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Nové autobusové nádraží se otevřelo

Po  ročním fungování v  provizoriu 
vyjely v  pondělí 18. ledna autobu-
sy z  kompletně zrekonstruovaného 
nádraží v  Jesenické ulici. První spoj 
zamířil v  půl páté ráno směr Sudkov 
a Zábřeh. Cestujícím pomáhali s orien- 
tací na  novém terminálu pracovníci 
společnosti ČSAD Ostrava, která auto- 
busové nádraží provozuje. Vše podle 
nich proběhlo bez větších problémů, 
nejčastější dotazy směřovaly na  číslo 
nástupiště a časy odjezdů.

Třiadvacet příměstských autobuso-
vých linek, zařazených do Integrované-
ho dopravního systému Olomouckého 
kraje, a spoje do Brna a Jeseníku vyjíž-
dějí z celkem dvanácti nových nástupišť, 
samostatnou zastávku s  nepřehlédnu-
telným logem města, umístěnou neda-
leko od  bývalé výpravní budovy, mají 
linky MHD, pro výstup cestujících pak 
jsou určena tři stání. V běžném režimu 
přitom na  nádraží denně odbaví více 
než čtyři stovky autobusů a na osm tisíc 
cestujících. -kv-

Zrekonstruované autobusové nádraží se otevřelo třetí lednové pondělí. V běžném režimu zde denně odbaví více než čtyři stovky 
autobusů a na osm tisíc cestujících.  Foto: P. Kvapil

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla rovněž lokalita naproti nádraží. Vznikly tu veřejné 
parkoviště pro osobní automobily, cyklověž pro sto osmnáct kol a odstavná plocha 
pro autobusy.  Foto: P. Kvapil

Šumperská nemocnice zvládla naočko-
vat proti koronaviru více než tři stovky 
seniorů.    Strana 3

Šumperští strážníci museli loni řešit 
delikty, s nimiž se v průběhu své dosa-
vadní praxe nesetkávali.    Strana 5

Pars nova loni investovala milion korun 
do podpory učňovských praxí.    Strana 7
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Vážení a milí čtenáři,
před rokem v tuto dobu jsem při psaní úvod-
níku musela vybírat z množství únorových 
akcí, na něž jsem vás zvala. Nenapadlo by 
mne, jak úplně jiná bude situace o dvanáct 
měsíců později, do jaké míry změní jeden malý 
virus způsob života nás všech. S problémy se 
potýká mnoho oblastí, kultura je však jednou 
z těch, které trpí nejvíc. Přesto to šumperské 
kulturní a další organizace „nezabalily“, ale 
snaží se být připravené na okamžik, kdy se 
budou moci opět otevřít. V divadle tak zkou-
šejí nový titul a pravidelně se scházejí na tzv. 
„oprašovacích“ zkouškách už nastudovaných 
inscenací, knihovna má naplánované akce do 
deseti osob, „kulturák“ začíná prodávat vstu-
penky na koncerty, muzeum i Jílkova galerie 
pravidelně instalují nové výstavy a zprostřed-
kovávají je alespoň on-line, „Doriska“ vysílá 
živě na Facebooku, místní turisté připravují 
Šumperskou zimní 50 spojenou se zimním vý-
stupem na Háj… Nejen o tom všem se dočtete 
na následujících stranách. Přeji hezké čtení 
a dobrou mysl.               Z. Kvapilová, redaktorka
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Dveře šumperského divadla zůstávají 
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tituly, mezi nimiž je i Babička, 
si jednou za čas 
členové souboru „opakují“
alespoň před prázdným 
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Otevření autobusového nádraží

Jedna z největších investičních akcí v historii města, nazvaná Terminál Šumperk, je dokončená. Náklad-
ný projekt zahrnoval nejen kompletní rekonstrukci zastaralého autobusového nádraží, ale také revitalizaci 
lokality na protější straně u vlakového nádraží, kde vzniklo velké veřejné parkoviště s cyklověží a odstav-
nou plochou pro autobusy. První spoje vyjely z nového nádraží, které patří mezi nejmodernější v republice, 
v pondělí 18. ledna.

„Chtěl bych poděkovat především cestujícím za  tr-
pělivost během stavby, stejně jako organizačním pra-
covníkům ČSAD a řidičům autobusů, že provizorium 
na  náhradním nádraží zvládli. A  samozřejmě všem, 
kteří se na tak rozsáhlé stavbě podíleli. Současně bych 
si přál, abychom nádraží udrželi co nejdéle v  takové 
krásné podobě a  aby cestujícím dobře sloužilo,“ řekl 
během setkání s  novináři na  novém nádraží starosta 
Tomáš Spurný. Připomněl, že příprava rekonstrukce 
začala v roce 2014 a samotná realizace byla zahájena 
v  květnu 2019 za  omezeného provozu nádraží. Loni 
v  lednu se zastávky autobusových linek přesunuly 
do  ulic Jeremenkovy a  Fialovy a  odstartovala hlavní 
část stavebních prací.

„Jde o významný dopravní uzel města a  celé aglo-
merace. Nejobtížnější na  celém vyprojektování bylo 
vymyslet co nejlepší technické řešení ve vztahu k ces-
tujícím a dopravci, tedy umístění náhradního nádraží 
v optimální blízkosti toho původního,“ uvedl projek-
tant Luděk Cekr. 

Dodavatelem celé stavby, jež zahrnovala kromě 
vlastního autobusového nádraží i území od viaduktu 
až po  vlakové nádraží, byla Společnost Terminál 
Šumperk, sdružující brněnské firmy IMOS, a.s. a PSN 
& DS a.s. „Přestože koronavirová krize měla na stav-
bu určitý dopad, vyrovnali jsme se s  tím poměrně 
dobře. Myslím, že se stavba povedla, a  doufám, že ji 
ocení i cestující,“ podotkl obchodní ředitel společnosti 
IMOS Eduard Hrouzek. 

Autobusové nádraží prošlo kompletní rekonstrukcí. 
Vzniklo zde dvanáct nástupišť pro příměstské autobu-
sové linky, jedno pro linky MHD a tři stání určená pro 
výstup cestujících. Nástupiště kryjí střechy se skleně-
nými tabulemi s  logem města a se speciálním sucho-

milným zeleným porostem. Různé druhy travin a su-
kulentů pozitivně ovlivní kvalitu vzduchu v prostoru 
nádraží. Zachytí zejména část škodlivých imisí, zvýší 
vlhkost a sníží hlučnost. „Na obou koncích nástupišť 
jsou vzrostlé stromy, další jsou vysazeny v areálu a do-
plněny nízkými keři,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl. 
Nově vysazená zeleň a zelené střechy budou zavlažo-
vány vodou z  velké akumulační nádrže na  dešťovou 
vodu. Celý systém je soběstačný a  nepotřebuje vodu 
z vodovodní sítě. 

„Autobusová nádraží u  nás mnohdy nejsou přívě-
tivá místa. To jsem chtěl změnit, aby se tam cestující 
cítili dobře. Díky zeleni na střechách bude na nádraží 
příjemné klima i  v  letních měsících,“ sdělil architekt 
Miroslav Tempír, jenž se na úpravách nádraží podílel.

Zelenou střechu s porostem má také nová výpravní 
budova, kterou postavila společnost ČSAD Ostrava, 

Z nového nádraží, nejmodernějšího v kraji, vyjely autobusy

  

  

 Základní fakta 
o autobusovém nádraží

Investor: město Šumperk ve spolupráci se společ-
ností ČSAD Ostrava ze skupiny OSTRA (společ-
nost ČSAD Ostrava financovala novou výpravní 
budovu)
Zhotovitel: Společnost Terminál Šumperk, což je 
sdružení brněnských firem IMOS, a.s. a PSN & DS a.s.
Počet nástupišť: 12 + zastávka MHD + 3 výstupní 
stanoviště
Počet informačních tabulí: 9, tabule bude možné 
dle potřeb doplňovat
Počet kamer: 21, kamerový systém je možné dále 
rozšiřovat
Počet wi-fi zařízení: 10, jejich počet lze dále roz-
šiřovat
Počet chytrých laviček: 2
Počet nabíječek na  mobily: 9 nabíjecích míst  
(9x bezdrátové bezkontaktní + 20x konektor USB  
+ 9x zásuvka 230 V) - v jednu chvíli se může nabíjet 
38 mobilních telefonů, nabíjecí místa je možno dále 
rozšiřovat
Hodnoty, které měří meteostanice 
umístěná na 1. nástupišti: teplota, pocitová teplo-
ta, vlhkost, koncentrace CO2, směr větru, rychlost 
větru
Retenční nádrž: objem 10 krychlových metrů, 
voda bude použita k  mlžení nástupišť, na  zálivku 
zelených střech a zeleně v lokalitě
Počet míst pro kola v cyklověži: 118 (z nich 16 pro 
dětská kola), cena za úschovu kola je 5 Kč za den
Počet parkovacích míst pro automobily: 131, 
o  volných místech informuje parkovací systém, 
parkování je zdarma
Sběr dat (volná parkovací místa, kola, meteo-
stanice, nabíjení telefonů): je dostupný na  www.
selectsystem.cz/an-sumperk -ger-

 Na nádraží natáčela 
TV Morava 

Téměř sedmiminutovou reportáž z otevírání autobu-
sového nádraží natočila TV Morava. Rozhovory po-
skytla řada hostů, od zástupců zhotovitelských firem 
přes projektanta až po zástupce provozovatele nádra-
ží ČSAD Ostrava z holdingu Ostra Group. Reportáž 
lze zhlédnout na  webových a  facebookových strán-
kách města, případně na webu TV Morava. -red-

Na  setkání s  novináři pohovořili o  náročné rekon-
strukci představitelé města a zástupci dodavatelských 
firem a společnosti ČSAD Ostrava.                  Foto: -pk-

Cestujícím slouží na novém nádraží moderní techno-
logie, mohou si tu například dobít telefon.     Foto: -pk-

Televize vyzpovídala i Davida Noska, statutárního 
ředitele jedné z dodavatelských firem PSN & DS. 
 Foto: -ger-

provozovatel nádraží, a jejíž přízemí slouží veřejnosti. 
Cestující zde mají k  dispozici čekárnu s  wi-fi připo-
jením a  monitorem zobrazujícím příjezdy a  odjezdy  
autobusových spojů, sociální zázemí a  informační 
kancelář. „Budova je klimatizována a  plně bezbarié- 
rová, je vybavená i  hlasovou navigací a  majáky pro 
nevidomé, dveře jsou označené Braillovým písmem,“  
vyjmenoval novinky ředitel marketingu ČSAD Ostra-
va Jiří Kašpárek. Dodal, že služby informační kancelá-
ře jsou rozšířeny o výdej zásilek a úschovnu zavazadel. 
Čekárna a  informační kancelář jsou přitom otevřené 
v pracovní dny, a to vždy do 16 hodin, čekárna od páté 
ranní, informační kancelář od sedmi hodin. Ve zbytku 
budovy se nachází zázemí pro řidiče a správu nádraží.

Před výpravní budovou je umístěna věž s informač-
ním panelem pro cestující. „Navigaci a  informování 
cestujících byla věnovaná velká pozornost. Snadná 
orientace a dostatek informací jsou pro jejich pohod-
lí důležité,“ zdůraznil Petr Nemrava ze společnosti 
ČSAD Ostrava. „Pro komfort cestujících jsme udělali 
maximum. Celé nádraží je bezbariérové, cestující mají 
k dispozici wi-fi připojení, které je součástí bezplatné 
městské sítě wi-fi hotspotů, mobiliář doplnily chytré 
lavičky, jež umožňují připojení k  internetu i nabíjení 
mobilních telefonů. Spolu s dalšími místy tak zde lze 
z hlediska kapacity dobíjet až osmatřicet mobilních te-
lefonů v jednu chvíli,“ doplnil Jakub Jirgl.

Zároveň zdůraznil, že nádražní prostor hlídá ka-
merový systém, instalována tu je stanice měřící po-

časí a  stav ovzduší a  nástupiště jsou osazena chytrý-
mi lampami, které reagují na  pohyb. „Abychom byli 
schopni celé území zmíněnými technologiemi pokrýt, 
je lokalita protkána několika stovkami optických ka-
belů, jež nám zároveň umožní rozšířit tyto technologie 
i do okolí,“ podotkl místostarosta. Budování tzv. smart 
sítí je podle Jaroslava Hrubého z místní firmy SELECT 
SYSTEM, která městskou síť wi-fi hotspotů na vlast-
ní náklady provozuje, krokem do  budoucna. „Jsem 
rád, že město k budování smart sítí přistoupilo, neboť 
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Otevření autobusového nádraží/Zpravodajství

Šumperská nemocnice zvládla naočkovat proti koronaviru už stovky seniorů. Kromě klientů sociálních 
zařízení začala očkovat seniory také přímo v nemocnici. Minulý týden to byly více než tři stovky lidí starších 
osmdesáti let. Nemocnice má také stabilní mobilní tým, jenž jezdí očkovat seniory do sociálních zařízení 
po celém šumperském a jesenickém regionu.

„Celkem jsme od začátku letošního roku aplikovali 
vakcínu proti koronaviru téměř tisícovce lidí. Kromě 
zdravotníků, kteří jsou v takzvané první linii, jsme na-
očkovali také ostatní sestry a lékaře z našich oddělení 
a  ambulancí, abychom v  budoucnu neohrozili chod 
nemocnice,“ vysvětlila náměstkyně pro nelékařské 
zdravotnické profese Monika Žaitliková.

Minulé pondělí začala nemocnice očkovat rovněž 
osmdesátileté a starší seniory. „Dohromady jsme jich 
proočkovali na  tři sta. Za dalšími seniory vyjíždí náš 
mobilní tým do  sociálních zařízení a  domovů pro 
seniory, denně přitom zvládne více než sto klientů,“ 
uvedla koncem minulého týdne Žaitliková. Mobilní 
tým, v němž jsou kromě lékaře a zdravotní sestry také 
dva administrativní pracovníci, přitom neočkuje jen 

v šumperském regionu, ale dojíždí i do vzdálenějších 
oblastí, včetně Jesenicka. 

Zájem o  očkování je velký. Nemocnice však je, 
stejně jako v  ostatních krajích, limitována dodávkou 
vakcín. „Někteří senioři k nám volají napřímo a chtě-
jí si očkování domluvit telefonicky. Všem ale trpělivě 
vysvětlujeme, že jediný možný způsob, jak se k očko-
vání registrovat, je přes centrální systém,“ zdůraznila 
náměstkyně. Dodala, že s  registrací může seniorům 
pomoci například personál nemocniční lékárny. „Rádi 
bychom samozřejmě naočkovali co nejvíce seniorů 
v co nejkratším čase, personálně na to vybaveni jsme, 
ale vše se odvíjí od množství dodávaných vakcín,“ uza-
vřela Monika Žaitliková.   -kv-

Nemocnice už naočkovala stovky seniorů

  

  

 Autobusy jezdí 
během nouzového stavu
v prázdninovém 
režimu 

V  souvislosti s  dalším prodlou-
žením nouzového stavu, který 
zatím platí do  14. února, přistou-
pil Olomoucký kraj, stejně jako 
na  podzim, k  dočasnému omezení 
některých autobusových linek. Ty 
od poloviny ledna přešly až do od-
volání do  prázdninového režimu. 
To znamená, že nejsou vypravová-
ny některé školní a  posilové spoje. 
Do škol totiž nyní chodí pouze děti 
z prvních a druhých tříd. Ty obvyk-
le využívají základní školy v  místě 
svého bydliště, a  pokud ne, vozí je 
do školy rodiče. Takto malí školáci 
autobusy většinou nejezdí, což vy-
plynulo i z diskuze s dopravci, kteří 
veřejnou dopravu v  kraji zajišťují. 
Aktuální spoje mohou lidé najít 
na webových stránkách www.cestu-
jok.cz nebo www.idsok.cz, případně 
mohou zavolat na informační linku 
588 887 788.  -red-

 Město poskytuje poradenství 
k registraci na očkování 

Jste senior a potřebujete poradit s rezervací na oč-
kování? Nevíte, jak to udělat a na koho se obrátit? 
Chybějí vám informace? Město Šumperk nabízí 
seniorům pomoc s  orientací v  záplavě informací. 
Nápomocné jim jsou pracovnice sociálního odbo-
ru a informačního centra. 
„Jsme připraveni seniorům nebo lidem s  posti-
žením pomoci. V  současné době monitorujeme 
obyvatele našich domů s  pečovatelskou službou 
nad osmdesát let, zda s registrací na očkování po-
třebují pomoci. Kontaktovali jsme také organizace, 
které poskytují pečovatelskou službu, a požádali je 
v tomto směru o spolupráci a pomoc s případnou 
registrací jejich klientů,“ uvedla vedoucí sociálního 
odboru Městského úřadu v  Šumperku Pavla Ská-
lová. Dodala, že místní radnice zároveň vyčlenila 
pracovnice, jež seniorům s  registrací nebo radou, 
jak na to, pomohou. Senioři mohou volat od pon-
dělí do pátku od 8 do 12 hodin na telefonní číslo 
727 864 918 (sociální odbor) nebo na pevnou linku 
583 214 000 (informační centrum).
Na očkování se v současné době mohou registro-
vat občané ve věku osmdesát let a starší, potřebují 
k tomu kartičku pojištěnce, informace o aktuálním 
zdravotním stavu, číslo mobilního telefonu, ze kte-
rého se mohou registrovat, případně e-mailovou 
adresu.
Koordinaci očkování v  našem regionu má na  sta-
rosti Olomoucký kraj, na jehož webových stránkách 
www.krajpomaha.cz naleznou zájemci vše na téma 
očkování. Je zde například jednoduchý návod, jak 
postupovat při registraci, podmínky úspěšného 
přihlášení, samotný harmonogram vakcinace či 
přehled o situaci s dodávkami vakcín do Olomouc-
kého kraje a o tom, jak očkování postupuje.  -ger-Své zdravotníky z „první linie“ naočkovala nemocnice 

již začátkem ledna.  Foto: Nemocnice Šumperk

Minulé pondělí začali v nemocnici očkovat osmdesá-
tileté a starší seniory.  Foto: Nemocnice Šumperk

na  ně bude možné připojovat podle 
potřeby další libovolná zařízení. Díky 
smart řešení na  autobusovém nádra-
ží můžeme pokračovat v  projektování 
zelené vlny na  světelných křižovatkách 
a v napojení dalších kamer na tyto vy-
tížené křižovatky,“ upozornil na výhody 
řešení Jaroslav Hrubý.

V  blízkosti nové výpravní budo-
vy byla umístěna restaurovaná socha  
antického boha Merkura, ochránce ces-
tujících. Skulptura byla do počátku mi-
nulého století součástí kamenné kašny 
na náměstí u radnice. Kašnu za osmnáct 
set zlatých dokončil v roce 1793 Mathias 
Hans Fischer, kamenický mistr z Bosko-
vic. Před umístěním na Jesenickou ulici 
prošla socha rukama restaurátorů, kteří 
opravili poškozené části, doplnili chy-
bějící paži a části soklu a vyrobili kopii 
zlaté hole. „Nezvyklý rám kolem sochy 
je záměrně v červené barvě města a má 
praktický význam. V  letních měsících 
totiž bude spouštět vodní mlhu, což 
může čekání na  autobusovém nádraží 
nejen dětem, ale i dospělým zpříjemnit,“ 
vysvětlil starosta Tomáš Spurný. 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla rov-
něž lokalita naproti nádraží. Vznikly 
tu nové veřejné parkoviště pro osobní 
automobily, napojené na  systém infor-

mující o naplněnosti odstavných ploch, 
cyklověž pro sto osmnáct kol a odstav-
ná plocha pro autobusy. Nový povrch 
dostala i  Jesenická ulice, jež celý úsek 
protíná.

Stavební práce přišly celkem na  sto 
šedesát osm milionů korun, čtyřiapade-
sát z nich pokryla dotace z Integrované-

ho regionálního operačního programu 
ministerstva pro místní rozvoj. Inves-
tory výstavby přestupního terminálu 
jsou město Šumperk ve  spolupráci se 
společností ČSAD Ostrava ze skupiny 
OSTRA, která kompletně financovala 
výpravní budovu. -zk-

Autobusové nádraží prošlo kompletní rekonstrukcí. Kromě moderních nástupišť se 
zelenými střechami zde vyrostla nová výpravní budova a prostor oživuje socha boha 
Merkura, ochránce cestujících.  Foto: P. Kvapil
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Předminulý týden zasypal sníh nejen hory, ale dočkali se ho konečně i v nížinách. Největší radost z něj měly po-
chopitelně děti, které si užívaly zimní radovánky například v areálu místního discgolfového hřiště. Foto: P. Kvapil

  

 Sociální odbor v Lautnerově 
ulici obsadili stavbaři

Přízemní prostory sociálního odboru, jenž sídlí 
v  úřadovně v  Lautnerově ulici, sice obsadili stav-
baři, sociální pracovníci zde ale úřadují dál. Svou 
agendu si přestěhovali do  druhého nadzemního 
podlaží. 
„Stavební práce, které zahrnují protiradonová opat-
ření a zateplení spojené s výměnou okenních skel 
v  pravém křídle budovy, byly zahájeny v  těchto 
dnech. Zhruba tři měsíce bude trvat první etapa, 
jež zahrnuje úpravu podlah a  technická opatření 
proti radonu. Ve druhé etapě budou dělníci vymě-
ňovat okenní skla a zateplovat fasádu. Hotové dílo 
by mělo město převzít v polovině letošního roku,“ 
popsal rekonstrukci budovy místostarosta Jakub 
Jirgl. Zároveň doplnil, že rekonstrukce levého kří-
dla v Lautnerově ulici proběhla již před třemi lety.
Stavbu realizuje místní firma Prumhor spol. s r.o., 
která zvítězila ve výběrovém řízení. Nabídla nejniž-
ší cenu 13,1 milionu korun včetně DPH. -ger-

 V Šumperku spadly teploty 
pod minus 20 stupňů

Tuhý mráz sevřel v noci na pondělí 18. ledna město 
Šumperk a okolí, nad ránem na některých místech 
padala rtuť teploměru pod 20 stupňů pod nulou. 
Meteorologové naměřili na  své stanici ve  městě 
minus 21,2 stupně Celsia. Rekord pro tento den 
je přitom z roku 1942, kdy bylo minus 23 stupňů. 
Nejnižší zaznamenaná teplota pro celý leden pak 
je 31,5 stupně. Tento rekord byl naměřen 11. ledna 
1940. -red-

 Žádosti o dotace přijímá město 
do čtvrtku 11. února

Žádosti o peníze z dotačních programů na rok 2021 
přijímá místní radnice do  čtvrtku 11. února do   
12 hodin. Město chce letos rozdělit do  kultury 
a  sportu 4,04 milionu korun. Podrobnosti k  jed-
notlivým dotačním titulům a  tiskopisy, které je 
potřebné vyplnit, jsou zveřejněny na  webu města 
www.sumperk.cz v  sekci Potřebuji vyřídit, pod-
sekci Dotační programy. Podrobné informace lze 
získat u referentky odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů Ivety Vymazalové, tel. č. 583 388 231, 
e-mail: iveta.vymazalova@sumperk.cz. -red-

V  režimu bezkontaktního půjčování „jede“ od  pondělí 18. ledna Městská knihovna T. G. Masaryka. 
Knihovna vydává předem objednané knihy od  osmé ranní, v  pondělí, ve  středu, ve  čtvrtek a  v  pátek do   
15 hodin, v úterý pak až do 17 hodin. Zájem o tento způsob půjčování je podle slov ředitelky knihovny Ka-
mily Šeligové značný.

„Jen během prvních tří dnů jsme půjčili téměř pat-
náct set titulů, někteří čtenáři si jich z obavy z mož-
ného zpřísnění vládních opatření objednali hned 
několik. Zájem je opravdu velký, takže jsme dokonce 
museli pro připravené objednávky prodloužit stůl,“ 
říká ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Zájemci si 
podle ní mohou knihy objednat třemi způsoby. Mo-
hou tak učinit po  přihlášení do  svého čtenářského 
konta v  on-line katalogu knihovny nebo telefonic-
ky na  číslech 583  214  588 (půjčovna pro dospělé) 
a 583 550 431 (půjčovna pro mládež), případně mo-
hou poslat e-mail na adresu pujcovna@knihovnaspk.
cz, v  němž musejí uvést kromě seznamu knih také 
jméno čtenáře a číslo průkazu. 

„V případě objednávky přes katalog a prostřednic-
tvím elektronické pošty je třeba počkat na potvrzující 
e-mail. Teprve poté se může čtenář vydat do knihov-
ny, kde zazvoní na  půjčovnu a  nahlásí své jméno 
a číslo průkazu. Knihovnice objednané knihy nachys-
tá na  stůl pod schody a  odemkne dveře. Jakmile se 
vzdálí, může čtenář vejít dovnitř a  knihy si vyzved-
nout,“ popisuje postup při výdeji knih Kamila Šeli-
gová. Zdůrazňuje, že pokud se před knihovnou sejde 
více lidí, vstupovat dovnitř musejí pouze po jednom. 
Půjčené knihy pak mohou lidé vracet do biblioboxů 
umístěných před knihovnou v ulici 28. října a u stře-
diska Sever v Temenické ulici. 

„V  těchto dnech svitla naděje, že bychom mohli 
brzy opět otevřít výdejní okénko. Hovoří se o začát-
ku února. Čtenářům tak doporučujeme, aby sledo-
vali náš Facebook nebo webové stránky,“ upozorňuje 
na  možnou změnu ředitelka knihovny. Postup při 

objednávání knih by byl stejný jako u bezkontaktního 
půjčování, jiná by ale byla provozní doba. Masaryko-
vo výdejní okénko by bylo ve vestibulu knihovny ote-
vřeno v pracovní dny kromě čtvrtku od 8 do 17 hodin 
a čtenáři by zde mohli půjčené knihy rovněž vracet.

Zájemci o  registraci v  knihovně TGM se mohou 
i v době uzavření knihovny obrátit e-mailem na ve-
doucí oddělení služeb čtenářům Vladěnu Daňkovou 
(vdankova@knihovnaspk.cz). V  e-mailu je třeba 
uvést jméno a  příjmení, bydliště, datum narození 
a  kontaktní e-mailovou adresu. Na  základě těchto 
údajů knihovna zájemce zaeviduje do systému a zašle 
mu číslo bankovního účtu pro zaplacení čtenářského 
poplatku. -zk-

Knihovna „rozjela“ bezkontaktní půjčování

Stavební práce zahrnují protiradonová opatření 
a zateplení spojené s výměnou okenních skel v pra-
vém křídle budovy.                                       Foto: -ger-

Knihy k  vyzvednutí jsou nachystané na  stole pod 
schody. Jakmile se knihovnice vzdálí, může čtenář ve-
jít dovnitř.  Foto: P. Kvapil
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Rozhovor

Uplynulý rok se vzhledem k nové koronavirové 
nákaze oproti předchozím výrazně vymykal. Jaký 
byl z pohledu městské policie?

V souvislosti s vládními nařízeními a opatřeními 
ministerstva zdravotnictví byli strážníci nuceni řešit 
delikty, s nimiž se v průběhu své dosavadní praxe ne-
setkávali. Konkrétně jde o přestupky podle krizového 
zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Navíc 
do  loňského 13. května, kdy nabyl účinnosti zákon 
o pravomoci Policie České republiky a obecní poli-
cie, nemohli strážníci řešit tyto přestupky uložením 
pokuty, takže dotyčné buď upozorňovali, že se pře-
stupku dopustili, nebo v závažnějších případech po-
stoupili věc příslušnému správnímu orgánu.   

Vzhledem k  tomu, že většina občanů se od  po-
čátku v nařízeních velmi těžko orientovala, působili 
strážníci v  prvních měsících spíše preventivně. Při 
zjištění porušení povinností vyplývajících z nařízení 
postačily ve většině případů už zmíněné upozornění 
nebo domluva. Po rozvolnění opatření v letním ob-
dobí pak přišla druhá vlna a scénář byl obdobný jako 
na jaře. Než si lidé zvykli na znovuzavedená nařízení, 
přistupovali strážníci k problematice velmi citlivě. 

Projevil se nouzový stav a s tím související uza-
vření provozoven na počtu případů rušení noční-
ho klidu? 

Pokud to mám hodnotit z hlediska počtu odhale-
ných deliktů, pak se bohužel projevil v tom špatném 
slova smyslu, neboť těchto případů byl téměř dvoj-
násobek.    

Jak jsou na  tom Šumperané s  dodržováním 
ostatních vládních nařízení, třeba zákazu vycháze-
ní nebo nošení roušek? Jsou ukáznění? 

Většina občanů Šumperka je ukázněná. Nejčas-
tější problémy musejí strážníci řešit s mladšími lid-
mi. Ti si evidentně neuvědomují dopad pandemie 
na  starší generaci, zejména pak na  ty, kteří spada-
jí do  rizikových skupin a  mohou být náchylnější 
k vzniku nákazy. Běžně se tak setkáváme s případy, 
kdy mladí lidé v době stanovené pro zákaz vychá-
zení postávají v hloučcích v parcích nebo na jiných 
veřejně přístupných místech, nedodržují rozestupy, 
pokuřují, popíjejí alkohol, pohybují se bez ochrany 
dýchacích cest.

Podotýkám, že takovéto odhalené případy bývají 
velmi přísně postižené. Výše pokuty na místě může 
činit až deset tisíc korun.

Na druhou stranu ale například v noci ze silvestra 
na  Nový rok jsem byl velmi mile překvapený, když 
jsem během služby nezaregistroval v  centru města 
krom pár osob venčících své pejsky nikoho, kdo by 
porušil zákaz vycházení.  

Zasáhla pandemie nějakým způsobem do perso-
nálního stavu sboru? Máte dostatek strážníků? 

Pandemie dosud neměla na akceschopnost Měst-
ské policie Šumperk zásadní dopad. Personální stav 
byl a je stabilizovaný. 

Od počátku krize přistupují strážníci zodpovědně 
k  dodržování nařízených hygienických doporučení, 
čímž přispívají k tomu, abychom i nadále byli akce-
schopní. Navíc jsme díky zodpovědnému přístupu 
vedení města byli od  počátku dostatečně vybaveni 

odpovídajícími hygienickými pomůckami a  dezin-
fekčními prostředky.  

Kolik případů strážníci loni řešili a jakého cha-
rakteru?

Bylo to více než jedenáct tisíc událostí, což je v po-
rovnání s předchozím rokem o třetinu více. Nejčastěji 
se jednalo o přestupky na úseku veřejného pořádku, 
jako jsou například rušení nočního klidu, znečištění 
či zábory veřejného prostranství a podobně, ale také 
o přestupky na úseku územní samosprávy, například 
porušování obecně závazných vyhlášek a  nařízení 
města, a rovněž o dopravní přestupky. Naši strážníci 
byli úspěšní i při vypátrání hledaných a pohřešova-
ných osob, zadržení pachatelů trestných činů, asisto-
vali státní policii, hasičům, záchranářům a podobně. 
V tomto ohledu je jejich „záběr“ opravdu široký.   

Častou činností městské policie je také odchyt 
zatoulaných psů. Jaká je loňská statistika? 

Loni odchytili strážníci více než čtyři desítky psů. 
Ve srovnání s rokem předloňským jde o pokles. Do-
mnívám se, že ke snížení počtu odchycených psů do-
šlo v souvislosti s novelou zákona o veterinární péči. 
Ten totiž stanoví, že psi musejí být řádně označeni, 
neboť chovatel je povinen zajistit, aby identifikační 
číslo psa bylo zaznamenáno v  dokladu o  očkování. 
Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický 
kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjis-
tit totožnost konkrétního psa. Za  nesplnění takové 
povinnosti hrozí opravdu vysoká sankce. Doporu-
čuji tedy všem chovatelům, aby si veterinární zákon 
prostudovali. 

Je nějaký typický nešvar, s nímž se strážníci často 
setkávají?

Těch nešvarů je více. Mezi nejčastější řadíme ne-
respektování dopravního značení a  vjezd, zastavení 
či stání v místech, kde to je zakázáno, neplacení par-
kovného, nedodržování obecně závazných vyhlášek 
tím, že lidé konzumují alkohol na místech, na nichž 
je to zakázáno, či poškozování majetku města jeho 
neoprávněnými zábory. Nově pak jde o  nenošení 
roušek, nedodržování nařízení tím, že lidé porušují 
dobu zákazu vycházení, konzumují alkohol na veřej-

Koronavir postavil městské strážníky do zcela nové situace
Probíhající pandemie koronaviru postavila městskou policii do  zcela nové situace. Kromě běžné čin-

nosti totiž musí dohlížet i na dodržování přijatých vládních nařízení, jejichž časté změny práci „měšťáků“ 
komplikují. Své o tom vědí i šumperští strážníci, které již půldruhého roku vede ředitel Jaroslav Janderka.

Jaroslav Janderka vede městskou policii půldruhého 
roku.  Foto: -pk-

Kromě běžné činnosti musejí nyní strážníci dohlížet 
i na dodržování přijatých vládních nařízení. Foto: -pk-

ně přístupných místech a  podobně. Ve  výčtu bych 
samozřejmě mohl pokračovat. 

Vzpomenete ty nejzajímavější či nejúspěšnější 
případy, které jste loni řešili? A byl nějaký opravdu 
kuriózní?

Mezi nejzajímavější a nejúspěšnější případy řadím 
ty, při kterých strážníci poskytnou osobám pomoc, 
díky níž dojde k záchraně lidského života. Z pocho-
pitelných důvodů se ale o nich nemohu blíže vyjad-
řovat. 

Za kuriózní pak považuji případy dvou sprejerů, 
které strážníci zadrželi během roku poté, kdy v Šum-
perku posprejovali objekty v majetku města a něko-
lika dalších subjektů.   

Ve funkci ředitele městské policie jste téměř půl-
druhého roku, jak byste bilancoval toto období? 

Půldruhého roku? Neuvěřitelné, jak rychle to 
uteklo. Jsem spokojený. Za podstatné považuji, že se 
v uplynulém období podařilo stabilizovat personální 
stav městské policie. Snažím se o to, aby byli strážníci 
„vidět“ na veřejnosti, aby byli důslední, spravedliví, 
aby pomáhali lidem, kteří pomoc potřebují, a  aby 
přísně postihovali delikty těch, kteří si takový po-
stih zaslouží. Vážím si všech našich strážníků, neboť 
jsem přesvědčený, že odvádějí profesionální a kvalit-
ní práci, jež je náročná po psychické i fyzické stránce. 
Díky nynější funkci jsem měl možnost seznámit se 
s mnoha schopnými lidmi, kteří mi velmi pomohli 
a pomáhají, za což jim všem velmi děkuji.  

Na co se chcete ve vaší další práci prioritně za-
měřit, co byste chtěl vylepšit?

Pro mne je na  prvním místa ochrana života 
a zdraví. Strážníci jsou vyškoleni a vycvičeni tak, aby 
byli schopni lidem pomoci, vědí, jak mají v takových 
případech postupovat, díky čemuž, a  o  tom jsem 
přesvědčený, přispěli k  záchraně několika lidských 
životů. 

Za  další podstatné priority považuji dodržování 
veřejného pořádku, zabezpečení ochrany majet-
ku osob proti útokům vandalů, odhalování deliktů 
na úseku dopravy a kvalitní spolupráci s Policií ČR, 
hasiči a zdravotníky. A v neposlední řadě také pre-
ventivní činnost ve vztahu k nejohroženějším skupi-
nám obyvatel, jimž je například potřeba vysvětlovat 
rizika, kterým mohou být vystaveni, jako jsou pod-
vodná jednání, násilí, majetkové útoky a podobně.

Děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová
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Běžecké stopy v  Jeseníkách upravuje od  konce loňského roku nová rolba za  šest milionů korun, jež  
prioritně zajišťuje hlavní jesenickou magistrálu z Červenohorského sedla na Praděd. Návštěvnost Jesení-
ků v posledních dnech doslova láme rekordy a ve srovnání s předchozími lety míří do hor téměř dvojná-
sobné množství vyznavačů bílé stopy.

Již podeváté proběhne v únoru kampaň, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu 
a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se přitom podle průzkumů zúčastnilo až devět procent do-
spělé populace. 

„Suchej únor se stal kampaní za ‘čistokrevnej život’, 
která pro mnoho účastníků neznamená jenom mě-
síční detox od alkoholu, ale celkovou očistu spojenou 
se zdravým životním stylem a s chutí udělat pro sebe 
něco smysluplného a možná i inspirovat ostatní,“ říká 
jeden z tvůrců kampaně Petr Šimandl. Pozitivní kam-
paň podle něj reaguje na skutečný problém. Alkohol, 
v němž se „rozpustila“ nejedna dobrá duše, je každo-
denním společníkem životů mnoha lidí. A právě díky 
kampani Suchej únor ve společnosti rezonuje otázka: 
Proč vlastně pijeme? 

„Suchej únor nechce prohibici, ani nebojuje pro-
ti alkoholu jako takovému. Je to osvětová kampaň 
za  zdravější a  uvědomělejší život, do  kterého patří 
i zpravidla umírněná konzumace. Je založená na sku-
tečném problému, jenž v Česku máme. Tím je vysoká 
spotřeba alkoholu a s ní spojené negativní důsledky,“ 
vysvětluje Šimandl. Upozorňuje, že podle statistik má 
šest procent úmrtnosti v Česku na svědomí alkohol, 
podle dostupných dat je u nás přes milion lidí za hra-
nou rizikového pití, podle WHO se v  Česku vypije 
14,4 litru čistého lihu na osobu a rok, 56 miliard ko-

run jsou pak společenské náklady související s nad-
měrnou spotřebou alkoholu.

Z  kampaně vyplývá, že Suchej únor nemá za  cíl 
udělat z lidí abstinenty, ale její tvůrci si uvědomují, že 
je spousta těch, kteří problém s alkoholem reálně mají, 
a že je dobře tato témata otevírat. „Věříme zkrátka, že 
se měsíční abstinence stane užitečnou životní zkuše-
ností, díky níž lidé poznají, že přestože když stráví pří-
jemný večer s dvojkou dobrého vína, budou vědět, že 
by to zvládli i s bylinkovým čajem,“ dodal tvůrce kam-
paně, jíž je věnován web www.suchejunor.cz.  -red-

Na moderní rolbu přispělo padesáti procenty mi-
nisterstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj věno-
val 2,8 milionu korun, zbývajících dvě stě sedm tisíc 
korun pak doplatil Mikroregion Jesenicko. Právě ten 
nese odpovědnost za  pravidelné provozní náklady 
rolby, které se odhadují na osmdesát tisíc korun.

„Rolba slouží nejen k  úpravě stop, ale také k  od-
straňování zledovatělého terénu. To povede k  nižší-
mu počtu úrazů,“ upozornil Josef Suchánek, hejtman 
Olomouckého kraje.

Kromě jesenické magistrály obslouží stroj rovněž 
přilehlé běžecké okruhy. Pořízení rolby se navíc klad-
ně promítá do  frekvence údržby bílých stop. Ty se 
nově projíždějí až čtyřikrát týdně.

Rolba PistenBully 100 je vybavena přídavnou hyd-
raulikou, odklízecí radlicí, frézou pro zpracování sně-
hu a finišovací lištou pro konečnou úpravu stopy. Jde 
o  nejprodávanější stroj na  úpravu běžkařských tratí 
na světě. Podle odborníků je díky elektronice možné 
nastavit šířku, přítlaky i tvrdost stop, ty tak jsou kvalit-
nější i bezpečnější. Větší komfort má i obsluha rolby.

Rozpočet běžecké sezony se v části Jeseníků Olo-
mouckého kraje pohybuje podle zástupců Jeseníky 
- Sdružení cestovního ruchu kolem dvou milionů 
korun, sdružení se stará o 314 běžeckých lyžařských 

kilometrů. Částkou ve výši devět set tisíc korun při-
spívá Olomoucký kraj, sdružení čtyřmi sty tisíci 
korunami, mikroregion pak dvě stě tisíci korunami 
a další peníze vkládají města a obce v okolí. 

Kvůli podpoře úpravy bílých stop vyhlašuje sdru-
žení každoročně také sbírku v podobě kasiček umís-
těných v turistických lokalitách. Letošní novinkou je 
zavedení systému strážných andělů hlídajících jed-
notlivé běžecké sektory a trasy. -ger-

V Jeseníkách upravuje stopy nová rolba

Co přinese Suchej únor jeho účastníkům?
  

 Muž spadl z prudkého svahu, 
pomohli mu strážníci

Městští strážníci se ve  čtvrtek 14. ledna pořádně 
zapotili při záchraně muže, který spadl z prudké-
ho svahu do příkopu s vodou. Strážníky požádala 
o pomoc jeho žena, jež ve tři hodiny ráno zavolala 
na tísňovou linku Městské policie v Šumperku.
„Dozorčí službě sdělila, že nalezla svého manžela 
ve vodě na dně příkopu, který kopíruje cyklostez-
ku mezi Šumperkem a  Nový Malínem. Uvedla, 
že se nejprve pokoušela manžela sama vyprostit, 
ale po  marné snaze zavolala na  pomoc strážní-
ky,“ popsal případ ředitel městské policie Jaroslav 
Janderka. Strážníci, kteří dorazili na místo, podle 
něj muži poskytli potřebnou pomoc. Podařilo se 
jim muže částečně vyprostit z příkopu, vzhledem 
k jeho stavu a prudkému břehu ho ale nemohli do-
stat nad svah. Požádali proto o  součinnost státní 
policii ze šumperského územního odboru a s po-
mocí lana se jim muže podařilo vyprostit. „Stráž-
níci muže umístili do  služebního vozu a  vyčkali 
na příjezd rychlé záchranné služby. Ta pak pacien-
ta odvezla na oddělení ARO šumperské nemocni-
ce, odkud byl druhý den propuštěn do domácího 
léčení,“ uzavřel Janderka. -ger-

 Elektrický vlak 
vyjede z Uničova 
do Šumperka příští rok

Elektrizace železniční trati 290 mezi Olomoucí 
a  Šumperkem může pokračovat. Správa železnic 
vybrala zhotovitele prací v úsecích Uničov - Libina 
a Libina - Šumperk. První denní výluka je v plánu 
ve čtvrtek 11. února. Práce budou probíhat součas-
ně v celém úseku z Uničova do Šumperka. 
V  plném proudu je už stavba mezi Olomoucí 
a Uničovem. Její dokončení se plánuje na  letošní 
prosinec. Po  celé trase až do  Šumperka by měly 
první elektrické vlaky vyjet o  rok později. Po  re-
konstrukci budou moci vlaky jezdit mezi Uničo-
vem a  Šumperkem až stokilometrovou rychlostí. 
„Hlavním cílem stavby je elektrizace a rekonstruk-
ce trati, které umožní zvýšení traťové rychlosti, 
zkrácení jízdních dob vlaků, zvýšení komfortu 
a bezpečnosti cestujících, a tím i větší konkurence-
schopnost železniční dopravy. Díky náhradě die-
selové trakce za  elektrickou se také zlepší kvalita 
ovzduší v okolí trati,“ uvedla mluvčí Správy želez-
nic Nela Friebová.
Modernizací projdou rovněž železniční přejezdy, 
na  nichž budou doplněny bezpečnostní prvky. 
Přestavby se dočkají prakticky všechny stanice 
a zastávky na trati, které dostanou nová nástupiš-
tě umožňující bezbariérový nástup i výstup. Tam, 
kde dosud nejsou, přibydou rovněž přístřešky a in-
formační systémy.
V  blízkosti stávajícího přejezdu v  Troubelicích 
bude vybudována nová zastávka Troubelice střed, 
jež bude sloužit cestujícím namísto dnešní želez-
niční stanice, v Novém Malíně se pak posune ko-
lejové rozvětvení až za  nově upravený železniční 
přejezd a u výpravní budovy vznikne jednostranné 
devadesátimetrové nástupiště, na které se cestují-
cí dostanou po  novém schodišti a  šikmé rampě. 
V  Hrabišíně zase vybudují stavbaři jednostranné 
devadesátimetrové vnější nástupiště s  přístupem 
po zrekonstruovaném chodníku. -ger-

Rolba je vybavena přídavnou hydraulikou, odklízecí 
radlicí, frézou pro zpracování sněhu a finišovací lištou 
pro konečnou úpravu stopy.  Foto: M. Dvořáček

Kampaň nebojuje proti alkoholu jako takovému, jejím 
cílem je zdravější a uvědomělejší život.  Foto: archiv
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„Propojit teoretickou výuku s praktickou činností je 
pro kvalitní vzdělání studentů naprostou nezbytnos-
tí. Jsme rádi, že jsme mohli šumperské škole nabíd-
nout nové zázemí, ve kterém bude probíhat praktická  
výuka. Studenti se navíc budou moci učit i od zkuše-
ných odborníků z naší firmy v rámci průběžných pra-
xí,“ uvedl generální ředitel společnosti Pars nova Aleš 

Měrka. Zdůraznil, že podpora učňovského školství 
je ze strany Pars nova velmi široká. „Studenti u nás 
mohou získat měsíční stipendium ve výši patnáct set 
korun. Tito žáci pak pracují v našich dílnách s mis-
try svého řemesla. Kromě stipendia vybraní studenti 
mohou získat i další benefity, například jim hradíme 
náklady na stravování a ubytování v domovech mlá-
deže,“ doplnila generálního ředitele personální ředi-
telka společnosti Lucie Novotná. Prozradila, že firma 
připravila i některé novinky v samotném vzdělávacím 
systému. Žáci třetího ročníku mohou například zís-
kat pro praktické studium svého „průvodce“ - garanta 
z Pars nova, jenž se jim individuálně věnuje při práci 
na konkrétních projektech, na kterých firma pracu-
je. „Díky tomu mladý člověk získá zkušenosti přímo 
z výroby, je výborně připraven na start profesní dráhy 
a už během studia se stává členem našeho týmu,“ vy-
světlila Novotná.

Spolupráce šumperské střední školy s  Pars nova 
je dlouhodobá. Firma se například díky prezenta-
cím a besedám na různých akcích snaží pro studium 
technických oborů nadchnout už žáky „základek“ 
v Šumperku a okolí. „Se žáky se bavíme o tom, že jít 

na učební obor má v dnešní době smysl. O absolventy 
je velký zájem a najdou dobře uplatnění. Třeba v Pars 
nova,“ uvedla Lucie Novotná a dodala, že firma spo-
lupracuje na řadě aktivit, jež mají za cíl zvýšit prestiž 
oboru v očích mladých lidi. „Silná podpora a prezen-
tace učňovského školství je velmi důležitá. I proto si 
vážím dlouhodobé a kvalitní spolupráce s Pars nova, 
která je v tomto ohledu jedna z nejlepších a nejaktiv-
nějších,“ zdůraznila Irena Jonová, ředitelka Střední 
školy železniční, technické a služeb, Šumperk.  -jš, kv-

Již jedenáct let působí v Šumperku Univerzita tře-
tího věku, jejíž studium probíhá v  Akademii Jana 
Amose Komenského na  náměstí Míru 4, která je  
konzultačním střediskem PEF ČZU. I  v  současné 
mimořádné situaci mohou zájemci dále pokračovat 
ve studiu plně virtuálním. 

V rámci jarního semestru mohou studenti navště-
vovat přednášky vztahující se ke třem tématům - Dě-
jiny oděvní kultury, Rituály evropských královských 
rodů a  Gian Lorenzo Bernini - génius evropského 
baroka. Výuka bude zahájena v  pondělí 1. února. 
Kromě toho nabízí šumperské konzultační středis-

ko PEF ČZU seniorům i další zajímavá témata, která 
jsou uvedena na  webu www.e-senior.cz. Informace 
o  studiu lze získat na  www.ajak-sumperk.cz v  sek-
ci Univerzita třetího věku nebo na  telefonním čísle 
603 293 688.  -red-

„Na sklonku loňského roku telefonicky kontakto-
val seniorku po deváté hodině večerní muž, jenž se 
představil jako pracovník banky. Sdělil jí, že v inter-
netovém bankovnictví zřízeném k jejímu účtu došlo 
k neoprávněnému přihlášení a hrozí, že by mohlo do-
jít k jeho zneužití. Během hovoru si od ženy vyžádal 
přístupové údaje k  internetovému bankovnictví, ale 
také údaje a PIN k platební kartě, a přiměl ji přihlá-
sit se do svého internetového bankovnictví,“ popsala 
případ krajská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. 

Protože seniorka nebyla v  internetovém bankov-
nictví příliš zběhlá, dbala pokynů, jimiž ji domnělý 
pracovník banky úkoloval. Ten z  ní pak během ná-
sledujících dvou hodin vymámil nejen fotokopii ob-
čanského a řidičského průkazu, ale také několik SMS 
zpráv s mobilním klíčem, o kterých tvrdil, že se jedná 
o běžné ověření.

Po  získání veškerých přístupových údajů si pod-
vodník potřeboval zajistit čas, aby mohl s  účtem 
manipulovat. Nezdráhal se proto znovu zavolat po-

škozené, a  to již následující den před šestou ranní. 
V  telefonátu ji vyzval, aby se dvanáct hodin nepři-
hlašovala do svého internetového bankovnictví, a to 
z důvodu, že probíhá nové nastavení účtu. 

Seniorka si tento krok však ověřila u  banky. Zde 
zjistila, že podvodník si stihl zažádat o  třistatisíco-
vý úvěr, sjednat kontokorent do  výše čtyřicet dva 
tisíc korun a provést řadu dalších transakcí a plateb 
za různé zboží a služby. Ženu tak připravil o nemalou 
částku. Přesné vyčíslení škody je předmětem dalšího 
šetření. Případem se zabývají policisté z oddělení hos-
podářské kriminality.

„Nejen v souvislosti s tímto případem opětovně na-
bádáme veřejnost k obezřetnosti a připomínáme, že 
tímto způsobem banky s klienty rozhodně nekomu-
nikují. Nikomu proto bezmyšlenkovitě nepřeposílejte 
žádná přístupová hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čís-
la kreditních karet ani žádné osobní údaje. V případě 
pochybností sami kontaktujte banku,“ zdůraznila Ji-
řina Vybíhalová. -ger-

Zpravodajství/Informace

Studenti Střední školy železniční, technické a  služeb 
v nových dílnách, v nichž vykonávají odbornou praxi. 
 Foto: Pars nova

  

Upozornění Městského úřadu Šumperk, 
odboru životního prostředí, 
na oznamovací povinnosti

Odbor životního prostředí Městského úřadu 
v Šumperku upozorňuje na povinnost původců 
odpadů zaslat Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady za rok 2020 do 15. února v případě, že 
produkovali nebo nakládali s více než 100 kg ne-
bezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostat-
ních odpadů, a oprávněných osob v případě, že 
v roce 2020 nakládaly s odpadem. Uvedená po-
vinnost se plní prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění oznamovacích povinností v ob-
lasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel 
musí být registrován. 
Současně upozorňuje na  povinnost provozo-
vatelů zdrojů znečišťování ovzduší uvedených 
v  příloze č. 2 zákona o  ochraně ovzduší podat 
poplatkové přiznání do 31. března a povinnost 
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence 
za rok 2020 do 31. března. Poplatkové přiznání 
není povinen podat poplatník, u  něhož celko-
vá výše poplatků za  provozovnu za  poplatkové  
období činí méně než 50 000 Kč. Uvedené povin-
nosti se plní prostřednictvím Integrovaného sys-
tému plnění oznamovacích povinností v oblasti 
životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí 
být registrován. 
Podrobnější informace a odkazy: https://www.
odpady.cz; www.ispop.cz a zákony č. 25/2008 Sb. 
a č. 201/2012 Sb. v platném znění a předpisy sou-
visející. Dle ustanovení §154 zákona č. 541/2020 
Sb., o  odpadech, probíhá ohlašování odpadů 
za  rok 2020 dle zákona č. 185/2001 Sb. ve zně-
ní účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.

R. Křížová, vedoucí oddělení odpadů a ovzduší 
odboru životního prostředí MěÚ Šumperk

Slavnostního otevření proběhlo v  polovině prosince 
za účasti zástupců Pars nova, školy i Olomouckého kra-
je.  Foto: Pars nova

Pars nova loni investovala milion korun do podpory učňovských praxí

Univerzita třetího věku zahajuje výuku 1. února

Pozor na podvodníky, zaměřují se na seniory

Nové zázemí pro praktickou výuku mohou od prosince díky šumperské strojírenské společnosti Pars 
nova využívat studenti místní Střední školy železniční, technické a služeb. Dceřiná firma skupiny Škoda 
Transportation totiž díky milionové investici vybudovala ve svém areálu nové dílny a zázemí pro jejich 
odbornou praxi. Pars nova, zaměřená na modernizace a rekonstrukce kolejových vozidel, patří k nejvý-
znamnějším zaměstnavatelům v regionu. 

Policie varuje před podvodníky, kteří se zaměřují především na důvěřivé seniory. V současné době šetří 
případ, kdy osmašedesátiletá žena ze Šumperska přišla o statisíce.
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Anketa/Personální inzerce

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, na obsazení pozice

referenta oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího 
úřadu odboru výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním 
programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 
2, písmena a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní 
odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * výborná 
znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

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

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

Hlavní zaměření činnosti: umísťovaní a povolení staveb ve správním území 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Dále je možnost čerpání 
zaměstnaneckých benefitů. Nástup od  1. 3. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte 
na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do  1. 2. 
2021. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, na obsazení pozice

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

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

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

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

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

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou, 11. platová třída dle nař. 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném 
znění. Nástup od 1. 3. 2021 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 15. 2. 2021. Informace k pozici podá 
Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

1) Čtete Šumperský zpravodaj? Zakřížkujte vaši volbu

Ano, důkladně.

Ano, výběrově.

Ne, ale alespoň jej prolistuji.

Ne, nečtu ho vůbec.

2) Jaký je váš hlavní zdroj oficiálních informací o městě? 
(Ohodnoťte podle důležitosti, 5 = nejvíce důležitý, 1 = nejméně důležitý)

1 2 3 4 5

Šumperský zpravodaj

Internetové stránky města

Facebook města

Mobilní rozhlas

Plakátovací plochy

Úřední deska

3) Z kterých dalších zdrojů informace o městě čerpáte? Zakřížkujte vaši volbu

Regionální tisk

Regionální internetová média

TV Morava

Jiné, vypište:

4) Jaký způsob distribuce Šumperského zpravodaje 
preferujete?

Zakřížkujte vaši volbu

V tištěné podobě do poštovní schránky (jak probíhá v současnosti)

V tištěné podobě s vyzvednutím na odběrném místě

Elektronicky, ke stažení na webových stránkách města

Elektronicky, zaslání e-mailem

Elektronicky, ke stažení v aplikaci Mobilní rozhlas

5) Kde bydlíte? Zakřížkujte vaši volbu

Přímo v Šumperku

Poblíž Šumperka

Obce mimo region

6) Patříte do věkové kategorie: Zakřížkujte vaši volbu

0-14

15-34

35-49

50-64

65+

Vážení občané,
chtěli bychom zjistit, z jakých zdrojů čerpáte informace o městě. Čtete Šum-

perský zpravodaj, nebo jsou pro vás důležitějším zdrojem internetové stránky 
města či městský facebook? Jaký způsob distribuce zpravodaje byste preferovali?

Věříme, že vaše zpětná vazba nám pomůže vás lépe informovat.  
Děkujeme za váš názor.

Zpravodaj a zdroje informací o dění ve městě

Vyplněný a vystřižený anketní lístek prosím odevzdávejte od 1. do 28. úno-
ra 2021 do sběrného boxu v Informační centru Šumperk, Hlavní třída 14, nebo 
ve vestibulu Městského úřadu Šumperk (radnice), nám. Míru 1. Děkujeme.
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E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

SELECT SYSTEM, s.r.o. | Gen. Svobody 17/2, Šumperk | www.selectsystem.cz

I NTERNET

S PŘÍPOJKOU INTERNETU

50/10 Mbit/s
303 Kč

OPTICKÝ BEZDRÁTOVÝ ZPĚTNÉ SLEDOVÁNÍ

super rychlost
cloud prostor

e-mailovou schránku
web prostor

wifi-hotspoty
televizi ve full hd

více informací 

VOIP DIGITÁLNĚ

T ELEVIZE T ELEFON

internet@spk.czHl. Třída, Šumperk 583 221 200

NA OPTICKÉ SÍTI SELECT SYSTEM V ŠUMPERKU ZÍSKÁTE

JIŽ 37 
HOTSPOTŮ

až 1 Gbit/s, nízké pingy

10 GB pro Vaše data 

4 GB na doméně spk.cz

až 5 GB pro Váš web

pro registrované MAC adresy

zpětné sledování, 4K

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

od

zpravodaj_new_design_2021_varianta_1_final.indd   1zpravodaj_new_design_2021_varianta_1_final.indd   1 21.01.21   21:2921.01.21   21:29

KONTAKT:

PERSPEKTIVNÍ OBOR PRO 21. STOLETÍ 
Staň se provozním ekologem, lesníkem, hydrologem, pracovníkem ve státní 

správě, inspektorem ochrany ovzduší, meteorologem, technikem BOZP.
STAŇ SE SOUČ ÁSTÍ NAŠEHO T ÝMU.

CO POTŘEBUJEME K ŽIVOTU?

Čistou 
vodu

Čistý 
vzduch

Kvalitní 
potraviny

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SE Z AMĚŘENÍM NA PODNIKOVOU 

EKOLOGII (16-01-M/01)

Chcete prodat rychle, moderně, bezpečně
a za nejvyšší kupní cenu? Pak jste tady správně!

... moderní realitka

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

HLEDÁTE SVŮJ DŮM SNŮ? 
Vyhledáme pro vás vhodnou nemovitost

 dle vašich představ a požadavků.

dumsnu_letak.indd   1dumsnu_letak.indd   1 20.01.2021   17:0020.01.2021   17:00
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*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI 
S POČÍTAČEM A NA 
BLÍZKO NYNÍ V AKCI 
1+1 ZDARMA

měření zraku PřÍMO V OPTICE
OPTIKA OTEVŘENA

KÄRCHER FC 7
CORDLES PREMIUM
Čistič podlah s odsáváním

AKU podlahová myčka FC 7 
Cordlless odstraňuje všechny 
druhy suchých a mokrých 
každodenních nečistot v jednom 
kroku bez předchozího vysávání

KÄRCHER CENTER REA, Zábřežská 596/40, Šumperk, 
       583 215 479,        739 428 845,          info@rea-cz.cz,
www.rea-karcher.cz. Otevřeno v nouzovém režimu.

NOVINKA

ZÁRUKA
2+1 ROK

FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

AUTOMECHANIK
AUTOLAKÝRNÍK
ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
ZEDNÍK
LAKÝRNÍK 
KOVOVÝROBY

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

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

Nabízíme: Motivační finanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

  Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí za nejvýhodnější cenu
  ZDARMA nemovitost prověříme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
  ZDARMA poskytneme kompletní poradenský servis v oblasti financování koupě nemovitosti
  ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
  ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších 

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy finančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu

  ZDARMA zprostředkujeme odborné finanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
 Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

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

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.
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NAUČ SE ŘEMESLO 

ZÍSKEJ NEZÁVISLOST 

Pokud máš rád/a dřevo, vyuč se truhlářem! Naučíš se
vyrábět různé druhy nábytku a dalších truhlářských
výrobků, třeba okna, dveře a schody. Budeš pracovat
s masivem i různými velkoplošnými materiály, jako je
dřevotříska či lamino.

P ř e h l e d  u č e b n í c h  a  s t u d i j n í c h  o b o r ů  2 0 2 1 / 2 0 2 2
CO SI VYBRAT

TŘÍLETÉ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM 3 LETÉ

OBORY

INSTALATÉR
36-52-H/01

ČTYŘLETÉ OBORY 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO 
ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
26-52-H/01

KADEŘNÍK
69-51-H/01

KLEMPÍŘ
23-55-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ 
KOLEJOVÝCH VOZIDEL
23-68-H/01

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
66-53-H/01

PRODAVAČ
66-51-H/01

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

TESAŘ
36-64-H/01

TRUHLÁŘ
33-56-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-44-L+H/01

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ 
VÝROBA
33-42-M/01

OBCHODNÍK
66-41-L+H/01

STROJÍRENSTVÍ –
OBSLUHA CNC STROJŮ
23-41-M/01

DVOULETÉ 
NÁSTAVBOVÉ 
STUDIUM 
S MATURITOU
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51

1 LETÉ
OBORY

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

Jsi manuálně zručný, fyzicky zdatný a ještě k tomu
kreativní? Co takhle vyučit se klempířem a vyrábět
veškeré plechové prvky potřebné pro renovaci
historických budov a kostelů? Jako klempíř se naučíš
vyrobit okapy, parapety, lišty a další plechové prvky.
Hotové výrobky pak zvládneš připevnit přímo na
stavbu.

Jednáš rád/a s lidmi? Zajímáš se o svět obchodu a chceš
být jeho součástí? Jako prodavač se naučíš komunikovat
se zákazníky, získáš základní návyky, znalosti o prodá-
vaném sortimentu a manipulaci se zbožím (objednávka,
přejímka, skladování, příprava k prodeji), ovládneš
práci s pokladními systémy, osvojíš si zásady prodeje
a propagace, aranžování zboží, balení a mnoho dalšího.

Jsi komunikativní? Máš talent pro uzavírání obchodů?
Jako obchodník se naučíš jednat se zákazníky, vést účet-
nictví, vyřizovat obchodní korespondenci, získáš znalos-
ti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím
(objednávky, přejímka, skladování, expedice). Ve
třeťáku získáš výuční list prodavače a ve čtvrťáku
maturitu. Můžeš pracovat jako obchodník, odbytář,
zásobovač atd.

Chceš umět kreslit 3D vizualizace, vyrábět a navrhovat
nábytek? Jako nábytkář se to naučíš. Zvládneš vyrobit
řezivo, nábytek, dřevěné konstrukce a ostatní výrobky
ze dřeva. Ovládneš TURBOCAD, poznáš historii vývoje
nábytku a čalounění, vlastnosti různých typů dřevin,
kdy zvolit jaký materiál, konstrukční spoj, technologii,
postup, jak sestavit nářezové plány či zjistit spotřebu.

Máš výuční list a chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí
pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš
získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se
principy ekonomiky, účetnictví, práva a elektronické
komunikace? Pokud ano, přihlas se na obor Podnikání.

JEDNOLETÉ
UČEBNÍ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM

4 LETÉ
OBORY

2 LETÝ
OBOR

MECHANIK PLYNOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ
36-52-H/02

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce v logistických cent-
rech a skladech? Jako operátor skladování se naučíš
pečovat o zboží na cestě za zákazníkem, přijímat zboží,
připravovat ho k exportu, vystavovat doklady, vyřizovat
objednávky, ovládneš obsluhu manipulačních vozíků
a další dopravní a mechanizační techniky. Ve třeťáku
můžeš získat řidičák na ručně vedený elektrický vozík.

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
26-51-H/02

Máš výuční list, maturitní vysvědčení nebo dokonce
i vysokoškolský diplom a chceš si rozšířit svou
odbornou způsobilost? Následující obory u nás můžeš
studovat ve zkrácené kombinované formě vzdělávání.

Jsi technický typ a bavilo by tě (de)montovat a opravovat
stroje? Jako mechanik budeš umět číst technické
výkresy, stanovit pracovní postupy, rozlišit strojírenské
materiály, seřídit, obsluhovat, montovat a opravovat
stroje a zařízení. Během studia můžeš získat svářečský
průkaz, výuční list zámečníka a ve čtvrťáku maturitu.

Zajímá tě jak rozsvítit žárovku z více míst? Jak roztočit
elektromotor? Pak je tento obor vhodný právě pro tebe.
Je to obor plný napětí a proudu zábavy. Po úspěšném
ukončení můžeš získat vyhlášku 50/1978 Sb. §5
a otevře se ti mnoho možností, jak se uplatnit na trhu
práce, protože elektrika ovládá dnešní svět.

Baví tě fyzika? Láká tě navrhovat, propočítávat
a konstruovat součásti a mechanizmy strojů? Zvol si
obor strojírenství a naučíš se projektovat, vytvářet
technické výkresy pomocí CAD systémů, ovládat CNC
stroje, obrábět kovové materiály. Uplatníš se jako
konstruktér, technolog, provozní mistr, kontrolor řízení
jakosti či technik přípravy výroby.

Chceš využít své technické zaměření a pracovat s počíta-
čem? V grafických programech kreslit plány budov a na-
vrhovat interiéry? Jako stavař se dokážeš také orientovat
v nabídce stavebních materiálů, stanovovat správné pos-
tupy, sestavit rozpočet a osvojíš si činnosti při řízení
staveb. Vypiluješ své prezentační dovednosti tak, že najít
si skvěle placené místo bude hračka.

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do
sebe zapadají a na konci dne za sebou vidíš kus práce?
Instalatér je nepostradatelná profese. Montuje, opravuje
a udržuje rozvody vody, kanalizace, topení i plynu.
Součástí tvé práce bude i montáž, demontáž a opravy
zařizovacích předmětů. Na začátku je jen hromada
trubek, šroubků a spojů a na konci plně funkční rozvod
po celé budově. Žádný dům, výrobní hala, obchod ani
hospoda se bez tebe neobejde.

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o železnici? Při studiu
tohoto oboru si osvojíš ruční i strojní obrábění, seznámíš
se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací
strojních součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž,
opravy i údržba vozidel pro tebe bude hračka.

Baví tě práce s kovem a máš cit pro technické úkoly?
Vyuč se v oboru s možností uplatnění napříč celou
oblastí strojírenství. Budeš umět zámečnické řemeslo,
opravy, montáže a seřizování strojů, mechanismů
a konstrukcí. Zvládneš vyrobit bránu, plot, zábradlí
i malé drobnosti. A můžeš získat i svářečský průkaz.

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš
přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek?
Nauč se jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem
a můžeš mít výuční list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Přihlas
se na zedníka a naučíš se číst stavební výkresy, stavět
lešení, betonovat, zdít, omítat, provádět povrchové
úpravy, obkladačské a dlažební práce, sádrokartonové
konstrukce, tepelné izolace a hydroizolace a další zed-
nické práce jak na novostavbách, tak i rekonstrukcích.
Jako zedník budeš mít skvěle zajištěnou budoucnost.

Jsi manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která za
tebou bude vidět? Máš vztah ke dřevu? Naučíme tě vše
potřebné k tomu, abys zvládl vyrobit dřevěné krovy
a konstrukce typu zahradní altán, kryté stání či krov
střechy na garáži. Zvládneš i postavit lešení.

Máš tvůrčí schopnosti a estetické cítění? Sleduješ módní
trendy? Baví tě zkrášlovat sebe i ostatní? Během studia
se naučíš na profesionální úrovni provádět veškeré
kadeřnické úkony jako stříhání, barvení, odbarvování,
melírování, vodovou i trvalou ondulaci. Zvládneš
konečnou úpravu dámských i pánských účesů, složitých
společenských i soutěžních účesů s použitím vlasových
doplňků.

Máš rád stroje? Chtěl bys umět vyrábět kovové i neko-
vové součástky pomocí přesných strojů a zařízení?
Zajímá tě soustruh, frézka, vrtačka, bruska? Láká tě
programování, seřizování a práce na CNC technice? Pak
je pro tebe obor obráběč kovů ten pravý.

TESAŘ
36-64-H/01

Jsi vyučený instalatér a chceš si rozšířit odbornost?
Vedle instalatérských a zámečnických prací, včetně
svařování, budeš ovládat i práci plynaře. Zvládneš
instalovat, opravovat a udržovat plynovodní vedení
a spotřebiče a osvojíš si stavebně montážní činnosti na
vnějších sítích i na vnitřních instalacích.

STAVEBNICTVÍ
36-47-M/01

Pokud máš rád/a dřevo, vyuč se truhlářem! Naučíš se
vyrábět různé druhy nábytku a dalších truhlářských
výrobků, třeba okna, dveře a schody. Budeš pracovat
s masivem i různými velkoplošnými materiály, jako je
dřevotříska či lamino.
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KADEŘNÍK
69-51-H/01
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MECHANIK OPRAVÁŘ 
KOLEJOVÝCH VOZIDEL
23-68-H/01

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
66-53-H/01

PRODAVAČ
66-51-H/01

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

TESAŘ
36-64-H/01

TRUHLÁŘ
33-56-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-44-L+H/01

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ 
VÝROBA
33-42-M/01

OBCHODNÍK
66-41-L+H/01

STROJÍRENSTVÍ –
OBSLUHA CNC STROJŮ
23-41-M/01

DVOULETÉ 
NÁSTAVBOVÉ 
STUDIUM 
S MATURITOU
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51

1 LETÉ
OBORY

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

Jsi manuálně zručný, fyzicky zdatný a ještě k tomu
kreativní? Co takhle vyučit se klempířem a vyrábět
veškeré plechové prvky potřebné pro renovaci
historických budov a kostelů? Jako klempíř se naučíš
vyrobit okapy, parapety, lišty a další plechové prvky.
Hotové výrobky pak zvládneš připevnit přímo na
stavbu.

Jednáš rád/a s lidmi? Zajímáš se o svět obchodu a chceš
být jeho součástí? Jako prodavač se naučíš komunikovat
se zákazníky, získáš základní návyky, znalosti o prodá-
vaném sortimentu a manipulaci se zbožím (objednávka,
přejímka, skladování, příprava k prodeji), ovládneš
práci s pokladními systémy, osvojíš si zásady prodeje
a propagace, aranžování zboží, balení a mnoho dalšího.

Jsi komunikativní? Máš talent pro uzavírání obchodů?
Jako obchodník se naučíš jednat se zákazníky, vést účet-
nictví, vyřizovat obchodní korespondenci, získáš znalos-
ti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím
(objednávky, přejímka, skladování, expedice). Ve
třeťáku získáš výuční list prodavače a ve čtvrťáku
maturitu. Můžeš pracovat jako obchodník, odbytář,
zásobovač atd.

Chceš umět kreslit 3D vizualizace, vyrábět a navrhovat
nábytek? Jako nábytkář se to naučíš. Zvládneš vyrobit
řezivo, nábytek, dřevěné konstrukce a ostatní výrobky
ze dřeva. Ovládneš TURBOCAD, poznáš historii vývoje
nábytku a čalounění, vlastnosti různých typů dřevin,
kdy zvolit jaký materiál, konstrukční spoj, technologii,
postup, jak sestavit nářezové plány či zjistit spotřebu.

Máš výuční list a chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí
pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš
získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se
principy ekonomiky, účetnictví, práva a elektronické
komunikace? Pokud ano, přihlas se na obor Podnikání.

JEDNOLETÉ
UČEBNÍ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM

4 LETÉ
OBORY

2 LETÝ
OBOR

MECHANIK PLYNOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ
36-52-H/02

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce v logistických cent-
rech a skladech? Jako operátor skladování se naučíš
pečovat o zboží na cestě za zákazníkem, přijímat zboží,
připravovat ho k exportu, vystavovat doklady, vyřizovat
objednávky, ovládneš obsluhu manipulačních vozíků
a další dopravní a mechanizační techniky. Ve třeťáku
můžeš získat řidičák na ručně vedený elektrický vozík.

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
26-51-H/02

Máš výuční list, maturitní vysvědčení nebo dokonce
i vysokoškolský diplom a chceš si rozšířit svou
odbornou způsobilost? Následující obory u nás můžeš
studovat ve zkrácené kombinované formě vzdělávání.

Jsi technický typ a bavilo by tě (de)montovat a opravovat
stroje? Jako mechanik budeš umět číst technické
výkresy, stanovit pracovní postupy, rozlišit strojírenské
materiály, seřídit, obsluhovat, montovat a opravovat
stroje a zařízení. Během studia můžeš získat svářečský
průkaz, výuční list zámečníka a ve čtvrťáku maturitu.

Zajímá tě jak rozsvítit žárovku z více míst? Jak roztočit
elektromotor? Pak je tento obor vhodný právě pro tebe.
Je to obor plný napětí a proudu zábavy. Po úspěšném
ukončení můžeš získat vyhlášku 50/1978 Sb. §5
a otevře se ti mnoho možností, jak se uplatnit na trhu
práce, protože elektrika ovládá dnešní svět.

Baví tě fyzika? Láká tě navrhovat, propočítávat
a konstruovat součásti a mechanizmy strojů? Zvol si
obor strojírenství a naučíš se projektovat, vytvářet
technické výkresy pomocí CAD systémů, ovládat CNC
stroje, obrábět kovové materiály. Uplatníš se jako
konstruktér, technolog, provozní mistr, kontrolor řízení
jakosti či technik přípravy výroby.

Chceš využít své technické zaměření a pracovat s počíta-
čem? V grafických programech kreslit plány budov a na-
vrhovat interiéry? Jako stavař se dokážeš také orientovat
v nabídce stavebních materiálů, stanovovat správné pos-
tupy, sestavit rozpočet a osvojíš si činnosti při řízení
staveb. Vypiluješ své prezentační dovednosti tak, že najít
si skvěle placené místo bude hračka.

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do
sebe zapadají a na konci dne za sebou vidíš kus práce?
Instalatér je nepostradatelná profese. Montuje, opravuje
a udržuje rozvody vody, kanalizace, topení i plynu.
Součástí tvé práce bude i montáž, demontáž a opravy
zařizovacích předmětů. Na začátku je jen hromada
trubek, šroubků a spojů a na konci plně funkční rozvod
po celé budově. Žádný dům, výrobní hala, obchod ani
hospoda se bez tebe neobejde.

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o železnici? Při studiu
tohoto oboru si osvojíš ruční i strojní obrábění, seznámíš
se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací
strojních součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž,
opravy i údržba vozidel pro tebe bude hračka.

Baví tě práce s kovem a máš cit pro technické úkoly?
Vyuč se v oboru s možností uplatnění napříč celou
oblastí strojírenství. Budeš umět zámečnické řemeslo,
opravy, montáže a seřizování strojů, mechanismů
a konstrukcí. Zvládneš vyrobit bránu, plot, zábradlí
i malé drobnosti. A můžeš získat i svářečský průkaz.

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš
přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek?
Nauč se jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem
a můžeš mít výuční list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Přihlas
se na zedníka a naučíš se číst stavební výkresy, stavět
lešení, betonovat, zdít, omítat, provádět povrchové
úpravy, obkladačské a dlažební práce, sádrokartonové
konstrukce, tepelné izolace a hydroizolace a další zed-
nické práce jak na novostavbách, tak i rekonstrukcích.
Jako zedník budeš mít skvěle zajištěnou budoucnost.

Jsi manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která za
tebou bude vidět? Máš vztah ke dřevu? Naučíme tě vše
potřebné k tomu, abys zvládl vyrobit dřevěné krovy
a konstrukce typu zahradní altán, kryté stání či krov
střechy na garáži. Zvládneš i postavit lešení.

Máš tvůrčí schopnosti a estetické cítění? Sleduješ módní
trendy? Baví tě zkrášlovat sebe i ostatní? Během studia
se naučíš na profesionální úrovni provádět veškeré
kadeřnické úkony jako stříhání, barvení, odbarvování,
melírování, vodovou i trvalou ondulaci. Zvládneš
konečnou úpravu dámských i pánských účesů, složitých
společenských i soutěžních účesů s použitím vlasových
doplňků.

Máš rád stroje? Chtěl bys umět vyrábět kovové i neko-
vové součástky pomocí přesných strojů a zařízení?
Zajímá tě soustruh, frézka, vrtačka, bruska? Láká tě
programování, seřizování a práce na CNC technice? Pak
je pro tebe obor obráběč kovů ten pravý.

TESAŘ
36-64-H/01

Jsi vyučený instalatér a chceš si rozšířit odbornost?
Vedle instalatérských a zámečnických prací, včetně
svařování, budeš ovládat i práci plynaře. Zvládneš
instalovat, opravovat a udržovat plynovodní vedení
a spotřebiče a osvojíš si stavebně montážní činnosti na
vnějších sítích i na vnitřních instalacích.

STAVEBNICTVÍ
36-47-M/01

Pokud máš rád/a dřevo, vyuč se truhlářem! Naučíš se
vyrábět různé druhy nábytku a dalších truhlářských
výrobků, třeba okna, dveře a schody. Budeš pracovat
s masivem i různými velkoplošnými materiály, jako je
dřevotříska či lamino.

P ř e h l e d  u č e b n í c h  a  s t u d i j n í c h  o b o r ů  2 0 2 1 / 2 0 2 2
CO SI VYBRAT

TŘÍLETÉ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM 3 LETÉ

OBORY

INSTALATÉR
36-52-H/01

ČTYŘLETÉ OBORY 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO 
ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
26-52-H/01

KADEŘNÍK
69-51-H/01

KLEMPÍŘ
23-55-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ 
KOLEJOVÝCH VOZIDEL
23-68-H/01

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
66-53-H/01

PRODAVAČ
66-51-H/01

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

TESAŘ
36-64-H/01

TRUHLÁŘ
33-56-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-44-L+H/01

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ 
VÝROBA
33-42-M/01

OBCHODNÍK
66-41-L+H/01

STROJÍRENSTVÍ –
OBSLUHA CNC STROJŮ
23-41-M/01

DVOULETÉ 
NÁSTAVBOVÉ 
STUDIUM 
S MATURITOU
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51

1 LETÉ
OBORY

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

Jsi manuálně zručný, fyzicky zdatný a ještě k tomu
kreativní? Co takhle vyučit se klempířem a vyrábět
veškeré plechové prvky potřebné pro renovaci
historických budov a kostelů? Jako klempíř se naučíš
vyrobit okapy, parapety, lišty a další plechové prvky.
Hotové výrobky pak zvládneš připevnit přímo na
stavbu.

Jednáš rád/a s lidmi? Zajímáš se o svět obchodu a chceš
být jeho součástí? Jako prodavač se naučíš komunikovat
se zákazníky, získáš základní návyky, znalosti o prodá-
vaném sortimentu a manipulaci se zbožím (objednávka,
přejímka, skladování, příprava k prodeji), ovládneš
práci s pokladními systémy, osvojíš si zásady prodeje
a propagace, aranžování zboží, balení a mnoho dalšího.

Jsi komunikativní? Máš talent pro uzavírání obchodů?
Jako obchodník se naučíš jednat se zákazníky, vést účet-
nictví, vyřizovat obchodní korespondenci, získáš znalos-
ti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím
(objednávky, přejímka, skladování, expedice). Ve
třeťáku získáš výuční list prodavače a ve čtvrťáku
maturitu. Můžeš pracovat jako obchodník, odbytář,
zásobovač atd.

Chceš umět kreslit 3D vizualizace, vyrábět a navrhovat
nábytek? Jako nábytkář se to naučíš. Zvládneš vyrobit
řezivo, nábytek, dřevěné konstrukce a ostatní výrobky
ze dřeva. Ovládneš TURBOCAD, poznáš historii vývoje
nábytku a čalounění, vlastnosti různých typů dřevin,
kdy zvolit jaký materiál, konstrukční spoj, technologii,
postup, jak sestavit nářezové plány či zjistit spotřebu.

Máš výuční list a chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí
pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš
získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se
principy ekonomiky, účetnictví, práva a elektronické
komunikace? Pokud ano, přihlas se na obor Podnikání.

JEDNOLETÉ
UČEBNÍ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM

4 LETÉ
OBORY

2 LETÝ
OBOR

MECHANIK PLYNOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ
36-52-H/02

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce v logistických cent-
rech a skladech? Jako operátor skladování se naučíš
pečovat o zboží na cestě za zákazníkem, přijímat zboží,
připravovat ho k exportu, vystavovat doklady, vyřizovat
objednávky, ovládneš obsluhu manipulačních vozíků
a další dopravní a mechanizační techniky. Ve třeťáku
můžeš získat řidičák na ručně vedený elektrický vozík.

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
26-51-H/02

Máš výuční list, maturitní vysvědčení nebo dokonce
i vysokoškolský diplom a chceš si rozšířit svou
odbornou způsobilost? Následující obory u nás můžeš
studovat ve zkrácené kombinované formě vzdělávání.

Jsi technický typ a bavilo by tě (de)montovat a opravovat
stroje? Jako mechanik budeš umět číst technické
výkresy, stanovit pracovní postupy, rozlišit strojírenské
materiály, seřídit, obsluhovat, montovat a opravovat
stroje a zařízení. Během studia můžeš získat svářečský
průkaz, výuční list zámečníka a ve čtvrťáku maturitu.

Zajímá tě jak rozsvítit žárovku z více míst? Jak roztočit
elektromotor? Pak je tento obor vhodný právě pro tebe.
Je to obor plný napětí a proudu zábavy. Po úspěšném
ukončení můžeš získat vyhlášku 50/1978 Sb. §5
a otevře se ti mnoho možností, jak se uplatnit na trhu
práce, protože elektrika ovládá dnešní svět.

Baví tě fyzika? Láká tě navrhovat, propočítávat
a konstruovat součásti a mechanizmy strojů? Zvol si
obor strojírenství a naučíš se projektovat, vytvářet
technické výkresy pomocí CAD systémů, ovládat CNC
stroje, obrábět kovové materiály. Uplatníš se jako
konstruktér, technolog, provozní mistr, kontrolor řízení
jakosti či technik přípravy výroby.

Chceš využít své technické zaměření a pracovat s počíta-
čem? V grafických programech kreslit plány budov a na-
vrhovat interiéry? Jako stavař se dokážeš také orientovat
v nabídce stavebních materiálů, stanovovat správné pos-
tupy, sestavit rozpočet a osvojíš si činnosti při řízení
staveb. Vypiluješ své prezentační dovednosti tak, že najít
si skvěle placené místo bude hračka.

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do
sebe zapadají a na konci dne za sebou vidíš kus práce?
Instalatér je nepostradatelná profese. Montuje, opravuje
a udržuje rozvody vody, kanalizace, topení i plynu.
Součástí tvé práce bude i montáž, demontáž a opravy
zařizovacích předmětů. Na začátku je jen hromada
trubek, šroubků a spojů a na konci plně funkční rozvod
po celé budově. Žádný dům, výrobní hala, obchod ani
hospoda se bez tebe neobejde.

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o železnici? Při studiu
tohoto oboru si osvojíš ruční i strojní obrábění, seznámíš
se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací
strojních součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž,
opravy i údržba vozidel pro tebe bude hračka.

Baví tě práce s kovem a máš cit pro technické úkoly?
Vyuč se v oboru s možností uplatnění napříč celou
oblastí strojírenství. Budeš umět zámečnické řemeslo,
opravy, montáže a seřizování strojů, mechanismů
a konstrukcí. Zvládneš vyrobit bránu, plot, zábradlí
i malé drobnosti. A můžeš získat i svářečský průkaz.

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš
přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek?
Nauč se jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem
a můžeš mít výuční list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Přihlas
se na zedníka a naučíš se číst stavební výkresy, stavět
lešení, betonovat, zdít, omítat, provádět povrchové
úpravy, obkladačské a dlažební práce, sádrokartonové
konstrukce, tepelné izolace a hydroizolace a další zed-
nické práce jak na novostavbách, tak i rekonstrukcích.
Jako zedník budeš mít skvěle zajištěnou budoucnost.

Jsi manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která za
tebou bude vidět? Máš vztah ke dřevu? Naučíme tě vše
potřebné k tomu, abys zvládl vyrobit dřevěné krovy
a konstrukce typu zahradní altán, kryté stání či krov
střechy na garáži. Zvládneš i postavit lešení.

Máš tvůrčí schopnosti a estetické cítění? Sleduješ módní
trendy? Baví tě zkrášlovat sebe i ostatní? Během studia
se naučíš na profesionální úrovni provádět veškeré
kadeřnické úkony jako stříhání, barvení, odbarvování,
melírování, vodovou i trvalou ondulaci. Zvládneš
konečnou úpravu dámských i pánských účesů, složitých
společenských i soutěžních účesů s použitím vlasových
doplňků.

Máš rád stroje? Chtěl bys umět vyrábět kovové i neko-
vové součástky pomocí přesných strojů a zařízení?
Zajímá tě soustruh, frézka, vrtačka, bruska? Láká tě
programování, seřizování a práce na CNC technice? Pak
je pro tebe obor obráběč kovů ten pravý.

TESAŘ
36-64-H/01

Jsi vyučený instalatér a chceš si rozšířit odbornost?
Vedle instalatérských a zámečnických prací, včetně
svařování, budeš ovládat i práci plynaře. Zvládneš
instalovat, opravovat a udržovat plynovodní vedení
a spotřebiče a osvojíš si stavebně montážní činnosti na
vnějších sítích i na vnitřních instalacích.

STAVEBNICTVÍ
36-47-M/01

Pokud máš rád/a dřevo, vyuč se truhlářem! Naučíš se
vyrábět různé druhy nábytku a dalších truhlářských
výrobků, třeba okna, dveře a schody. Budeš pracovat
s masivem i různými velkoplošnými materiály, jako je
dřevotříska či lamino.

P ř e h l e d  u č e b n í c h  a  s t u d i j n í c h  o b o r ů  2 0 2 1 / 2 0 2 2
CO SI VYBRAT

TŘÍLETÉ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM 3 LETÉ

OBORY

INSTALATÉR
36-52-H/01

ČTYŘLETÉ OBORY 
S MATURITNÍ 
ZKOUŠKOU

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO 
ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
26-52-H/01

KADEŘNÍK
69-51-H/01

KLEMPÍŘ
23-55-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ 
KOLEJOVÝCH VOZIDEL
23-68-H/01

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
66-53-H/01

PRODAVAČ
66-51-H/01

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

TESAŘ
36-64-H/01

TRUHLÁŘ
33-56-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
23-44-L+H/01

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ 
VÝROBA
33-42-M/01

OBCHODNÍK
66-41-L+H/01

STROJÍRENSTVÍ –
OBSLUHA CNC STROJŮ
23-41-M/01

DVOULETÉ 
NÁSTAVBOVÉ 
STUDIUM 
S MATURITOU
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51

1 LETÉ
OBORY

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01

ZEDNÍK
36-67-H/01

Jsi manuálně zručný, fyzicky zdatný a ještě k tomu
kreativní? Co takhle vyučit se klempířem a vyrábět
veškeré plechové prvky potřebné pro renovaci
historických budov a kostelů? Jako klempíř se naučíš
vyrobit okapy, parapety, lišty a další plechové prvky.
Hotové výrobky pak zvládneš připevnit přímo na
stavbu.

Jednáš rád/a s lidmi? Zajímáš se o svět obchodu a chceš
být jeho součástí? Jako prodavač se naučíš komunikovat
se zákazníky, získáš základní návyky, znalosti o prodá-
vaném sortimentu a manipulaci se zbožím (objednávka,
přejímka, skladování, příprava k prodeji), ovládneš
práci s pokladními systémy, osvojíš si zásady prodeje
a propagace, aranžování zboží, balení a mnoho dalšího.

Jsi komunikativní? Máš talent pro uzavírání obchodů?
Jako obchodník se naučíš jednat se zákazníky, vést účet-
nictví, vyřizovat obchodní korespondenci, získáš znalos-
ti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím
(objednávky, přejímka, skladování, expedice). Ve
třeťáku získáš výuční list prodavače a ve čtvrťáku
maturitu. Můžeš pracovat jako obchodník, odbytář,
zásobovač atd.

Chceš umět kreslit 3D vizualizace, vyrábět a navrhovat
nábytek? Jako nábytkář se to naučíš. Zvládneš vyrobit
řezivo, nábytek, dřevěné konstrukce a ostatní výrobky
ze dřeva. Ovládneš TURBOCAD, poznáš historii vývoje
nábytku a čalounění, vlastnosti různých typů dřevin,
kdy zvolit jaký materiál, konstrukční spoj, technologii,
postup, jak sestavit nářezové plány či zjistit spotřebu.

Máš výuční list a chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí
pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš
získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se
principy ekonomiky, účetnictví, práva a elektronické
komunikace? Pokud ano, přihlas se na obor Podnikání.

JEDNOLETÉ
UČEBNÍ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM

4 LETÉ
OBORY

2 LETÝ
OBOR

MECHANIK PLYNOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ
36-52-H/02

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce v logistických cent-
rech a skladech? Jako operátor skladování se naučíš
pečovat o zboží na cestě za zákazníkem, přijímat zboží,
připravovat ho k exportu, vystavovat doklady, vyřizovat
objednávky, ovládneš obsluhu manipulačních vozíků
a další dopravní a mechanizační techniky. Ve třeťáku
můžeš získat řidičák na ručně vedený elektrický vozík.

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
26-51-H/02

Máš výuční list, maturitní vysvědčení nebo dokonce
i vysokoškolský diplom a chceš si rozšířit svou
odbornou způsobilost? Následující obory u nás můžeš
studovat ve zkrácené kombinované formě vzdělávání.

Jsi technický typ a bavilo by tě (de)montovat a opravovat
stroje? Jako mechanik budeš umět číst technické
výkresy, stanovit pracovní postupy, rozlišit strojírenské
materiály, seřídit, obsluhovat, montovat a opravovat
stroje a zařízení. Během studia můžeš získat svářečský
průkaz, výuční list zámečníka a ve čtvrťáku maturitu.

Zajímá tě jak rozsvítit žárovku z více míst? Jak roztočit
elektromotor? Pak je tento obor vhodný právě pro tebe.
Je to obor plný napětí a proudu zábavy. Po úspěšném
ukončení můžeš získat vyhlášku 50/1978 Sb. §5
a otevře se ti mnoho možností, jak se uplatnit na trhu
práce, protože elektrika ovládá dnešní svět.

Baví tě fyzika? Láká tě navrhovat, propočítávat
a konstruovat součásti a mechanizmy strojů? Zvol si
obor strojírenství a naučíš se projektovat, vytvářet
technické výkresy pomocí CAD systémů, ovládat CNC
stroje, obrábět kovové materiály. Uplatníš se jako
konstruktér, technolog, provozní mistr, kontrolor řízení
jakosti či technik přípravy výroby.

Chceš využít své technické zaměření a pracovat s počíta-
čem? V grafických programech kreslit plány budov a na-
vrhovat interiéry? Jako stavař se dokážeš také orientovat
v nabídce stavebních materiálů, stanovovat správné pos-
tupy, sestavit rozpočet a osvojíš si činnosti při řízení
staveb. Vypiluješ své prezentační dovednosti tak, že najít
si skvěle placené místo bude hračka.

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do
sebe zapadají a na konci dne za sebou vidíš kus práce?
Instalatér je nepostradatelná profese. Montuje, opravuje
a udržuje rozvody vody, kanalizace, topení i plynu.
Součástí tvé práce bude i montáž, demontáž a opravy
zařizovacích předmětů. Na začátku je jen hromada
trubek, šroubků a spojů a na konci plně funkční rozvod
po celé budově. Žádný dům, výrobní hala, obchod ani
hospoda se bez tebe neobejde.

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o železnici? Při studiu
tohoto oboru si osvojíš ruční i strojní obrábění, seznámíš
se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací
strojních součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž,
opravy i údržba vozidel pro tebe bude hračka.

Baví tě práce s kovem a máš cit pro technické úkoly?
Vyuč se v oboru s možností uplatnění napříč celou
oblastí strojírenství. Budeš umět zámečnické řemeslo,
opravy, montáže a seřizování strojů, mechanismů
a konstrukcí. Zvládneš vyrobit bránu, plot, zábradlí
i malé drobnosti. A můžeš získat i svářečský průkaz.

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš
přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek?
Nauč se jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem
a můžeš mít výuční list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Přihlas
se na zedníka a naučíš se číst stavební výkresy, stavět
lešení, betonovat, zdít, omítat, provádět povrchové
úpravy, obkladačské a dlažební práce, sádrokartonové
konstrukce, tepelné izolace a hydroizolace a další zed-
nické práce jak na novostavbách, tak i rekonstrukcích.
Jako zedník budeš mít skvěle zajištěnou budoucnost.

Jsi manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která za
tebou bude vidět? Máš vztah ke dřevu? Naučíme tě vše
potřebné k tomu, abys zvládl vyrobit dřevěné krovy
a konstrukce typu zahradní altán, kryté stání či krov
střechy na garáži. Zvládneš i postavit lešení.

Máš tvůrčí schopnosti a estetické cítění? Sleduješ módní
trendy? Baví tě zkrášlovat sebe i ostatní? Během studia
se naučíš na profesionální úrovni provádět veškeré
kadeřnické úkony jako stříhání, barvení, odbarvování,
melírování, vodovou i trvalou ondulaci. Zvládneš
konečnou úpravu dámských i pánských účesů, složitých
společenských i soutěžních účesů s použitím vlasových
doplňků.

Máš rád stroje? Chtěl bys umět vyrábět kovové i neko-
vové součástky pomocí přesných strojů a zařízení?
Zajímá tě soustruh, frézka, vrtačka, bruska? Láká tě
programování, seřizování a práce na CNC technice? Pak
je pro tebe obor obráběč kovů ten pravý.

TESAŘ
36-64-H/01

Jsi vyučený instalatér a chceš si rozšířit odbornost?
Vedle instalatérských a zámečnických prací, včetně
svařování, budeš ovládat i práci plynaře. Zvládneš
instalovat, opravovat a udržovat plynovodní vedení
a spotřebiče a osvojíš si stavebně montážní činnosti na
vnějších sítích i na vnitřních instalacích.

STAVEBNICTVÍ
36-47-M/01

TRUHLÁŘ - 33-56-H/01

Pokud máš rád/a dřevo, vyuč se truhlářem! Naučíš se vyrábět 
různé druhy nábytku a  dalších truhlářských výrobků, třeba 
okna, dveře a  schody. Budeš pracovat s  masivem i  různými 
velkoplošnými materiály, jako jsou dřevotříska či lamino.

OBRÁBĚČ KOVŮ - 23-56-H/01

Máš rád stroje? Chtěl bys umět vyrábět kovové i  nekovové 
součástky pomocí přesných strojů a  zařízení? Zajímá tě 
soustruh, frézka, vrtačka, bruska? Láká tě programování, 
seřizování a  práce na  CNC technice? Pak je pro tebe obor 
obráběč kovů ten pravý.

TESAŘ - 36-64-H/01

Jsi manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která za  tebou 
bude vidět? Máš vztah ke  dřevu? Naučíme tě vše potřebné 
k tomu, abys zvládl vyrobit dřevěné krovy a konstrukce typu 
zahradní altán, kryté stání či krov střechy na garáži. Zvládneš 
i postavit lešení.

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - 26-52-H/01

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš 
přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek? Nauč se 
jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem a můžeš mít výuční 
list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD - 26-51-H/02

Zajímá tě, jak rozsvítit žárovku z  více míst? Jak roztočit 
elektromotor? Pak je tento obor vhodný právě pro tebe. Je 
to obor plný napětí a  proudu zábavy. Po  úspěšném ukončení 
můžeš získat vyhlášku 50/1978 Sb. §5 a  otevře se ti mnoho 
možností, jak se uplatnit na trhu práce, protože elektrika ovládá 
dnešní svět.

KADEŘNÍK - 69-51-H/01

Máš tvůrčí schopnosti a  estetické cítění? Sleduješ módní 
trendy? Baví tě zkrášlovat sebe i  ostatní? Během studia se 
naučíš na  profesionální úrovni provádět veškeré kadeřnické 
úkony, jako stříhání, barvení, odbarvování, melírování, 
vodovou i  trvalou ondulaci. Zvládneš konečnou úpravu 
dámských i  pánských účesů, složitých společenských 
i soutěžních účesů s použitím vlasových doplňků.

MECHANIK OPRAVÁŘ KOLEJOVÝCH VOZIDEL - 23-68-H/01

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o  železnici? Při studiu tohoto 
oboru si osvojíš ruční i  strojní obrábění, seznámíš se 
s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací strojních 
součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž, opravy i  údržba 
vozidel pro tebe budou hračka.

STROJNÍ MECHANIK - 23-51-H/01

Baví tě práce s kovem a máš cit pro technické úkoly? Vyuč se 
v oboru s možností uplatnění napříč celou oblastí strojírenství. 
Budeš umět zámečnické řemeslo, opravy, montáže a seřizování 
strojů, mechanismů a konstrukcí. Zvládneš vyrobit bránu, plot, 
zábradlí i malé drobnosti. A můžeš získat i svářečský průkaz.

PRODAVAČ - 66-51-H/01

Jednáš rád/a s  lidmi? Zajímáš se o  svět obchodu a  chceš 
být jeho součástí? Jako prodavač se naučíš komunikovat se 
zákazníky, získáš základní návyky, znalosti o  prodávaném 
sortimentu a  manipulaci se zbožím (objednávka, přejímka, 
skladování, příprava k prodeji), ovládneš práci s pokladními 
systémy, osvojíš si zásady prodeje a  propagace, aranžování 
zboží, balení a mnoho dalšího. 
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C O  S I  V Y B R A T

TŘÍLETÉ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ 
STUDIUM S MATURITOU

JEDNOLETÉ 
UČEBNÍ OBORY 
S VÝUČNÍM LISTEM

ČTYŘLETÉ OBORY 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - 66-53-H/01

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce v  logistických centrech 
a  skladech? Jako operátor skladování se naučíš pečovat 
o  zboží na  cestě za  zákazníkem, přijímat zboží, připravovat 
ho  k  exportu, vystavovat doklady, vyřizovat objednávky, 
ovládneš obsluhu manipulačních vozíků a  další dopravní 
a  mechanizační techniky. Ve  třeťáku můžeš získat řidičák 
na ručně vedený elektrický vozík.

ZEDNÍK - 36-67-H/01

Chceš umět postavit dům od  základů po  střechu? Přihlas 
se na  zedníka a  naučíš se číst stavební výkresy, stavět 
lešení, betonovat, zdít, omítat, provádět povrchové úpravy, 
obkladačské a  dlažební práce, sádrokartonové konstrukce, 
tepelné izolace a  hydroizolace a  další zednické práce jak 
na novostavbách, tak i rekonstrukcích. Jako zedník budeš mít 
skvěle zajištěnou budoucnost. 

INSTALATÉR - 36-52-H/01

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do sebe 
zapadají a na konci dne za sebou vidíš kus práce? Instalatér 
je nepostradatelná profese. Montuje, opravuje a  udržuje 
rozvody vody, kanalizace, topení i plynu. Součástí tvé práce 
bude i  montáž, demontáž a  opravy zařizovacích předmětů. 
Na začátku je jen hromada trubek, šroubků a spojů a na konci 
plně funkční rozvod po  celé budově. Žádný dům, výrobní 
hala, obchod ani hospoda se bez tebe neobejde.

KLEMPÍŘ - 23-55-H/01

Jsi manuálně zručný, fyzicky zdatný a ještě k tomu kreativní?   
Co   takhle   vyučit  se  klempířem  a  vyrábět veškeré plechové 
prvky potřebné pro renovaci historických budov a  kostelů? 
Jako klempíř se naučíš vyrobit okapy, parapety, lišty a  další 
plechové prvky. Hotové  výrobky pak zvládneš připevnit 
přímo na stavbu

STROJÍRENSTVÍ - OBSLUHA CNC STROJŮ - 23-41-M/01

Baví tě fyzika? Láká tě navrhovat, propočítávat a konstruovat 
součásti a  mechanizmy strojů? Zvol si obor strojírenství 
a naučíš se projektovat, vytvářet technické výkresy pomocí 
CAD systémů, ovládat CNC stroje, obrábět kovové 
materiály. Uplatníš se jako konstruktér, technolog, provozní 
mistr, kontrolor řízení jakosti či technik přípravy výroby.

OBCHODNÍK - 66-41-L+H/01 

Jsi komunikativní? Máš talent pro uzavírání obchodů? 
Jako obchodník se naučíš jednat se zákazníky, vést 
účetnictví, vyřizovat obchodní korespondenci, získáš 
znalosti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím 
(objednávky, přejímka, skladování, expedice). Ve  třeťáku 
získáš výuční list prodavače a ve čtvrťáku maturitu. Můžeš 
pracovat jako obchodník, odbytář, zásobovač atd.

STAVEBNICTVÍ - 36-47-M/01

Chceš využít své technické zaměření a pracovat s počítačem? 
V  grafických programech kreslit plány budov a  navrhovat 
interiéry? Jako stavař se dokážeš také orientovat v nabídce 
stavebních materiálů, stanovovat správné postupy, sestavit 
rozpočet a osvojíš si činnosti při řízení staveb. Vypiluješ své 
prezentační dovednosti tak, že najít si skvěle placené místo 
bude hračka. 

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - 23-44-L+H/01

Jsi technický typ a  bavilo by tě (de)montovat a  opravovat 
stroje? Jako mechanik budeš umět číst technické výkresy, 
stanovit pracovní postupy, rozlišit strojírenské materiály, 
seřídit, obsluhovat, montovat a opravovat stroje a zařízení. 
Během studia můžeš získat svářečský průkaz, výuční list 
zámečníka a ve čtvrťáku maturitu.

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA - 33-42-M/01

Chceš umět kreslit 3D vizualizace, vyrábět a  navrhovat 
nábytek? Jako nábytkář se to naučíš. Zvládneš vyrobit řezivo, 
nábytek, dřevěné konstrukce a  ostatní výrobky ze dřeva. 
Ovládneš TURBOCAD, poznáš historii vývoje nábytku 
a čalounění, vlastnosti různých typů dřevin, kdy zvolit jaký 
materiál, konstrukční spoj, technologii, postup, jak sestavit 
nářezové plány či zjistit spotřebu. 

PODNIKÁNÍ - 64-41-L/51

Máš výuční list a  chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí 
pracovníky? Zajímá tě management a  marketing? Chceš 
získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se 
principy ekonomiky, účetnictví, práva a  elektronické 
komunikace? Pokud ano, přihlas se na obor Podnikání.

Máš výuční list, maturitní vysvědčení nebo dokonce 
i  vysokoškolský diplom a  chceš si rozšířit svou odbornou 
způsobilost? Následující obory u  nás můžeš studovat 
ve zkrácené kombinované formě vzdělávání.

MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ - 36-52-H/02

Jsi vyučený instalatér a  chceš si rozšířit odbornost? Vedle 
instalatérských a  zámečnických prací, včetně svařování, 
budeš ovládat i práci plynaře. Zvládneš instalovat, opravovat 
a  udržovat plynovodní vedení a  spotřebiče a  osvojíš si 
stavebně montážní činnosti na vnějších sítích i na vnitřních 
instalacích. 
ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD - 26-51-H/02
STROJNÍ MECHANIK - 23-51-H/01
TESAŘ - 36-64-H/01
ZEDNÍK - 36-67-H/01
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OBOR:
ELEKTROMECHANIK

MECHANIK OPRAVÁŘ

Pars nova a.s. Šumperk
www.parsnova.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ,
TECHNICKÁ A SLUŽEB, ŠUMPERK

STUDUJ S NÁMI
A BUĎ NEZÁVISLÝ

NA RODIČÍCH.

ZAPLATÍME TI KAPESNÉ,
UBYTOVÁNÍ A STRAVU.

Proč do toho jít s námi? 
Flexibilní pracovní doba
Odměna vyplácená  
každý týden 
Podpora a zázemí 
stabilní společnosti
Naučíme vás, jak na to 

Co je náplní práce?
Vyhledávání nových 
zákazníků
Spolupráce s těmi 
stávajícími
Poskytování půjček
Výběry splátek

Zjistěte více na  
kariera.provident.cz

a na telefonu  
844 744 644

Spolupracujte s Providentem jako 
obchodní zástupce.  Sami si řiďte  
svoji pracovní dobu a výši výdělku.  
Pracujte tam, kde to znáte.

20289_PF_nabor_92x130.indd   220289_PF_nabor_92x130.indd   2 05.11.2020   9:2405.11.2020   9:24

4. a 6. září,

725 686 322

:

www.m-machala-cz
vždy od 15 do 18 hod.,

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala pořádá

FOTOGRAFICKÝ FOTOGRAFICKÝ 
KURZKURZ pro děti

KURZY KURZY 
NĚMČINYNĚMČINY 

od přípravky až po pokročilé

Přihlášky elektronicky e-mailem, 
info na webových stránkách
www.m-machala.cz
tel. č. 725 686 325

Začínáme v únoru

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás


