měly zachycovat Kr‑
nov v různých ročních obdobích. 
Na fotografiích se mohou objevit 
například historické památky, zají‑
mavé budovy, stavby, věže, sochy, 
příroda, letecké záběry, panorama‑
ta a podobně. Vždy však musí být 
zcela zřejmé, že fotografované mís‑
to leží na území Krnova. Do soutě‑
že mohou zaslat své snímky všich‑
ni, kdo rádi fotí, a to bez rozdílu vě‑

ku či trvalého bydliště,“ vysvětluje 
zaměstnankyně TIC Krnov Marké‑
ta Mintálová.

V kalendáři bude zveřejněno cel‑
kem 54 snímků, přičemž o jejich 
výběru rozhodne porota. Hlaso‑
vat však bude moci také veřejnost, 
a to od dubna na Facebooku Info‑
centra Krnov ve vytvořeném albu. 
„Uzávěrka soutěže je 31. března, 
počet zaslaných snímků je ome‑
zen na maximálně deset kusů. Au‑
tor každé vybrané fotografie obdr‑
ží zdarma jeden výtisk kalendáře. 
Zvláštní cenu, a to Balíček krnov‑
ských volnočasových zážitků pro 
celou rodinu, obdrží soutěžící, je‑
hož snímek získá nejvíce lajků na 

Facebooku, kde bude album s vy‑
branými fotografiemi zveřejněno 
od 10. dubna,“ upřesňuje Marké‑
ta Mintálová.
Zájemci o účast v soutěži mohou své 
snímky ve formátu JPG posílat na 
e‑mailovou adresu mmintalova@mu‑
krnov.cz. Doporučená velikost sním‑
ků je 1632 x 1224 a větší, rozlišení 
pak 2Mpx a větší. „Barevnost foto‑
grafií není určená, takže to mohou 
být také snímky černobílé. Podrob‑
nější informace najdou autoři foto‑
grafií na našich internetových strán‑
kách infokrnov.cz,“ uzavírá Marké‑
ta Mintálová. w

(zdroj: Město Krnov)

KR210139

i n z e r c e

KR210140

i n z e r c e

Od ledna se za uložení pneumatik neplatí
KRNOV - Za odložení ojetých pneu‑
matik do krnovských sběrných dvo‑
rů se už neplatí padesátikorunový po‑
platek. Rada města umožnila společ‑
nosti GREEN Logistics CZ zde zří‑
dit veřejná místa zpětného odběru 
a přebírat použité pneumatiky k dal‑
šímu zpracování bezplatně.
„Prvního ledna nabyl účinnosti 
zákon o výrobcích s ukončenou 
životností, který předepisuje vý‑
robci pneumatik povinnost zřídit 
v každé obci místo zpětného od‑
běru. Společnost Green Logistics 
má pověření jednotlivých výrob‑
ců pneumatik k provozování veřej‑
ných míst pro zpětný odběr pneu‑
matik a obci tak odpadá uzavření 
smluvních vztahů s jednotlivými 
výrobci. Bezplatný odběr starých 

pneumatik ve sběrných dvorech je 
cestou k vyššímu komfortu občanů 
a omezení černých skládek,“ uved‑
la Pavla Hájková z odboru investic 
a komunálních služeb.

Občané mají možnost odevzdávat 
použité pneumatiky do sítě zpět‑
ného odběru v pneuservisech, kde 
však provozovatelé často přejíma‑
jí staré pneumatiky jen při využití 
jejich standardních placených slu‑
žeb, tedy v případě přezutí či koupě 
nových. Občané tak často vozí oje‑
té pneumatiky do sběrných dvorů, 
kde je dosud Technické služby Kr‑
nov přejímaly za poplatek 50 ko‑
run za kus. Ke stanovení tohoto po‑
platku došlo v srpnu loňského roku 
kvůli narůstajícímu množství pne‑
umatik a s tím spojeným vysokým 
nákladům na likvidaci, které neby‑
ly zahrnuty do ročního poplatku 
za odpady. w

(zdroj: Město Krnov)
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Bezplatný odběr 
starých pneumatik 
ve sběrných dvorech 
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komfortu občanů 
a omezení černých 
skládek

Dekontaminační přístroj pomůže 
dobrovolným hasičům v boji s covidem‑19
KRNOV - Speciální přístroj v hod‑
notě 72 600 Kč, který dokáže ve 
velmi krátkém čase dekontami‑
novat exteriéry i interiéry od viru 
covid‑19, ve středu 13. ledna od 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje převzal 
Dan Vítek, velitel Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Krno‑
va. Součástí daru byly rovněž dez‑
infekční přípravky za více než 20 
tisíc korun.

Dekontaminovat prostory bu‑
dou dobrovolní hasiči nejen na žá‑
dost svých profesionálních kolegů, 
ale i města Krnova, a to v organiza‑
cích, kterých je zřizovatelem, tedy 
ve školských, sociálních nebo kul‑

turních zařízeních. „V nejbližší do‑
bě dojde k praktickému zaškolení 
bruntálskými profesionálními ha‑
siči, kteří jsou k těmto případům 
v rámci okresu povoláváni a mají 
proto bohaté zkušenosti,“ dodá‑
vá Dan Vítek s tím, že před prací 
s dekontaminačním generátorem 
musí být obsluha nejen proškole‑
na, ale také vybavena ochranný‑
mi pomůckami, jako jsou napří‑
klad celotělový oblek nebo mas‑
ka s filtrem. Přístroj vyrábí z des‑
infekce speciální aerosol, jež pak 
jeho obsluha rozprašuje do okolí. 
Při dekontaminaci prostor může 
vše zůstat na svém místě, včetně 
pokojových rostlin. Podle tabu‑

lek a velikosti místnosti se jen ur‑
čí, jak dlouho bude zásah probí‑
hat, aby byl maximálně účinný. 
„Po dokončení musí být místnost 
půl hodiny uzavřená, aby desin‑
fekce mohla působit. Po další ho‑
dině a odvětrání je opět přístup‑
ná lidem,“ upřesňuje Dan Vítek.
Speciální přístroj ale nebyl jediným 
darem, který dobrovolní hasiči získa‑
li od Hasičského záchranného sbo‑
ru MSK. Došlo totiž i k bezplatné‑
mu převodu deseti radiostanic v cel‑
kové hodnotě 302 952 Kč, které do‑
sud užívali coby zápůjčku a jež jsou 
nyní v majetku města. w

(zdroj: Město Krnov)
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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 řa‑
dí naši školu mezi výjimečné in‑
stituce našeho regionu. Jsme to‑

tiž jediným vzdělávacím zaříze‑
ním v tomto kraji, které posky‑
tuje tříletou dálkovou formu ná‑
stavbového studia oboru Podni‑
kání. Složení maturitní zkoušky 
je tedy dosažitelné i pro ty, kteří 
chodí denně do zaměstnání. Dál‑
ková varianta probíhá výhradně 
v odpoledních hodinách vybraný 
den v týdnu. Důraz je při tomto 

typu studia kladen na domácí pří‑
pravu a konzultace s vyučujícími. 
Absolvent nástavbového studia – 
ať již denního nebo dálkového‑ 
získá znalosti a dovednosti, které 
jsou potřebné k úspěšnému zvlád‑
nutí aktivit v podnikatelské sféře.

Důležitým předpokladem k úspěš‑
nému ukončení jakéhokoliv oboru 
je správná motivace ke studiu. Tu 

podporuje i vzhled školních pro‑
stor. Budovy prošly v minulých le‑
tech mnoha stavebními i interiéro‑
vými úpravami. Naši žáci si mohou 
o přestávkách odpočinout v barev‑
né relaxační zóně s pohodlnými po‑
hovkami, zacvičit si v moderní tělo‑
cvičně s novou posilovnou, sednout 
si v průběhu výuky do zářivých kře‑
sel čítárny, vyzkoušet si nejmoder‑

nější technologie v dílnách. Studi‑
um tedy nemusí znamenat jenom 
sezení ve školních lavicích, ale mů‑
že 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
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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

příloha Střední školy a zaměstnavatelé regionu
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Býval obrovským kolosem, dnes je Strojosvit stabilní 
strojírenskou firmou
w

KRNOV - Historie krnovského 
Strojosvitu se začala psát před 
více než 70 lety. Za jeho vzni‑

kem stálo politické rozhodnutí, jak 
už to bývalo v těchto letech běžné.

Díky němu tak v malém slez‑
ském městě vyrostl obrovský gigant 
a prakticky monopolní výrobce ko‑
želužských strojů pro celou RVHP. 
V éře své největší slávy zaměstnáva‑
la fabrika na 1 200 lidí, disponovala 
obrovským bytovým fondem, měla 
vlastní učňovské školství a vydávala 
dokonce i podnikový časopis. S nad‑
sázkou se dá říci, že tehdy byl téměř 
každý krnovan nějakým způsobem 
Strojosvitem „zasažen“.

Situace se začala měnit v osm‑
desátých letech minulého století, 
kdy i tehdejším čelním představi‑
telům naší země začalo docházet, 
že pokud by měla být fabrika kon‑
kurenceschopná i mimo „východ‑
ní“ blok, musí se mnohé změnit. 
Na plánovanou restruktualizaci fir‑
my už však nedošlo, předběhl ji to‑
tiž listopad 1989.

Už v roce 1990 se podnik rozdě‑
lil na tři celky: Slezskou komerční 
slévárnu, Spojené slévárny a závo‑
dy 01 a 04 dál pokračovaly pod ná‑
zvem Strojosvit a vznikla také řada 
místních strojírenských firem. První 
neúspěšný pokus o privatizaci spo‑
lečnosti přišel v roce 1996. Tehdy 
o firmu usilovala společnost STG, 

která však nakonec usoudila, že 
zřejmě „přestřelila“ své schopnos‑
ti. Strojosvit tak vrátila do rukou 
státu. Následující roky pod taktov‑
kou státní správy a posléze novým 
majitelem, kterým se stala ostrav‑
ská investiční skupina, se dají na‑
zvat jedním z nejčernějších období 
značky Strojosvit, kdy přišla o své 
renomé nejen na trzích, ale přede‑
vším u vlastních zaměstnanců, po‑
tažmo v celém městě.
Zvrat přišel v roce 2006, kdy zdeci‑
movaná firma přešla do vlastnictví 
pražské holdingové společnosti, kte‑
rá má ve svém portfoliu také Zevetu 
Bojkovice, a. s. Ředitelem byl jme‑
nován krnovský rodák a patriot Ing. 
Radoslav Moravec mladší.
Ten se od první chvíle, kdy převzal 
firemní kormidlo, snaží společně 
s Ing. Radoslavem Moravcem Csc. 
starším, vrátit značce Strojosvit to, 
o co v divokých devadesátých letech 
minulého století přišla. Nejenže fir‑
mu vrátil zpět do černých čísel, ale 
opět se stává jedním z významných 
zaměstnavatelů ve městě.
Firma je také například význam‑
ným dlouholetým partnerem kr‑
novského hokejového klubu a pod‑
poruje i další různé projekty v na‑

šem městě.
„V tuto chvíli dosahujeme stabilně 
obratu kolem 140 milionů korun 

ročně a téměř každý rok investuje‑
me nemalé prostředky zpět. Investice 
jdou do strojního vybavení, ale také 

například do samotného firemního 
zázemí. Za pozitivními výsledky sto‑
jí ale především práce a schopnosti 

našich zaměstnanců,“ říká Ing.Ra‑
doslav Moravec, ředitel Strojosvitu. w

Se složitou situací na trhu práce má pomoci nová aplikace
KRAJ ‑ Nabídku profesního pora‑
denství pro zaměstnance i aplikaci 
pro firmy umožňující párování vol‑
ných lidských kapacit najdou zájem‑
ci na novém webovém portálu www.
moje‑misto.cz, který je součástí pro‑
jektu Moje místo v MSK. Tato bez‑
platná služba je financovaná kra‑
jem a má nejen pomáhat zaměst‑
nancům, ale také propojovat firmy 
při řešení propouštění i náboru no‑
vých pracovníků. „Projekt reaguje 
na důsledky pandemie COVID‑19 
i na strukturální změny hospodář‑
ství. Pokud se chystáte propouštět 
zaměstnance nebo naopak hledáte 
nové pracovníky, jsme přesvědčeni, 
že pomůže nejen vám, ale přispěje i 
k celkovému zlepšení situace na tr‑
hu práce v našem kraji a ještě více 
prohloubí spolupráci mezi veřejným 
a soukromým sektorem,“ říká hejt‑
man kraje Ivo Vondrák.

A jak projekt funguje?
Webová aplikace, která je jeho sou‑
částí, umožňuje firmám spárování 
volných pracovních kapacit na zá‑
kladě poptávky a nabídky konkrétní 
pozice nebo prostřednictvím znalos‑
tí a kompetencí. „Pokud firma pro‑

jeví zájem o volné kapacity nabíze‑
né jinou firmou, dojde k propojení 
těchto subjektů prostřednictvím no‑
tifikačního e‑mailu, kde budou uve‑
deny všechny potřebné náležitosti. 
Aplikace mimo jiné nabídne zpro‑
středkování nebo také výpůjčku za‑

městnanců a sdílení kapacit zaměst‑
nanců,“ popisují autoři projektu.
Dále budou zřízena poradenská cent‑
ra pro různé části Moravskoslezského 
kraje, kde bude zaměstnancům po‑
skytnuto profesní poradenství. Tu‑
to službu bude možno využít záro‑
veň online nebo fyzicky v prostorách 
firem zaměstnavatelů. „Zaměstnan‑
cům, kterým budou chybět znalosti 
nebo kompetence k novému uplatně‑
ní, bude nabídnuto také další vzdě‑
lávání. Může se jednat především o 
pomoc s tvorbou životopisu, moti‑
vačního dopisu nebo nácvik pra‑
covního pohovoru,“ dodávají au‑
toři s tím, že tyto služby budou při‑
způsobeny zájemcům na míru přes‑
ně podle situace, ve které se aktuál‑
ně nachází anebo druhu zaměstná‑
ní, které hledají. w

(zdroj: MSK)

| |
Zvrat přišel 
v roce 2006, kdy 
zdecimovaná firma 
přešla do vlastnictví 
pražské holdingové 
společnosti, která má 
ve svém portfoliu také 
Zevetu Bojkovice, a. s.

KR210117

i n z e r c e
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KR210130

Pro snadné uplatnění v praxi studujte na průmyslovce v Krnově
w

KRNOV - Střední škola prů‑
myslová Krnov na Soukenické 
a Opavské ulici má dlouhole‑

tou tradici v automobilních, technic‑
kých i umělecko ‑řemeslných oborech 
a vychovává odborníky, kteří nachá‑
zí uplatnění nejen na trhu práce, ale 
jsou úspěšnými studenty vyšších od‑
borných a vysokých škol. Mnozí ab‑
solventi se uchytili i jako špičkoví od‑
borníci ve významných českých i nad‑
národních společnostech v ČR. Škola 
je vybavena nejnovějšími technologi‑
emi, 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 ma‑
turitními obory – žák v případě po‑
třeby přejde z maturitního na učeb‑

ní obor nebo obráceně, žák s výuč‑
ním listem může pokračovat na ná‑
stavbovém studiu a dodělat si matu‑
ritní zkoušku;
· možnost získání stipendia v obo‑
ru Mechanik seřizovač a výučního 
listu v oborech Mechanik seřizovač 
a Autotronik;
· spolupráce s významnými zaměst‑
navateli, 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, mechatro‑

niky, automatizace a robotizace vý‑
roby, obsluhy i programování počí‑
tači řízených obráběcích strojů pro 
kov i dřevo, svářečské centrum a vy‑
bavení autodílen odpovídající mo‑
derním trendům;

· možnost získání řidičského a svá‑
řečského průkazu;
· ubytování ve vlastním domově mlá‑
deže a zajištění stravy (6 jídel denně);
· příjemné školní klima.

Proč studovat na Gymnáziu v Krnově ?
KRNOV - Vždy jsme tady byli a bu‑
deme pro naše žáky, které se snaží‑
me intenzivně a poctivě připravovat 
na jejich budoucí profesní i občan‑
ský život. Našim hlavním cílem je 
kvalitně připravit žáky na studium 
na vysokých školách různého zamě‑
ření u nás i v zahraničí.
Za důležité považujeme aktivní 
zvládnutí cizích jazyků (JA, JN, JR, 
JF, JŠ), přírodovědný základ, práci 
s PC a získání všeobecného vzdě‑
lanostního základu. Všestrannost 
a schopnost rychlé adaptace mla‑
dého člověka na nové podmínky 
je dnes tím nejcennějším, co mů‑
žeme v rychle měnícím se světě na‑
bídnout. Právě proto jsou naši žáci 

tak úspěšní. Důkazem je například 
loňská účast našich žáků v celostát‑
ních kolech překladatelských soutě‑
ží, biologické olympiádě, vítězství 
v mezinárodních výtvarných soutě‑
žích v Hong Kongu, Exlibris a Lidi‑
cích nebo účast žákyně v celorepub‑
likovém finále uměleckého předne‑
su Wolkrův Prostějov. Velmi úspěš‑
ní byli naši žáci také při skládání 
mezinárodně uznávaných zkoušek 
PET a FCE.
V průběhu studia se žáci zúčastňují 
celé řady kurzů, exkurzí, výukových 
programů i zahraničních studijních 
pobytů. Velký důraz škola klade také 
na kulturní a sportovní vyžití žáků. 
Samozřejmostí jsou návštěvy diva‑

delních a hudebních představení, ak‑
tivní pořádání besed se zajímavými 
lidmi a účast na nejrůznějších spor‑
tovních akcích. Na naší škole studu‑
jí i žáci, kteří se vedle plnění svých 
studijních povinností aktivně věnu‑
jí sportovním aktivitám a podávají 
vynikající sportovní výkony. Řada 
z nich je zařazena do reprezentač‑
ních týmů ČR a reprezentují naši re‑
publiku i město na ME i MS.
Závazkem a velkou motivací pro dal‑
ší práci jsou pro nás úspěšní absol‑
venti, kteří se na krnovské gymná‑
zium pravidelně rádi vracejí a často 
vzpomínají na svá studentská léta.

Mgr. Vladimír Schreier, 
ředitel školy

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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Kraj pořádá on ‑line veletrh středních škol
w

KRAJ - Žákům devátých tříd 
pomůže ve výběru střední ško‑
ly Veletrh středních škol Mo‑

ravskoslezského kraje. Ten se bude 
s ohledem na pandemii konat on‑
‑line formou, a to od 18. ledna do 
4. února. Termíny videokonferen‑
cí budou rozděleny podle jednotli‑
vých okresů, aby se v nabídce 116 
zapojených škol budoucí středoško‑
láci a jejich rodiče snáze orientovali.
Na území Moravskoslezského kra‑
je je 10 a půl tisíce žáků devátých 
tříd, kteří si budou vybírat z nabíd‑
ky oborů celkem 132 středních škol. 
Všechny tyto školy Moravskoslez‑
ský kraj přizval k bezplatné účasti 
na on ‑line veletrhu. Nabídku využi‑
lo a prezentovat se bude 116 střed‑

ních škol. Zapojí se střední školy zři‑
zované Moravskoslezským krajem, 
ale také školy jiných zřizovatelů ne‑
bo školy soukromé.
„V předchozích letech se budoucí 
středoškoláci mohli účastnit dnů 
otevřených dveří nebo různých 
veletrhů prezentujících vzděláva‑
cí nabídky středních škol. To bo‑
hužel letos aktuální epidemiologic‑
ká situace neumožňuje, proto jsme 
iniciovali a finančně zajistili vznik 
on ‑line veletrhu. Každá ze zapoje‑
ných středních škol bude mít k dis‑
pozici dvě celodenní videokonfe‑
rence v předem stanoveném ter‑
mínu,“ sdělil náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro škol‑
ství a sport Stanislav Folwarczny 

s tím, že veletrh bude interaktiv‑
ní. Zástupci jednotlivých škol bu‑
dou mezi 10. a 18. hodinou odpo‑
vídat na dotazy budoucích ucha‑
zečů a jejich rodičů, školu budou 
prezentovat také prostřednictvím 
videí, fotek, případně rozhovorů 
se stávajícími žáky školy.
„Střední školy na území našeho re‑
gionu mohou samozřejmě své obo‑
ry prezentovat paralelně s naším ve‑
letrhem i jinými různými formami. 
Ať už to budou jejich vlastní on‑
‑line prezentace nebo třeba inzerá‑
ty v médiích či na sociálních sítích. 
Série videokonferencí krajského ve‑
letrhu pak bude přehledně a syste‑
maticky představovat vzdělávací na‑
bídku většiny středních škol v Mo‑

ravskoslezském kraji,“ řekl náměs‑
tek hejtmana kraje Stanislav Fol‑
warczny a doplnil, že Veletrh střed‑
ních škol Moravskoslezského kra‑
je vznikl ve spolupráci Moravsko‑
slezského kraje s Úřadem práce ČR, 
středními školami na území regionu 
a dalšími partnery. Realizaci veletr‑
hu zajišťuje Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, a to na stránkách 
https://veletrh ‑skol.msk.cz/
„Stránky veletrhu budou pro zá‑
jemce aktivní již od 15. ledna. 
Žáci i jejich rodiče se budou mo‑
ci seznámit s oborovou nabídkou 
již před začátkem on ‑line vele‑
trhu a udělat si představu o je‑
jich možnostech. Na stránkách 
bude přehled úplně všech střed‑

ních škol a jejich oborů včetně 
těch, které se do veletrhu neza‑
pojí. Věřím, že veletrh, ale i sa‑
motné stránky budou při rozho‑
dování, kam po základní škole 
nastoupit, užitečný pomocník,“ 
uzavřel náměstek hejtmana kra‑
je Stanislav 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

Nepodceňujte správný výběr školy, pro život je velmi důležitý
Když jsou děti malé, odpovídají na 
otázku „Co bys chtěl být, až budeš 
velký nebo velká?“ bez váhání a zce‑
la jasně: zpěvačkou, pilotem, kosmo‑
nautem, cestovatelem, zdravotní ses‑
třičkou, archeologem, doktorem, ka‑
deřnicí, herečkou, lyžařským instruk‑
torem… Volba povolání je u nich 
zejména věcí fantazie, která nebere 
zřetel na vlastní způsobilost ani na 
předpoklady práce. V průběhu let se 
preference mění a z dítěte je najed‑
nou deváťák, který si začíná uvědo‑
movat, že při volbě povolání je nut‑
né brát v úvahu vlastní schopnos‑
ti, školní prospěch, že se musí ptát 
na kritéria přijetí do učebního po‑
měru nebo na školu či na požadav‑
ky povolání.
Když pozná, jaké má vlohy a schop‑

nosti, znalosti, dovednosti, vlastnosti 
či motivaci, umožní mu to lépe po‑
rovnat jeho dispozice s nároky na vý‑
kon zvoleného povolání a adekvátně 
se rozhodnout o profesní orientaci 
a volbě dalšího vzdělávání. Velkou 
pozornost by pak měl věnovat nejen 
výběru školy, ale i tomu, jak velká 
bude šance v budoucnu najít práci.
Dobře se rozhodnout, kam dál po zá‑
kladní škole, je velmi důležité. Přes‑
tože volba není aktem nevratným, 
jakákoliv změna původního rozhod‑
nutí je spojena s vynaložením znač‑
ného úsilí. Tato situace je popisová‑
na na analogii nádraží a vlaku. S vol‑
bou další vzdělávací a profesní drá‑
hy je to totiž podobné jako na ná‑
draží. „Jakmile vstoupíte do určité‑
ho vlaku, můžete sice během jízdy 

přestoupit a rozhodovat tak o své 
další trase, ale základní směr vaší 
jízdy už je dán. Čím více jej bude‑
te chtít změnit, tím více úsilí vás to 
bude stát.“ Proto by se na rozhod‑
nutí měli významnou měrou podílet 
nejen děti samotné, ale také jejich 
rodiče, učitelé a odborníci. Vždyť 
vzdělání je jedním z klíčových fak‑
torů, který určuje sociální postave‑
ní jedince na společenském žebříč‑
ku, jeho úspěšnost na trhu práce 
a možnost pokračovat v navazují‑
cím vzdělávání.
Pomoc při rozhodování o další vzdě‑
lávací a profesní cestě žáků na každé 
základní škole poskytuje výchovný 
a kariérní poradce, což je pedagog, 
který pomáhá při profesní orientaci 
a řešení výchovných otázek. V ob‑

lasti kariérního poradenství pomá‑
há žákům a zákonným zástupcům 
při rozhodování o dalším vzdělávání 
a profesní orientaci. Jeho úkolem je 
pomoci žákům ujasnit si vlastní ka‑
riérní cíle a porozumět světu práce.

Kam po základní škole
Nabídka středních škol je velká. 

V posledních letech převládá trend 
získat středoškolské vzdělání, přes‑
něji složit maturitní zkoušku. S no‑
vou podobou maturit se však uka‑
zuje, že ne každý žák, který má ty‑
to ambice, cíle dosáhne. Gymnázi‑
um je vhodné pro žáky s výborným 
prospěchem, žádoucí jsou výborné 
z hlavních předmětů a zájem o stu‑

dium. Střední školy ukončené matu‑
ritou by měli volit žáci s prospěchem 
do průměru dvě. Vodítkem k rozhod‑
nutí jsou tedy známky na vysvěd‑
čení a případně výsledky testů pro‑
fesní orientace, které nabízí školní 
psycholog, u žáků s poruchami uče‑
ní lze využit služeb pedagogicko‑
‑psychologických poraden. w

KR210120

i n z e r c e

náměstek hejtmana kraje 
Stanislav Folwarczny

| |
Dobře se rozhodnout, 
kam dál po základní 
škole, je velmi 
důležité.
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KR210136

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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i n z e r c e

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!

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

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
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Výběr střední školy mají letos děti a jejich rodiče o poznání složitější
Dnes je již zcela jasné, že loňský a le‑
tošní rok se zapíše nejen do našich, 
ale také celosvětových dějin. Pan‑
demie koronaviru ovlivnila a na‑
dále ovlivňuje téměř každou naši 
činnost. Zcela zásadním způsobem 
vstoupila také do možností, jak vy‑
bírat střední školu.
Na co se tedy soustředit a podle če‑
ho vybrat tu správnou?

Podle zájmu
Má ‑li žák deváté třídy jasný a vyhra‑
něný zájem, je pro něj výběr správné 
školy ulehčený. Pocházíte ‑li z rodiny 
stavařů a máte ‑li také o tento obor zá‑
jem, vyberete si stavební průmyslovou 
školu. Podobně další typy průmyslo‑
vých škol: elektrotechnické, strojnic‑
ké, dopravní, chemické apod. Trochu 
větší problém je s výběrem škol eko‑
nomického typu. Patnáctiletý člověk 
zřejmě ještě nemůže mít vyhraněný 
zájem o ekonomii, navíc při zájmu 
o další vysokoškolské studium eko‑
nomického zaměření je možná vý‑
hodnější podat přihlášku na gymná‑
zium, kde bude student lépe připra‑
ven na přijímací zkoušky z matema‑
tiky. U volby gymnázia nic nezkazí‑
te. Studentovi gymnázia se otevírají 
všechna možná další pomaturitní stu‑
dia a dnes po absolvování gymnázia 
lze najít, alespoň ve větších městech, 
i přímé uplatnění v praxi. Gymnázi‑
um minimálně naučí dva světové ja‑
zyky a práci s počítačem, a přidáme‑
‑li aspoň minimální rozhled v dalších 
oblastech, neměl by být problém na‑
jít hned po střední škole zaměstnání.

Podle umístění a času dopravy
Kritérium časové dostupnosti ško‑
ly patří k nejdůležitějším. Chodí‑
‑li student do školy přibližně 200 
dní ve školním roce po dobu čtyř 
let, tak časová úspora hodiny den‑

ně představuje za dobu studia 800 
hodin, což je 33 celých dní. Navíc 
je z mnoha důvodů dobré, bydlí ‑li 
na blízku přímý spolužák ze stej‑
né školy, a to se přihodí spíš tehdy, 
chodíte ‑li do školy ne příliš vzdále‑
né od místa svého bydliště.

Podle šancí na přijetí
Usilujte o přijetí na zvolenou školu 
bez obav a strachu. Po prvním kole, 
kdy je na některých školách opravdu 
nával, vždy existuje spousta středních 
škol s nenaplněným stavem a dychtí‑
cích po studentech. Je zbytečné z pří‑
lišného strachu už dopředu vzdát sou‑
boj o přijetí na vysněnou školu a spo‑
kojit se s přihláškou na školu, na kte‑
rou byste se dostali tak jako tak po 
prvním termínu.

Podle dne otevřených dveří
Dny otevřených dveří byly jednou 
z významných součástí „pátrání“ po 
té nejvhodnější střední škole. V letoš‑
ním roce jsou však klasické Dny ote‑
vřených dveří zdá se minulostí. Téměř 
všechna zařízení dnes nabízejí alter‑
nativu v podobě online návštěv. Ty 
však bohužel nepřenesou možnost 
nasátí atmosféry školy, rozpoznaní 
vztahů v pedagogickém sboru a další.

Podle internetových stránek
Jedná se o pomocné kritérium. Ško‑
la, která má lepšího a šikovnějšího 
vývojáře www, nemusí být nutně 
lepší. Na internetových stránkách 
školy spíše rozpoznáte možnost mi‑
moškolních aktivit. Je důležité vědět, 
že u mnohých škol existují také pa‑
ralelní internetové stránky, které si 
vedou studenti, mnohdy ti nejvíce 
opoziční. Tam se často dozvíte více 
než na oficiálních stránkách školy.

Podle atmosféry 
pedagogického sboru

Na velkých školách, které přibírají 
každoročně 3 až 4 nové třídy a ví‑
ce, pracuje několik desítek pedago‑
gů. I když máte skvělé reference na 
některé z nich, nikde není psáno, že 
Vaše dítě (Vás) nebudou učit právě ti, 
kteří zas až tak skvělí nejsou. Přesto 
je na školách, kde kantoři tvoří „par‑
tu“ a dobrý pracovní kolektiv, lep‑
ší tvůrčí atmosféra než na školách, 
kde vládne ve sboru ponurá, neka‑
marádská nálada.

Podle informací od studentů 
nebo absolventů školy
Důležité kritérium s tím, že je ne‑
zbytné každou informaci prověřo‑
vat se zřetelem na to, že jednotlivé 
názory jsou nutně subjektivní. Ta‑
dy je určitě potřebné nespolehnout 
se na informaci z jedné ruky, ale 
obstarat si hned celou síť informa‑
cí od většího počtu studentů spoje‑
ných s danou školou.

Podle důrazu na kázeň, nebo 
naopak uvolněnost
Některé školy jsou známé tvrdším 
přístupem, přesnými a nepřestupi‑
telnými pravidly. Jiné dávají důraz 
na individuální přístup. Některé ško‑
ly se samy profilují přísným přístu‑
pem ke kázeňským prohřeškům, jiné 
naopak předem referují o své ocho‑
tě pracovat s problémovými žáky.
Zdroj: publikace Přijímací zkouš-
ky - kompletní průvodce přípravou 
(www.scio.cz).
Internetové zdroje: www.uiv.cz , 
www.atlasskol.cz , www.msmt.cz

Gymnázium
Výhody gymnázií:
‑ Poskytují studentům silný všeo‑
becně vzdělávací základ s důrazem 
na výuku cizích jazyků, na komu‑
nikativní dovednosti, samostatnost 

a další obecné dovednosti, které jsou 
potenciálními zaměstnavateli vyso‑
ce ceněny.
‑ Všeobecný vzdělávací základ, na 
který se gymnázia zaměřují, je ne‑
zbytným a klíčovým předpokladem 
k orientaci v sociálním prostředí ake 
schopnosti pružné reakce na mění‑
cí se požadavky pracovního trhu.
‑ Výrazné zastoupení všeobecné slož‑
ky ve vzdělávání na gymnáziu velkou 
měrou podporuje větší pružnost při 
změně a zvyšování odborné kvalifi‑
kace a snižuje tak riziko dlouhodo‑
bé nezaměstnanosti.
‑ Absolventi gymnázií mají výrazně 
nejširší možnosti volby vysoké ne‑
bo vyšší odborné školy a vyšší šan‑
ce na přijetí na vysokou školu. Pro 
studenty, kteří mají zájem o vysoko‑
školské studium humanitního a pří‑
rodovědného typu, je pak gymnázi‑
um téměř podmínkou.
Nevýhody:
‑ Student nezíská žádnou specific‑
kou odbornou kvalifikaci, což pra‑
covní trh někdy vyžaduje. K získá‑
ní potřebné kvalifikace je třeba ab‑
solvovat vysokou nebo vyšší odbor‑
nou školu.

Lyceum
Výhody:
‑ Široký všeobecně vzdělávací základ 
studia v lyceu je vhodným výcho‑
diskem pro další studium na vyso‑
ké nebo vyšší odborné škole a záro‑
veň dobrým předpokladem toho, že 
absolvent bude schopen se dobře ori‑
entovat na trhu práce.
‑ Jelikož odborné „zabarvení“ stu‑
dia není příliš výrazné, umožňuje 
vzdělání na tomto typu školy hlásit 
se na široké spektrum vysokých škol. 
Vzhledem k odborné profilaci stu‑
dia není třeba se obávat, že v přípa‑
dě nepřijetí na VŠ nebo VOŠ zůstane 

absolvent bez odborné kvalifikace.
Nevýhody:
‑ Obecné nevýhody nejsou při takto 
koncipovaném studiu patrné, je však 
nutné zjistit si podrobné informace 
o konkrétní škole, zejména o nápl‑
ni studia a jeho kvalitě.

Konzervatoř
Výhody:
‑ velmi kvalitní a velmi intenzivní pří‑
prava talentovaných dětí na umělec‑
kou dráhu s velkou pravděpodobnos‑
tí uplatnění ve zvoleném oboru. Velká 
šance pokračovat ve stejném oboru na 
vysoké škole uměleckého zaměření.
Nevýhody:
‑ vyhraněné zaměření na vybraný 
obor, které prakticky znemožňuje po‑
kračovat ve studiu na jiné než umě‑
lecké škole ve stejném oboru. V pří‑
padě, že absolvent nenalezne vhod‑
né uplatnění v e svém oboru, může 
mít s hledáním zaměstnání problémy.

Střední odborná škola
Výhody:
‑ Absolventi střední odborné školy 
obvykle získávají v průběhu studia 
hluboké znalosti a dovednosti v ob‑
lasti příslušného oboru
‑ Často se stává, že studenti vyso‑
kých škol, kteří přišli na vysokou 
školu po absolvování střední odbor‑
né školy stejného zaměření, zvládají 
v některých odborných předmětech 
prvního ročníku všechno „levou zad‑
ní“. Jinak řečeno, znalosti absolven‑
ta střední školy jsou v některých od‑
borných předmětech často tak hlu‑
boké, že se do značné míry překrý‑
vají se znalostmi, které získá vyso‑
koškolský student během prvních 
dvou až čtyř semestrů studia (dob‑
rým příkladem mohou být absol‑
venti stavební průmyslovky na VŠ 
se stavebním zaměřením).

‑ Dobrá příprava v daném oboru 
je dána mimo jiné tím, že materi‑
ální podpora výuky na středních 
odborných školách je často na vy‑
soké úrovni.
Nevýhody:
‑ Nevýhodou některých středních 
odborných škol a některých oborů 
může být nedostatečný důraz na 
rozvoj některých důležitých obec‑
ných dovedností (výuka cizích ja‑
zyků, informační a počítačové před‑
měty apod.).
‑ Nabídka volitelných a nepovin‑
ných předmětů, která je často limi‑
tována materiálními, personálními 
a ekonomickými podmínkami ško‑
ly, není na školách tohoto typu tak 
pestrá jako na gymnáziích. Je však 
třeba zdůraznit, že míra těchto nedo‑
statků souvisí na jedné straně s od‑
borným zaměřením oboru, na stra‑
ně druhé pak s podmínkami na kon‑
krétní škole.
‑ Některé obory jsou pro další stu‑
dium na vyšším stupni škol vylože‑
ně nevhodné, jiné však (např. tech‑
nické a umělecké obory) své absol‑
venty na další studium připravují 
kvalitně. Z hlediska studia na vyso‑
kých školách je zde ještě nutno zmí‑
nit, že studijní úmrtnost absolventů 
SOŠ v průběhu studia na vysokých 
školách je ve srovnání s absolventy 
gymnázií více než dvojnásobná, vý‑
znamnou příčinou je slabší všeobec‑
ně vzdělávací základ.
Dalšími možnostmi získání matu‑
rity je učební obor s maturitou ne‑
bo tříletý učební obor s nástavbo‑
vým studiem.

Zdroj: publikace Přijímací zkouš-
ky - kompletní průvodce přípravou 
(www.scio.cz).
Internetové zdroje: www.uiv.cz , 
www.atlasskol.cz , www.msmt.cz
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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 staveb‑
ní v Opavě. Stavební firmy pociťují 
extrémní nedostatek mladých kvali‑
fikovaných pracovníků a pravidelně 
se na naši školu obracejí se zájmem 
o nové a nové absolventy. Společně 
s Hospodářskou komorou a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví podpo‑
rují a snaží se motivovat mladé lidi 
pro studium stavebních oborů. Žáci 
Středního odborného učiliště staveb‑
ního v Opavě, kteří si budou zodpo‑
vědně plnit své základní studijní po‑
vinnosti, mají možnost získat měsíč‑
ní stipendium, odměnu za výborné 

studijní výsledky a příspěvek na ná‑
řadí. Zároveň mají zajištěnou ve tře‑
tím ročníku odbornou praxi přímo 
ve firmách, čímž získávají ideální 

možnost nabýt odborné zkušenosti 
přímo v reálném pracovním prostře‑
dí a navíc i příležitost si pěkně vydě‑
lat. Vše a ještě mnohem více se do‑
zvíte právě na webových stránkách 
školy ‑ http://www.soustop.cz/. A to 
stále není všechno. Většina oborů 
školy je zařazena také do systému 
krajských stipendií.
SOU stavební v Opavě, patří dlou‑
hodobě k nejúspěšnějším školám 
svého typu v rámci celého kraje. 
Budoucí řemeslníci obsazují pravi‑
delné přední příčky regionálních, 
krajských
i celostátních kol odborných soutě‑
ží. Škola nabízí širokou škálu tříle‑
tých oborů zakončených výučních 

listem a dva čtyř‑
leté obory ukon‑
čeny maturitním 
vysvědčením.
A jaká řemesla se 
u nás můžete na‑
učit? Výučním lis‑
tem jsou zakonče‑
ny obory Elektri‑
kář, Instalatér, 
Klempíř, Pokrý‑
vač, Tesař, Truhlář 
a Zedník. Matu‑
ritní zkouškou za‑
končí svoje studi‑
um žáci v oborech 
Mechanik instala‑
térských a elektro‑

technických zařízení a Technolog 
CNC dřevoobráběcích strojů a ná‑
bytkářské výroby. Tyto dva obo‑
ry jsou velice perspektivní jak pro 
další profesní uplatnění absolven‑
tů (plnohodnotná praktická přípra‑
va), tak pro pokračování ve studiu na 
vysokých školách v těchto oborech. 
Absolventi oboru mechanik získají 
navíc osvědčení z elektro vyhlášky 
č. 50, kurzy svařování plastů, páje‑
ní mědi. Absolventi oboru techno‑
log získají kromě maturitního vy‑
svědčení navíc po třech letech stu‑
dia také výuční list oboru truhlář.
Mnoho dalších informací mohou 
zájemci získat i na únorovém Dnu 
otevřených dveří. w

Škola, kde vezmeš život do vlastních rukou
OPAVA - Na Kolofíku najdeš 
spoustu kamarádů a učitele, kteří 
tě nikdy nenechají pozadu a po‑
můžou ti, kdykoliv budeš potře‑
bovat. Naučíme tě tvůj obor, zaří‑
díme ti praxi a máme i mimoškol‑
ní aktivity, jako je třeba virtuální 
realita, posilovna, sauna, kanois‑
tika a pár dalších.
Studuj obory se skvělým uplatněním
Ať si vybereš jakýkoliv obor, jedno 
je jisté – jdeš do odvětví, kde chy‑
bí tisíce pracovníků. Práci proto na‑
jdeš snadno hned po škole.
Čeká tě kvalitní praxe ve firmách
Už během studia tě čeká praxe ve 
strojírenské firmě. Spolupracujeme 
třeba s firmami OSTROJ, FERRAM 
nebo Prestar.
Budeš se učit ve skvěle vybave-
ných dílnách i učebnách

Patříme k nejlépe vybaveným ško‑
lám v kraji. Přijď se přesvědčit na 
vlastní oči.
Výuku vedeme také ve 3D a ve vir-
tuální realitě
Co ti nemůžeme ukázat naživo, to 
ti promítneme v naší moderní la‑
boratoři virtuální reality. Pokud tě 
to bude zajímat více, můžeš s námi 
navštěvovat také kroužek.
Ve škole jsou dobré vztahy žáků 
s učiteli
Chceš vědět, jak to víme? Pravidelně 
děláme dotazníky, ptáme se a zveme 
odborníky na školní klima. U nás ve 
škole se budeš mít dobře.
Jsme škola bez šikany
A když už se náhodou nějaká ob‑
jeví, hned s ní zatočíme. Šikana na 
naší škole nemá co dělat.
Naši žáci nás dále doporučují

Většina nových žáků jde na naši ško‑
lu na doporučení kamarádů. Myslíš 
si, že by Kolofík doporučili, kdyby 
byl špatný? My taky ne.
Dobré výsledky závěrečných zkoušek
Na závěrečné zkoušky tě skvěle při‑
pravíme, stejně jako tisíce absolven‑
tů před tebou.
Jsme škola, která žije technikou
Máme rádi obrábění, vrtání, sou‑
stružení, řezání, stroje a techniku 
obecně. Rádi vytváříme nové vě‑
ci – máš to podobně? Pak uvažuješ 
o správné škole!
Získej stipendium
Už během studia si můžeš vydělat 
slušné peníze, například prostřed‑
nictvím stipendií.
Nejsi místní? Nevadí, ubytujeme tě 
v našem domově mládeže
Domov mládeže je součástí školy. 

Wi ‑fi dosáhne na všechny poko‑
je a do jídelny dojdeš v papučích.
Najez se ve skvělé kuchyni
Každý den si můžeš vybrat ze tří 
výborných jídel. A pokud bydlíš na 
„intru“ dostaneš i snídani, večeři 
a svačinky.
Sportuješ? Co třeba vyzkoušet škol-
ní posilovnu, saunu nebo kanoe?
Přímo ve škole máme školní posi‑
lovnu, saunu, beachvolejbalové hři‑
ště, kam můžeš chodit. Jsme u řeky 
a máme rádi vodáky. Navíc tě če‑
ká adapťák, lyžák, sportovní i vo‑
dácký kurz.
Co když zjistíš, že ti obor nevyho-
vuje nebo ho nezvládáš?
Ve škole máme prostupnost oborů – 
můžeš mezi nimi přestoupit i v prů‑
běhu studia.

Vyber si obor, který tě zajímá 
nejvíc:

Mechanik seřizovač s maturitou

Na CNC strojích se bude v budouc‑
nosti vytvářet skoro vše – buď u toho!
Strojní mechanik – zámečník
Staneš se hybnou silou všech stro‑
jírenských firem – můžeš pracovat 
přímo na pozici zámečníka a sklá‑
dat stroje, svářet nebo pracovat pří‑
mo se stroji.
Nástrojař
Máš chuť vytvářet věci vlastníma 
rukama, vztah k technice a zvlád‑
neš být velmi přesný? Pak pro tebe 
máme ideální obor.
Obráběč kovů
Chceš dávat kovům tvar a vidět vý‑
sledky své práce na vlastní oči? Jsi 
technický typ a chceš pracovat se 
silnými stroji, které zvládnou z ku‑
su kovu udělat téměř cokoliv? Pak 
se staň obráběčem kovů!
Elektrikář
Naučíš se zapojit celý dům, oživovat 
stroje i vytvořit rozvody továren. Jako 
elektrikář nikdy nebudeš mít o prá‑

ci nouzi – ať už jako dobře placený 
zaměstnanec nebo živnostník, kte‑
rý si práci vybírá.
Podnikání – maturitní nástavba
Přihlas se na obor Podnikání a roz‑
jeď svůj vlastní byznys. Dáme ti 
ekonomický, právní, účetní i admi‑
nistrativní základ, který budeš k ří‑
zení firmy potřebovat. Neztratíš se 
ani v potřebné administrativě a ko‑
munikaci s úřady. Nenech se brzdit 
v rozletu a splň si svůj vlastní sen!
Obory speciálního vzdělávání
Strojírenské práce – zámečnické 
práce, Šití oděvů, Stravovací a uby‑
tovací služby – kuchařské práce,
Ať si vybereš jakýkoliv obor, budeš 
mít skvělé uplatnění a práci budeš 
mít domluvenou dřív, než zakon‑
číš studium. Svůj první krok k sa‑
mostatnosti můžeš udělat už teď, 
tak na nic nečekej, vyber si obor 
a přijď se za námi podívat!

| |
Škola nabízí širokou 
škálu tříletých 
oborů zakončených 
výučních listem 
a dva čtyřleté obory 
ukončeny maturitním 
vysvědčením.
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