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Zastupitelé 
se sejdou příští týden

Ke svému prvnímu zasedání 
v roce 2011 se sejdou šumperš-
tí zastupitelé ve čtvrtek 27. ledna. 
Schválit by měli rozpočet na letošní 
rok a také rozdělení částky na gran-
ty a dotace na tři díly, z nichž část 
půjde na granty a dotace na činnost, 
část na vyjmenované akce a činnos-
ti a nejmenší část by měla zůstat 
jako fi nanční rezerva. V programu 
nechybí ani řada majetkoprávních 
a také fi nančních záležitostí. Prv-
ní letošní zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka začíná poslední 
lednový čtvrtek v 15 hodin v zase-
dací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -zk-

V ulicích města koledovali Tři králové

Již dvanáctým rokem se začátkem 
nového roku vydaly do ulic třiadvaceti 
měst a obcí šumperském děkanátu sku-
pinky tříkrálových koledníků. Do sto 
pětasedmdesáti zapečetěných kasiček 
vybrali během osmidenního putování 
582 596 korun. To je o 26 476 korun více 
než v loňském roce. V samotném 
Šumperku vynesla Tříkrálo-
vá sbírka téměř pětaosmde-
sát tisíc.

Zatímco loni koledovalo 
v šumperských ulicích pětadvacet 
trojic v převlecích biblických 
mudrců Kašpara, Melicha- r a 
a Baltazar, letos jich bylo třiatřicet. Role 
koledníků se přitom zhostili nejen členo-
vé místní farnosti, kteří zamířili do jed-
notlivých domácností, ale také studentky 
Střední zdravotnické školy, místní gym-
nazisté a členové dětského pěveckého 
sboru Motýli. Ti všichni od neděle 2. do 
neděle 9. ledna vybírali do zapečetěných 
pokladniček označených logem Charity 
příspěvky od občanů, kteří do kasiček 

vhodili celkem 84 880 korun. „Na oplát-
ku“ je koledníci obdarovávali cukříky 
a kalendáříky, na dveře domů pak psa-
li spolu s letopočtem 2011 i písmena 
K+M+B. 

„Jsem velice ráda, že se nám opět poda-
řilo veřejnost oslovit. Svědčí o tom i šum-

perský výtěžek, který je o více 
než třináct tisíc korun vyšší 
než loni. Všem koledníkům 

a především dárcům bych 
proto chtěla poděkovat,“ zdů-

raznila ředitelka šumperské Cha-
rity Marie Vychopeňová. Výtěžek 

Tříkrálové sbírky každoročně podporuje 
především projekty Charity v jednotli-
vých regionech, pomáhá však také rodi-
nám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 
„Pětašedesát procent z celkové vykoledo-
vané částky se vrací zpět na území, kde 
byly peníze vybrány,“ vysvětlila Vychope-
ňová a dodala, že peníze by měly přispět 
zejména ke zkvalitnění služeb Charity 
a pomoci nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dal-

Tříkrálová sbírka proběhla v prvních dnech nového roku ve městě již podvanácté. Role koledníků se zhostili i nepřehlédnutelní 
šumperští Motýli.  Foto: -zk-

ším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí žijícím v šumperském děkanátu. 
Podrobné informace o výsledcích letoš-
ního koledování získají zájemci na inter-
netové adrese www. sumperk. charita.cz.
 -zk-
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Žádosti o granty a dotace lze podávat do 31. ledna
Granty a dotace chce letos opět roz-

dělit šumperská radnice. Několik let 
tak již tímto způsobem podporuje ze 
svého rozpočtu pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kul-
tury a volného času. Zajímavou fi nan-
ční injekci navíc mohou v posledních 
letech získat od města také organizace 
zaměřené na zdravotně sociální oblast. 
Peníze se přitom opět rozdělí na dva 
díly s tím, že o část se podělí jednotliví 
žadatelé a zbytek půjde na konkrétní 
vyjmenované akce a činnosti, jejichž 
seznam schválili na svém prosincovém 
zasedání zastupitelé. 

„Stejně jako v předchozích letech 
také letos se celková suma rozdělí na 
dvě části,“ uvedl šumperský místosta-
rosta Marek Zapletal a dodal, že větší 
část z celkového balíku peněz přímo 
podporuje akce, které se těší velkému 
zájmu veřejnosti a město propagují, 
a také činnost největších organizací, 
jež pracují s dětmi a mládeží v oblasti 
kultury a sportu. „Letos se na seznamu 
objevuje deset akcí a pět organizací. 
Ve srovnání s loňskem je zde „navíc“ 

zářijový Mezinárodní festival duchov-
ní vokální hudby, který se koná každé 
dva roky,“ vysvětlil Zapletal. Součas-
ně připomněl, že grantem se rozumí 
dotace z městského rozpočtu, která je 
poskytnuta žadateli na pokrytí části 
neinvestičních výdajů spojených s re-
alizací neziskových projektů. Peníze 
přitom mohou dostat pořadatelé jed-
né, ale i vícedenní akce, nebo celé-
ho cyklu akcí se sportovní, kulturní, 

zdravotně sociální nebo jinou veřejně 
prospěšnou náplní. Podmínkou je, že 
pořádaná akce musí být určena ze-
jména pro šumperské obyvatele a mu-
sí propagovat město.

Dotací na činnost se pak rozumí 
částka, která je poskytnuta z rozpoč-
tu města na podporu činnosti nezis-
kových organizací, které v Šumperku 
pracují s dětmi a mládeží nebo ve 
zdravotně sociální oblasti.

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a dotací mají všichni 
žadatelé, kteří splní konkrétní pod-
mínky, jež v prosinci schválili zastu-
pitelé. Jejich podrobné znění a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.
cz. K dostání jsou rovněž na infor-
macích obou městských úřadoven na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31. 
Žádosti přijímají podatelny šumper-
ské radnice na náměstí Míru 1 a na 
Jesenické ulici 31 do pondělí 31. ledna 
do 16.45 hodin. Grantová komise poté 
žádosti projedná a své návrhy předlo-
ží radním a zastupitelům, kteří o nich 
rozhodnou 10. března. -zk-

Festival mladých umělců Šum-
perské Preludium, který v roce 1974 
založil Alois Motýl a jenž má v kul-
turním životě města své neotřesitelné 
místo, chce v letošním roce navázat 
na úspěch loňského ročníku, kdy se 
podařilo přilákat na koncerty mimo-
řádných interpretů velké množství 
lidí. Pořadatelé, jimiž jsou místní 
Dům kultury a Agentura J+D violis-
ty Romana Janků, se snaží jeho záběr 
rozšiřovat tak, aby dramaturgická lin-
ka byla zajímavá pro stále větší okruh 
posluchačů. I proto je letošní osmatři-
cátý ročník opět součástí cyklu Klasi-
ka Viva.

Nadcházející Šumperské Preludi-
um, jež odstartuje v úterý 8. února, 
věnují pořadatelé nejstaršímu hudeb-
nímu ústavu ve střední Evropě - Praž-
ské konzervatoři. Ta slaví v roce 2011 
dvě stě let od svého založení. „Snažili 
jsme se této skutečnosti maximálně 
využít. Uměleckou záštitu i duchov-
ní patronát nad celým festivalem tak 
převzal ředitel Pražské konzervatoře 
Pavel Trojan a také koncerty budou 
mít souvislost s touto nejstarší středo-
evropskou konzervatoří. Vystoupí na 
nich vždy umělci se vztahem k Praž-
ské konzervatoři - ať již současní žáci, 
nebo skvělí absolventi či pedagogové 
a její příznivci,“ říká Roman Janků, 
tvůrce koncertního cyklu Klasika 
Viva. Hned zahajovací koncert v úterý 
8. února nabídne světoznámý soubor 
České trio, jenž tvoří houslistka Dana 
Vlachová, violoncellista Miroslav Pet-

ráš a klavírista Milan Langer, kteří na 
Pražské konzervatoři vyučují. V pro-
gramu zazní skladby ředitelů Praž-
ské konzervatoře A. Dvořáka, J. Suka 
a P. Trojana. 

Na dalších dvou koncertech se před-
staví stávající studenti konzervatoře. 
V úterý 22. února vystoupí v klášter-
ním kostele klavíristka a varhanice 
Ludmila Tvrdoňová, která v minulos-
ti navštěvovala šumperskou Základní 
uměleckou školu, a zahraje skladby 
L. van Beethovena, F. Liszta, J. S. Ba-
cha, C. Francka a M. Kabeláče. O dva 
týdny později, v úterý 8. března, se 
představí studenti dechového odděle-
ní Pražské konzervatoře - trumpetista 
Walter Hofb auer, hornistka Kateřina 
Javůrková a klarinetistka Anna Pau-
lová. Posluchačům nabídnou skladby 
W.A. Mozarta, P. Dukase, B. Martinů, 
R. Schumanna, C. Debussyho, T. Albi-
noniho, A. Chailleux a J.B. Arbana.

Během závěrečného koncertu fes-
tivalu v úterý 22. března si budou 
moci návštěvníci vychutnat umění 
absolventů a sympatizantů Pražské 
konzervatoře z řad současných svě-
tově známých umělců. Do Šumperka 
zavítají houslistka Shizuka Ishikawa, 
violoncellista Karel Fiala, klavíristka 
Kvita Bilynská a violista Karel Un-
termüller. Klášterním kostelem se 
přitom ponesou Dvořákova a Brahm-
sova klavírní kvarteta. „Doufám, že 
program letošního ročníku bude pro 
Šumperany dostatečně zajímavý a že 
napomůže ke zvyšování popularity 

klasické hudby mezi lidmi,“ podotýká 
Janků.

Koncertovat se bude pokaždé 
v klášterním kostele, a to vždy od 
sedmé večerní. „Vstupenky lze kou-
pit v obvyklých předprodejích s tím, 
že na koncerty Preludia je možné vy-
užít všechny předplacené karty Klasi-
ka Viva, tedy Abonentní karty i karty 
Klubu přátel Klasiky Viva,“ připomí-
ná Roman Janků.  -zk-

Preludium věnují pořadatelé Pražské konzervatoři

Z kulturních akcí chce místní radnice 
mimo jiné podpořit i podzimní festival 
Blues Alive, který již dávno překročil 
hranice republiky.  Foto: -pk-

Koncerty Šumperského Preludia, které 
převzali pod „svá křídla“ pořadatelé cyklu 
Klasika Viva, se odehrávají v působivém 
prostředí klášterního kostela.  Foto: -pk-

Centrum pro zdravotně 
postižené se přestěhovalo

V nových prostorách sídlí od ledna 
šumperské pracoviště Centra pro zdra-
votně postižené Olomouckého kraje. 
Z budovy v Kozinově ulici 13 se přestěho-
valo do objektu v ulici Gen. Svobody 68 
v areálu někdejších kasáren, který koupila 
od výrobního družstva invalidů Obzor 
místní radnice.

Centrum pro zdravotně postižené se 
nachází v přízemí budovy, jež je bezbari-
érová a pro vozíčkáře přístupná výtahem. 
Kromě Centra se do objektu v bývalých 
kasárnách přestěhovala rovněž občanská 
sdružení zdravotně postižených, která 
působila  rovněž v Kozinově ulici 13. -red-

Policie hledá 
další poškozené

Šumperští policisté z oddělení hospo-
dářské kriminality prošetřují od loňského 
července případ, v němž jde o podezření 
z trestného činu poškozování spotřebite-
le. Toho se měl dopustit zatím neznámý 
pachatel, jenž v rámci prodejních akcí 
společnosti Kingstar CZ nabízel sadu 
kuchyňských hrnců za mnohem vyšší 
cenu. Jedna z těchto akcí přitom proběhla 
v březnu roku 2009 i v šumperském Ho-
telu Grand.

Nabízenou sedmidílnou sadu kuchyň-
ských hrnců z nerezové oceli v ceně kolem 
tří tisíc korun vydával muž na prodejní 
akci společnosti Kingstar CZ, s.r.o., jež 
sídlí v Bartošově ulici v Praze – Nuslích, 
za sadu s titanovým povrchem a prodával 
ji za patnáct tisíc korun. V Hotelu Grand 
si ji 31. března roku 2009 koupil devětaše-
desátiletý muž ze Šumperka. Později však 
zjistil, že jde o běžné nerezové nádobí 
a s celou záležitostí se obrátil na policii. 
„V této souvislosti žádáme případné další 
poškozené, aby se policistům přihlásili,“ 
zdůraznila šumperská policejní mluvčí 
Marie Šafářová. Podvedení lidé mohou 
podle ní přijít osobně do budovy policie 
v Havlíčkově ulici 8, nebo mohou zavolat 
na telefonní číslo 974 779 102, případně 
na bezplatnou linku 158. -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje in-
formaci (v rámci zákona o posuzování vlivu 
na životní prostředí) o zahájení zjišťovacího 
řízení ke koncepci „Aktualizace Programu 
rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje“. Do oznámení koncepce je možné na-
hlížet na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 
31, 2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny, kte-
rými jsou pondělí a středa, od 8 do 12 hod. 
a od 12.30 do 17 hod., a v ostatních dnech 
po předchozí telefonické domluvě na tel. čís-
le 583 388 316. Do oznámení koncepce je 
také možno nahlédnout v Informačním sys-
tému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncep-
ce/prehled.php), kód koncepce MZP113K. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k oznámení koncepce na MŽP (Vršovická 65, 
Praha, PSČ 100 00) nejpozději do 20 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení kon-
cepce na úřední desce kraje. M. Smyčková, 

 odbor ŽP MěÚ Šumperk
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Lidé mohou absolvovat kurz 
první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci pro veřej-
nost nabízejí v rámci vzdělávání v oblasti civilní ochra-
ny zájemcům ze Šumperka i okolí šumperská radnice 
a Střední zdravotnická škola. Čtyři plánované bezplatné 
lekce proběhnou již v únoru.

„Lidé mohou v rámci kurzu získat nebo si připome-
nout informace důležité pro chování při událostech, jež 
se stávají na pracovišti, doma nebo při relaxaci. Účastní-
ci přitom zdarma obdrží letáky s informacemi z civilní 
ochrany a dalších oblastí souvisejících s bezpečností ži-
vota,“ uvedl vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města 
Jiří Skrbek. Vzápětí dodal, že kurz probíhá stejně jako 
loni v budově Střední zdravotnické školy v Kladské ulici 
a každá lekce má program pro nově příchozí. První lekce 
je naplánována na čtvrtek 3. února, další dvouhodinovky 
proběhnou každý další čtvrtek (10.2., 17.2., 24.2.) vždy 
od 16 hodin. „Kurz sestává z přednášek, praktických 
ukázek a nácviku,“ podotkl Skrbek. -zk-

Školy zapisují budoucí 
prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských základních i speciál-
ních školách již tradičně nese ve znamení zápisu budou-
cích prvňáčků. Do prvního ročníku budou moci rodiče 
nechat zapsat své děti ve čtvrtek 10. února od 12 do 
17 hodin a v pátek 11. února od 8 do 15 hodin. S sebou 
musejí vzít rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) dětí na-
rozených do 31. srpna 2005 a těch, jimž byla v loňském 
školním roce odložena školní docházka, rodný list dítě-
te a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat na následujících ško-
lách: ZŠ Dr. E.Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ Sluneční 38, 
ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 21, SŠ, ZŠ a MŠ Hanác-
ká 3, ZŠ pro žáky se specifi ckými poruchami učení a MŠ 
logopedická Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Základní 
a střední škola Pomněnka o.p.s., Šumavská 13.  -red-

První miminko kraje je ze Šumperka
Kyticí a patnáctitisícovým fi nančním darem přiví-

tal olomoucký krajský hejtman Martin Tesařík letošní 
první miminko kraje. Terezka Ottová přišla na svět 
v šumperské porodnici osmatřicet minut po čtvrté 
ranní a do vínku dostala hned čtyři jedničky v datu 
narození a další pak v krajském prvenství. Šťastnou 
maminkou je Jana Ottová ze Šumperka.

Malá Terezka vážila po narození 2600 gramů a měři-
la sedmačtyřicet centimetrů. Na svět přitom přišla o tři 
týdny dříve. „Na porod to vypadalo už ve třicátém týd-
nu, takže jsem měsíc proležela v nemocnici, abych těho-
tenství udržela,“ uvedla Jana Ottová, jež rodila poprvé.

Není jistě bez zajímavosti, že první dítě Olomouc-
kého kraje se v šumperské nemocnici narodilo i loni 
a předloni. „Loňský“ Martin přišel na svět jedenáct 
minut po silvestrovské půlnoci, „předloňský“ Tomáš 
pak o půl druhé ráno.

Originální datum se čtyřmi jedničkami zapsa-
li na šumperské matrice ještě dalším dvěma dětem. 
V 8:15 hodin spatřila světlo světa Zuzanka Hrubá 
a v 10:53 Lukášek Kotrlý. První tři miminka roku 
2011 dostala dárky od Šumperské nemocnice a spo-
lečností Martek Medical a Repharm, které jsou rovněž 

členy skupiny Agel. Zástupci vedení místního špitálu 
předali maminkám zlaté přívěšky se znamením Ko-
zoroha, květiny a kosmetiku pro péči o dítě.  -zk-

Malá Terezka Ottová ze Šumperka je prvním mimin-
kem narozeným v letošním roce v Olomouckém kraji. 
Hejtman Martin Tesařík předal jeho mamince Janě ne-
jen kytici, ale i fi nanční dar.  Foto: archiv

Nepotřebné autolékárničky pomohou v Keni
Nahradili jste autolékárničku, která v souvislosti se 

změnou vyhlášky od letošního 1. ledna již nevyhovuje, 
za novou? Pak tu původní nevyhazujte a přineste ji do 
Základní školy ve Sluneční ulici. Ta totiž ve spolupráci 
s mezinárodní humanitární organizací Adra vyhlási-
la sbírku nepotřebných autolékárniček, jež pomohou 
jednomu z keňských zdravotnických zařízení.

Zdravotnický materiál z autolékárniček poputuje 
do zdravotnického zařízení ve správním středisku 
Itibo v oblasti Nyamira v Keni, které slouží asi pro 

dvě stě tisíc lidí z širokého okolí. Dorazit by tam měl 
v polovině února. Nepotřebné autolékárničky stačí 
pouze přinést do Základní školy ve Sluneční ulici, a to 
do školního klubu nebo přímo na ředitelství. Sbírka 
probíhá až do 31. ledna od pondělí do pátku vždy 
od 7 do 16.30 hodin. 

Bližší informace lze získat v kanceláři ško-
ly, tel. č. 583 250 402, u ředitele školy H. Pálky, 
tel. č. 776 689 287 nebo u S. Rusňáka, tel. č. 736 771 697.
 -zk-

Web nabízí novou aplikaci zimních areálů
Další zajímavou novinku nabízí na 

svém webu město Šumperk. Na adre-
se www.sumperk.cz si mohou zájemci 
prohlédnout aplikaci Ski-areály, jež je 
dílem fi rmy HFBiz s.r.o. Nachází se 

v sekci Mapový portál a obsahuje ne-
jen ucelený přehled všech lyžařských 
areálů a vybraných běžeckých tras, ale 
i další užitečné informace, jako jsou 
například odkazy na webové stránky 

středisek, on-line kamery, ceníky či 
sněhové zpravodajství.

„Aplikace by měla posloužit všem 
zájemcům o zimní sporty v našem 
regionu. Při větším rozlišení mapy 
si lidé mohou prohlédnout umístění 
vleků a jednotlivých sjezdovek, je-
jichž obtížnost je barevně odlišena. 
Kliknutím na vybranou sjezdovku 
nebo vlek se pak zobrazí informace 
o dané trati, její délce a výškovém 
profi lu,“ popisuje vedoucí oddělení 
informatiky šumperské radnice Pavel 
Kouřil. Současně dodává, že zapnu-
tím volitelné vrstvy „Běžecké trasy“ 
vpravo v menu „Nástroje“ si mohou 
zájemci na vybraných běžeckých tra-
sách prohlédnout jejich délku a výš-
kový profi l. Pomocí nástroje „Zadání 
trasy pro výpočet výškového profi lu“, 
jenž se nachází na liště ikon, si pak 
lze naplánovat vlastní výlet po horách 
a zobrazit si jeho obtížnost. „Podrob-
nější informace k širšímu použití 
aplikace najdou zájemci v nápovědě,“ 
uzavírá vedoucí oddělení informati-
ky. -zk-

Aplikace obsahuje nejen ucelený přehled všech lyžařských areálů a vybraných běžec-
kých tras, ale i další užitečné informace.

Lidé se mohou vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu

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

Na webu je mapová 
aplikace plánu zimní údržby

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

Důkazem toho, že předvánoční ad-
vent je příležitostí k pomoci a charitě, 
je prosincový šumperský cyklus ad-
ventních koncertů. Ten loni vstoupil 
již do dvanáctého ročníku a u veřej-
nosti se opět setkal s velkou odezvou. 

„Loňský ročník potvrdil, že advent-
ní koncertování již neodmyslitelně 
patří k předvánočnímu dění v našem 
městě. Velice mě těší, že se naše zlatá 
ryba opět setkala se štědrostí a ocho-
tou přispět na dobrou věc. Chtěla 
bych proto všem dárcům upřímně 
poděkovat,“ říká organizátorka ad-
ventních koncertů Hana Havlíčková. 
Výtěžek z prvního koncertu, jenž či-
nil rovných osm tisíc korun, jde na 
projekt Arcidiecézní Charity Olo-
mouc Adopce na dálku - Haiti. „Tento 
projekt se realizuje v mnoha zemích 
světa a po zemětřesení v loňském roce     
je velmi aktuální. Na Haiti je mnoho 
dětí, které přišly o celou rodinu a ne-
mají vůbec nikoho, kdo by se o ně 
staral,“ podotýká Havlíčková. Dalších 
pět tisíc devět set čtrnáct korun, jež 
vyneslo druhé koncertování, pomůže 
místní organizaci Ligy proti rakovině 
a 8777 korun vybraných během před-
vánočního zpívání koled u radnice, 
které se každoročně odehrává v re-
žii Šumperského dětského sboru, již 
tradičně připadlo malým obyvatelům 
místního Kojeneckého ústavu a dět-
ského domova. 

„Nezapomněli jsme ani na tradičně 
podporovanou speciální školu Po-
mněnka. Právě pro ni se uskutečnila 

novinka - benefi ční koncert, na němž 
posluchačům připravila nádherný 
a nevšední zážitek Schola Gregoriana 
Pragensis. Ta darovala ze svého ho-
noráře Pomněnce deset tisíc korun,“ 
upřesňuje Havlíčková. Současně připo-
míná, že adventní koncertování uspo-
řádaly místní Dům kultury, muzeum, 
Centrum pro rodinu, Římskokatolická 
farnost a Sbor Českobratrské církve 
evangelické.  -zk-

Na rentgenové snímky již 
pacienti v nemocnici nečekají

Pacienti čekající na rentgenový sní-
mek jsou dnes v šumperské nemocni-
ci naprostou minulostí. Zdejší lékaři 
začali nedávno využívat propojený 
informační systém, který pořízené 
rentgenové snímky ihned digitalizuje 
a odesílá na požadovaná pracoviště. 
Do takzvané implementace nového 
informačního systému pro pořizo-
vání, archivaci a sdílení digitálních 
snímků nemocnice investovala téměř 
pět milionů korun.

Nový systém PACS, jenž je zkrat-
kou anglického Picture Archiving and 
Communication System, plně propo-
juje radiologický systémem nemoc-
nice, který donedávna lékaři mohli 
využívat pouze izolovaně. Zmíněný 
systém nově umožňuje lékařům stálý 
a okamžitý přístup ke všem archivova-
ným snímkům a relevantním údajům 
o pacientech. Oprávněný personál tak 
může prostřednictvím digitální sítě 

radiologické snímky snadno vyhle-
dávat, vyhodnocovat, upravovat, pro-
cházet data z různých zdrojů a sdílet 
informace s ostatními odborníky. 

Systém PACS spustila nemocnice 
v rámci komplexní modernizace rent-
genového  oddělení, jež byla dokonče-
na loni v prosinci. Jeho zavedení šetří 
čas nejen lékařům, ale především pa-
cientům. „Informace získané při vy-
šetřování pacientů na rentgenových 
přístrojích se ve velmi krátkém čase 
uloží v digitální formě do centrálního 
datového systému. Prostřednictvím 

počítačové sítě jsou pak k dispozici 
i pro ostatní oddělení. Doby, kdy pa-
cienti běhali se svými snímky mezi 
jednotlivými odděleními, jsou tak 
nenávratně pryč,“ vysvětlil vedoucí 
radiologický asistent Martin Homola.
 -red-

Policisté vyrazili do hor, 
kontrolovali lyžaře i řidiče

Zimní horská střediska lákají nejen 
lyžaře, ale také zloděje. Upozornit na 
tuto skutečnost se rozhodli šumperští 
policisté, kteří druhý lednový víkend 
zorganizovali preventivní akci nazva-
nou „Máte lyže pod kontrolou?“.

Na dvě desítky policistů z obvod-
ních oddělení a dopravního inspek-
torátu vyrazily v sobotu 8. ledna 
hned do několika lyžařských areálů 
v Jeseníkách. „Cílem bylo upozornit 
lyžaře, že není vhodné jen tak odložit 
lyže a snowboardy před restauracemi 
a občerstveními. Stávají se totiž snad-
nou kořistí pro zloděje,“ uvedl mluv-
čí šumperské policie Josef Bednařík. 
Muži zákona se podle něj zaměřili 
také na zabezpečení lyží na vozidlech 
odstavených na parkovištích a kont-
rolovali, zda návštěvníci nenechávají 
v autech cenné věci na viditelných 
místech. Pokud zjistili nedostatky, ne-
chali majitele vozu vyvolat. „Během 
akce jsme oslovili rovněž desítky ly-
žařů a předali jim informační letáky 
s návodem, jak si zabezpečit lyže pro-
ti krádeži a jak se chovat správně na 
sjezdovce,“ podotkl Bednařík.

Policie se zaměřila nejen na lyžaře, 
kteří své vybavení nechávají bez do-
zoru, ale také na řidiče mířící do hor, 
především pak na ty rychle jedoucí. 
Ti překročili povolenou rychlost v je-
denadvaceti případech. Od osmnácti 
řidičů přitom dopravní policisté vy-
brali blokové pokuty, jež činily cel-
kem čtyřiadvacet tisíc, zbylé tři pří-
pady předali do správního řízení na 
příslušný městský úřad. V obdobných 
akcích budou policisté pokračovat po 
celou zimní sezonu.  -zk-

Kraj ocenil višňovici 
šumperského výrobce

Soutěž Výrobek Olomouckého kraje, 
kterou organizuje pod záštitou hejtma-
na Agrární komora Olomouckého kra-
je, má za loňský rok své vítěze. Mezi 
oceněnými je i Višňovice Petra Mar-
kovského ze Šumperka.

„V řadě krajů se v posledních letech 
objevují soutěže, jejichž cílem je zvi-
ditelnit a podpořit místní speciality 
a jejich výrobce. Za stejným účelem 
vznikla v roce 2005 i soutěž Výro-
bek Olomouckého kraje,“ říká Lucie 
Hošková z Okresní Agrární komo-
ry v Šumperku a dodává, že základní 
podmínkou účasti v soutěži je, že daný 
produkt musí být vyroben v regionu 
a distribuován do maloobchodní sítě. 
Výrobky přitom „měří“ své přednos-
ti v deseti kategoriích, konkrétně jde 
o alkoholické nápoje, lahůdky, maso 
a masné výrobky, mléko a mléčné vý-
robky, mlýnské a pekárenské výrobky, 
mražené krémy, nealkoholické nápoje, 
ostatní potravinářské výrobky, ryby 
a rybí výrobky a také o zpracované ovo-
ce a zeleninu. A odborná komise hod-
notí prakticky vše - od obalu výrobku 
přes jeho vzhled, chuť, kvalitu a složení 
až po jeho originalitu. 

Vítězné produkty získávají logo, které 
mohou používat na svých obalech. Tvo-
ří ho kombinace žluto-zeleného a mod-
rého trojúhelníku, doplněná o rok, v ně-
mž byl výrobek oceněn. „Žluto-zelený 
trojúhelník znázorňuje přechod úrodné 
Hané do jesenického pohoří, postupně 
tmavnoucí modrý představuje Moravu, 
která stéká z Jeseníků a mění se v mo-
hutnou řeku,“ vysvětluje Hošková.

Značku „TOP Výrobek OK 2010“ 
získalo loni celkem jedenáct výrobků. 
Mezi nejlepší se tak zařadily Hanácká 
kyselka BIO s příchutí hrušky, kterou 
vyrábí moštěnická Hanácká kyselka, 
Farmářská klobása z Řeznictví Kunov-
ský z Hranic, Pečený bok s kmínem 
od Josefa Klimeše z Bušína, Klobá-
sa selská, kterou vyrábí supíkovická 
Selská pekárna, Chléb pšeničnožitný 
kmínový ze zábřežské fi rmy Vašíček 
pekařství a cukrářství, DrR mák mletý 
společnosti Alika z Čelčic, Sýr BĚLÁ 
- kozí sýr s přídavkem ovčího mléka, 
jenž vyrábí Zemědělské družstvo Jese-
ník a Přírodní cukr s medovou příchutí 
bridž z Cukrovaru Vrbátky. Ze sladkos-
tí pak nejvíc bodovaly Méďa Tvarohový 
ovocný od Antonína Jelínka z Dětkovic 
a Staroměstská máslová trubička Olgy 
Gřundělové - KREMO z Květné. Znač-
ku „TOP Výrobek OK 2010“ nese také 
jeden výrobek ze Šumperka - Višňovice 
Petra Markovského. Bližší informace 
lze získat na webových stránkách www.
oaksumperk.cz a na www.kis-olomouc-
ky.cz.  -red-

Během adventního koncertování vhazovali 
lidé své příspěvky do zlaté ryby.  Foto: -pk-

Na oddělení rentgenu v šumperské ne-
mocnici začali lékaři využívat propoje-
ný informační systém, který rentgenové 
snímky ihned digitalizuje a odesílá na 
požadovaná pracoviště.  Foto: archiv

Policisté upozorňovali lyžaře, že není 
vhodné jen tak odložit lyže a snow-      
boardy před restauracemi a občerstvení-
mi.  Foto: archiv

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Loňské adventní koncerty „odstartovaly“ 
v neděli 28. listopadu v kostele sv. Jana 
Křtitele.  Foto: -pk-
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Finanční úřad informuje 
o změnách v dani z nemovitostí 
Od 1. ledna 2011 může poplatník 

nově podat přiznání k dani z nemovi-
tostí rovněž za spoluvlastnický podíl 
na stavbě, bytu a nebytovém prostoru 
podle velikosti spoluvlastnického podí-
lu. Obdobně jako u daně z pozemků je 
minimální daň ze staveb, pokud poplat-
ník podá přiznání za podíl na stavbě, 
bytu nebo nebytovém prostoru, 50 Kč. 
Pokud takto podá přiznání kterýko-
liv ze spoluvlastníků do 31.1. běžného 
zdaňovacího období, ostatním vyměří 
daň správce daně i bez předchozí výzvy 
k podání přiznání.

Za celý úřad bude vydán jeden hro-
madný předpisný seznam k dani z ne-
movitostí (dále jen HPS). HPS bude 
pomocí veřejné vyhlášky oznámen 
na úřední desce FÚ v Šumperku. Výši 
vyměřené daně se poplatník dozví při 
osobní návštěvě správce daně nebo po-
čká na doručení složenky. 

Dnem 31.12. 2010 skončila platnost 
tzv. „daňových složenek“. Od 1.1. 2011 
již MF nehradí poštovní poplatek za 
úhradu daně v hotovosti. Přesto i v ro-
ce 2011 budou poplatníkům hromadně 
zaslány složenky k zaplacení daně z ne-
movitostí. Jediný rozdíl bude v tom, že 
v případě platby složenkou na poště 
bude nutno zaplatit poštovní poplatek. 
Na pokladně FÚ bude nadále možné 
zaplatit daň v hotovosti bez poplat-
ku.

Lhůta pro podání přiznání k dani 
z nemovitostí na rok 2011 je 31.1. 2011. 

Pokud poplatník podal přiznání již dří-
ve a nedošlo ke změnám rozhodným 
pro vyměření daně, nemusí podá-
vat přiznání, daň mu bude vyměřena 
správcem daně. V souvislosti s účin-
ností nové procesní normy - daňové-
ho řádu - od 1.1. 2011 upozorňujeme 
nejen poplatníky daně z nemovitostí, 
že podají-li přiznání více než pět pra-
covních dní po lhůtě pro podání při-
znání, vzniká jim povinnost uhradit 
pokutu za opožděné tvrzení daně ve 
výši 0,05 % stanovené daně za každý 
den prodlení, nejvýše 5%. Minimální 
výše pokuty je 500 Kč, maximální výše 
pokuty je 300 tisíc korun.   

Další informace naleznete na inter-
netové adrese: http://www.mfcr.cz.

Placení daně z nemovitostí:
Daň nižší než 5000 Kč je splatná na-

jednou do 31.5. 2011. K tomuto datu 
lze zaplatit najednou i daň vyšší. 

Pokud daň činí 5000 Kč a více, je 
splatná ve dvou stejných splátkách, a to 
do 31.5. 2011 a do 30.11. 2011. U po-
platníků provozujících zemědělskou 
výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč 
splatná ve dvou stejných splátkách, a to 
do 31.8. 2011 a do 30.11. 2011. 

Daň nižší než 30 Kč se neplatí.
Telefonický kontakt na správce 

daně: 583 386 kl. 419, 422, 423, 426, 
427.

 Pavel Svoboda, vedoucí oddělení 
 majetkových daní

  a ostatních agend FÚ Šumperk

Fakulta pořádá v Šumperku Informační den
Zájemci o vysokoškolské studium 

v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mo-
hou využít nabídky Fakulty strojní 
a v rámci tzv. Informačního dne přijít 
v pondělí 31. ledna do míst-
ního Centra bakalářských 
studií, jež sídlí v samostat-
né budově v areálu Střední 
odborné školy v Zemědělské 
ulici 3. V době od 15 do 
17 hodin se zde mohou 
informovat o mož-
nostech studia na 
detašovaném praco-
višti této fakulty v Šum-
perku. 

V rámci tříletého bakalář-
ského studijního programu stro-
jírenství, který otevřela VŠB - TU 
Ostrava v Šumperku v roce 2002, 
si mohou zájemci zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu stu-
dia oborů Strojírenská technologie 
a Dopravní technika a technologie, 

zaměřeném na pozemní dopravu. 
„Ve školním roce 2010/2011 chceme 
přijmout na prezenční formu studia 
maximálně šedesát zájemců, o deset 
méně pak na formu kombinovanou. 

Na jednotlivé obory se přitom 
studenti rozdělují až ve dru-
hém ročníku studia,“ uvedl 
děkan Fakulty strojní Radim 

Farana a dodal, že termín pro 
podání přihlášek pro první 
kolo vyprší 30. dubna. Bliž-

ší informace lze získat 
na www.fs.vsb.cz.
Kromě zmíněné fa-

kulty působí v Šumper-
ku již pátým rokem také 

Ekonomická fakulta, jež zde 
otevřela obor nazvaný Veřejná eko-
nomika a správa. K jeho studiu se 
mohli zájemci přihlásit do 28. února. 
V nadcházejícím školním roce zde 
škola přijme maximálně devadesát 
studentů. Více informací je možné 
nalézt na www.ekf.vsb.cz. -zk-

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

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

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

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

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

NA OBSAZENÍ POZICE REFERENTA ODDĚLENÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE 
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, 

ovládání jednacího jazyka * ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání - sociálně 
právního zaměření, v případě ukončeného vysokoškolské vzdělání pouze studijní 

programy sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče a speciální 
pedagogika, sociální patologie, právo

Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * znalost správního 
řádu * komunikační dovednosti, samostatnost * 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)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (za MD a RD), 9. platová třída dle nař. vlády 
č. 564/2006 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, v platném 
znění. Nástup od 1.4. 2011 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 

Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději 
do 5.2. 2011. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, 

Lautnerova 1, Šumperk, tel. 583 388 920.

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

NA OBSAZENÍ MÍSTA VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE 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 

* ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu 
sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče a speciální pedagogika, 

sociální patologie, právo.
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku 
sociálních dávek vítána * řídící a organizační schopnosti * komunikační dovednosti, 

samostatnost, fl exibilita * znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů * získaná 
zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * občanská a morální bezúhonnost * 

dobrá znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost 
* 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)

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 * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, 
odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců oddělení pomoci hmotné nouzi * realizace 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č.  564/2006 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 1.5. 2011 nebo  dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 15.2. 2011. Informace k pozici 

podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věci, Lautnerova 1, Šumperk, tel. 583 388 920.
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Kulturní okénko
Hudební cyklus láká 
na Mexickou mši

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok pokračuje v únoru šestou částí. Tentokrát 
nabídne Mexickou mši - Missa Mexicana.

 „Legenda vypráví, že andělé sestoupili z nebe na 
zem v roce 1531 a postavili město, které pojmenovali 
Puebla de los Angeles. Město umístili strategicky mezi 
Mexico City  a přístav Veracruz. A už za sto let se Pue-
bla chlubilo bohatou hudební tradicí, která spojova-
la staré a nové Španělsko,“ říká zakladatel cyklu Vít 
Rozehnal a dodává, že v tamní katedrále se potkávala 
stará renesanční latinská moteta se světskou zábavou, 
populárními písněmi a africkými rytmy a zněla tu la-
tina, španělština i původní jazyky. „Od roku 1645 měl 
katedrální sbor a orchestr osmadvacet mužů a čtrnáct 
chlapců a představoval nejlepší pěvecký sbor ze všech 
zahraničních panství Španělska,“ podotýká Rozehnal. 
Současně připomíná, že šesté setkání hudebního cyk-
lu proběhne ve středu 2. února od 19 hodin ve zku-
šebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 
na Kostelním náměstí 4.  -red-

Centekovy snímky mapují 
léto i zimu na Bajkale

Léto a zima na Bajkale je název výstavy fotografi í 
Miroslava Centeka, kterou na leden a únor připravila 
Městská knihovna v Šumperku. K vidění je v půjčov-
ně v ulici 17. listopadu. 

Jezero Bajkal je pro Miroslava Centeka srdeční zá-
ležitostí. „Tady máte pocit, že příroda patří jen vám 
a můžete se pohybovat, kde chcete. Navštívit tuto 
oblast opravdu stojí za to a vřele takovou cestu do-
poručuji všem, kteří chtějí vidět abnormální krásu 
přírody,“ říká fotograf.  -red-

Miroslav Centek vystavuje v knihovně své snímky 
z Bajkalu.

Gymnazisté budou plesat
Plesová sezona je v plném proudu a její součástí 

je i Lednový ples Gymnázia pro Všechny, tedy pro 
stávající mládí, absolventky a absolventy, vyučující, 
rodiče, příznivce. Naplánován je na pátek 29. ledna 
od půl osmé večerní a v programu nebudou chybět 
studentská umělecká intermezza, vystoupení kapely 
Cantus a DJ David Ř. Vstupenky za sto padesát korun 
si mohou zájemci koupit v knihovně Gymnázia nebo 
v pokladně Domu kultury. Lze je rovněž rezervovat 
telefonicky, a to na čísle 583 313 518/511. -red-

Šumperští evangelíci se již od poloviny 19. století sna-
žili o zajištění vlastní duchovní správy a prostoru pro 
shromažďování. Zahájili proto sbírkové akce a díky po-
moci církevní nadace Gustava Adolfa, která je v evange-
lické církvi v Německu činná dodnes, mohl být v roce 
1869 položen základní kámen kostela - naproti dnešní-
mu Hotelu Grand. Kostel byl otevřen slavnostní boho-
službou 28.6. 1874. Po třiceti letech se evangelíci rozhodli 
svůj kostel upravit přístavbou věže, jejíž projekt zpraco-
val v březnu roku 1907 vídeňský architekt Georg Berger. 
Stavba byla ukončena v roce 1908 a v roce 1910 nainsta-
lovala fi rma Rudolf Th öndel z Uničova do věže hodiny. 
Evangelický kostel tak získal současnou podobu a jeho 
věžní hodiny od té doby nepřetržitě odměřují čas. 

Loni na jaře, tedy po stu letech, se hodinový stroj za-
stavil. Přizvaný odborník stroj prohlédl a konstatoval, že 
dnes již  není možné sehnat náhradní díly, a doporučil 
pořídit nové, moderní věžní hodiny. Pro evangelický 
sbor tak nastal čas hledání a rozhodování, zda koupit 
hodiny nové, nebo se pokusit sehnat někoho, kdo by 
stroj rozebral, opravil a znovu uvedl do provozu. Čím 
déle hodiny na věži ukazovaly čtvrt na čtyři, tím častěji 
se množily dotazy, proč hodiny nejdou, proč stojí, kdy se 
konečně opraví? 

Koncem loňských prázdnin jsme dostali tip na skupi-
nu nadšenců, kteří se opravám historických hodinových 
strojů věnují. Přijeli si naše hodiny prohlédnout a proje-
vili ochotu problém zprovoznění stroje řešit. Zajeli jsme 
se podívat do Zábřeha, kde ve věži kostela u trati, naproti 
bývalým kasárnám, má skupina svůj „exkurzní objekt“. 

Jsou to věžní hodiny fi rmy R. Th öndel z roku 1908. Tedy 
stroj o dva roky starší než náš. Ve věži je na nástěnkách 
podrobná fotodokumentace stavu věžních hodin, rozvo-
dů a vnějších ciferníků před zahájením oprav. Místo do-
slovné trosky nebo spíše vraku jsou dnes na věži kostela 
fungující věžní hodiny. Jejich stroj je obnoven v původní 
podobě, pouze ciferníky a  hodinové ručičky doznaly 
změn.

Po návštěvě Zábřeha bylo v podstatě rozhodnuto. 
Koncem roku jsme uzavřeli smlouvy s jednotlivými 
členy skupiny a práce na opravách byla zahájena. A pro-
tože opraváři pracují ve svém volném čase, protáhne se 
oprava na delší dobu. Evangelický sbor tak prosí veřej-
nost o trpělivost a shovívavost. Hodiny půjdou. Máme 
dobrou naději, že zase alespoň sto let, a slibujeme všem 
zájemcům, že si je budou moci prohlédnout. Máme totiž 
za to, že hodiny nebudou jen  funkční technickou pa-
mátkou, která je dokladem umu a technické zručnosti 
našich předků. Naše hodiny budou také svědectvím, že 
jsou mezi námi lidé, kteří svůj um, schopnosti, technic-
kou zručnost a volný čas dokáží věnovat věci pro nás „tak 
samozřejmé a obyčejné“, jako jsou věžní hodiny, které 
odměřují čas našich dnů. Farní sbor 

 Českobratrské církve evangelické v Šumperku

Poznámka redakce: Rada města Šumperka schválila 
na svém jednání 8. prosince poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory ve výši dvacet tisíc korun na opravu věžních 
hodin místnímu Farnímu sboru Českobratrské církve 
evangelické.

Hodiny na evangelickém kostele procházejí opravou

UPOZORNĚNÍ 
Městského úřadu Šumperk, odboru životního 

prostředí, na oznamovací povinnosti

Povinnost původců odpadů a oprávněných 
osob zaslat hlášení o odpadech za rok 2010 

do 15.  února 2011 v případě, že produkovali nebo 
nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů 

nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů.
Oznamovací povinnost provozovatelů malých 

a středních zdrojů znečišťování ovzduší do 
31. března 2011. POPRVÉ ZA ROK 2010 se  

oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování 
ovzduší za střední zpoplatněné zdroje 

znečišťování ovzduší a souhrnná provozní 
evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší 

předávají prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění oznamovacích povinností 

(ISPOP); www.ispop.cz. 
Provozovatelé malých zdrojů ohlašují i nadále 

standardním způsobem.
Podrobnější informace uvádějí zákony č. 25/2008 

Sb., č. 86/2002 Sb. a č. 185/2001 Sb. v platném 
znění a předpisy související.  

Renata Křížová, odbor životního prostředí  MěÚ 

Do světa hmyzu zavede 
výstava v Hollarově galerii

Do světa hmyzu zavede Šumperany výstava v Hol-
larově galerii, jež bude v místním muzeu zahájena ve 
čtvrtek 20. ledna v 9 hodin. Výstava představí hmyz na-
šeho regionu na fotografi ích pořízených amatéry i pro-
fesionály. Obsahovat bude nejen vlastní fotografi e, ale 
i informační panely o jednotlivých skupinách hmyzu, 
o jejich „prospěšnosti“ či „škodlivosti“ vůči lidské spo-
lečnosti a o jednom z nejslavnějších entomologů, rodá-
kovi z Mohelnice, Edmundu Reitterovi. Přehlížený svět 
hmyzu přiblíží rovněž entomologické sbírky šumperské-
ho muzea, jimiž je výstava doplněna.  -red-

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumperská rad-
nice prostřednictvím občanských rádií CB a PMR již od 
roku 2004, pokračují i v roce 2011. Na programu jsou 
vždy první středu v měsíci v době od 8.30 do 10 hodin 
a večer od 20.30 do 21.30 hodin a také první pátek v mě-
síci v době od 18 do 19 hodin. Pravidelné relace navíc 
doplňují i mimořádné sobotní besedy s nejrůznějšími 
osobnostmi. První únorovou sobotu jí bude starosta 
města Zdeněk Brož, o týden později pak María Isabel 
Torres Cobo z Amnesty International.

„Besedy na občanských rádiích jsou jednou z va-        
riant komunikace o životě ve městě a v jeho okolí,“ říká 
šéf Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek a upřesňuje, že 
se šumperským starostou Zdeňkem Brožem mohou zá-
jemci diskutovat v sobotu 5. února od 9 do 11 hodin na 
kanálu č. 3 nejen o životě v samotném městě, ale i v ce-
lém okrese. Mimořádná příležitost se pak naskytne zá-
jemcům v sobotu 12. února. Hostem bude María Isabel 
Torres Cobo, s níž mohou lidé probírat od deváté do 

jedenácté dopolední činnost organizace Amnesty Inter-
national. „Zájemci o diskusi, kteří zatím občanská rádia 
nemají, mohou přijít k budově spořitelny, před níž bude 
připraveno vozidlo s rádii CB a PMR a s pomocí dob-
rovolníků civilní ochrany mohou své dotazy vznášet,“ 
podotýká Skrbek.

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

Na občanských rádiích  se bude besedovat
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Chléb náš vezdejší - od zrnka k bochníku Výstava trvá do 20.2. 
Hollarova  galerie Svět hmyzu Zoologická výstava, která potrvá do 10.4., 
 bude otevřena 20.1. v 9 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Akce v klášterním kostele: 27.1. v 18 hod.- koncert smyčcového oddělení ZUŠ Šumperk, 
8.2. v 19 hod. - Šumperské Preludium
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30- 17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je v lednu a únoru uzavřen. 
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

KINO OKO
17.-19.1. jen v 18 hodin  Na doraz, USA, komedie
17.-19.1. jen ve 20 hodin  Hon na čarodějnice, USA, dobrodružný, drama, fantasy, DP
20.1. jen v 18 hodin  Nevinnost, ČR, DP
20.1. jen ve 20 hodin  Dobré srdce, Dánsko, Island, USA, tragikomedie 
 Filmový klub - Projekt 100
21.-26.1. v 18 a ve 20 hodin  Nevinnost, ČR, DP
27.-30.1. jen v 17 hodin  Gulliverovy cesty 3D, USA, dobrodružná komedie, 
 rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D
27.-30.1. jen v 19 hodin  Avatar 3D, USA, akční, dobrodružný, ČZ  3D
31.1.-2.2. jen v 17 hodin  Gulliverovy cesty 3D, USA, dobrodružná komedie, 
 rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D
31.1.-2.2. jen v 19 hodin  Dívka, která kopla do vosího hnízda, Švédsko, krimi, thriller
3.2. jen v 18 hodin  Temná krajina 3D, USA, thriller  3D
3.2. jen ve  20 hodin  Druhá strana mince, Polsko, černá komedie  FK - Projekt 100
4.-6.2. jen v 17 hodin  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 3D, VB, 
 dobrodružný, rodinný, fantasy, CZ   3D
4.-6.2. jen v 19.30 hodin  Temná krajina 3D, USA, thriller  3D
7.-9.2. jen v 18 hodin  Nickyho rodina, ČR, dokumentární fi lm
7.-9.2. jen ve 20 hodin  Temná krajina 3D, USA, thriller  3D 
10.-11.2. jen v 17 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D
10.-11.2. jen v 19 hodin  Cizinec, USA, Francie, krimi, akční, thriller
12.-13.2. v 15 a v 17 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinný, animovaný, CZ 
 Hrajeme pro děti 3D
12.-13.2. jen v 19 hodin  Cizinec, USA, Francie, krimi, akční, thriller
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální 
projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin ve velkém sále DK  Úterní zumba Lektorka Š. Elsnerová
21.1. od 19 hodin ve velkém sále DK  Stužkovací ples SOŠ a SOU
22.1. od 15 hodin tělocvičně „B“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem 
 Cvičení Hatha jógy a Power jógy
22.1. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Pramet Tools
23.1. od 10 hodin ve velkém sále DK  Jak si Kuba Marjánku zasloužil aneb
 putování za štěstím 
  Pohádka, Divadlo Kapsa
27.1. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Cigánski diabli Koncert unikátního
 slovenského souboru
28.1. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Společenský večer Gymnázia
4.2. od 19 hodin ve velkém sále DK  Miroslav Donutil - Cestou necestou
8.2. od 19 hodin v klášterním kostele  ŠUMPERSKÉ PRELUDIUM: 
 České trio
9.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Jakub Smolík
12.2. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Ples Domu kultury a CK Ancora
13.2. od 15 hodin ve velkém sále DK  Maškarní karneval s Liduškou 
 Liduščino divadlo Praha
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek 
tel. č. 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
19.1. v 17 hodin Revizor  G, VK, X
29.1. v 19.30 hodin na Hrádku  Muž před pultem Studio D123  VK 
4.2. v 19.30 hodin  Ples Divadla
5.2. v 19.30 hodin  Hrdina západu F, VK, X
9.2. v 17 hodin  Hrdina západu G
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, před-
prodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Tomáš Janíček/„Krajiny vnitřní a vnější“ (fotografi e) 
 Výstava trvá do 30.1.
 Marta Hošková (Hošťálková)/„Od středu“, instalace 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 27.2., proběhne 2.2. v 18 hod.
Městská knihovna Miroslav Centek - Léto a zima na Bajkale 
 Výstava fotografi í trvá do 2.3.
Divadlo Šumperk Tom Hrubý - Kousek nebe Výstava trvá do 19.2.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava bude probíhat v únoru.

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

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz.

ZUŠ ŠUMPERK
21.1. v 18 hodin v divadle  Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
27.1. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert smyčcového oddělení ZUŠ Šumperk 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně ZŠ
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
Každý čtvrtek od 16.15 hodin ve FS  Výtvarný kroužek pro děti ZŠ 
19.1. od 17 hodin v prostorách poblíž  Tvoření pro celou rodinu
obchůdku Rozmanitosti  Fimo - složitější variace
(průchod k tržnici Botax)  
21.1. od 19 hodin ve FS  M. Pavlíková - Napiji se vody živé 
 Večer poezie s herečkou Rapsodického 
 divadla v Olomouci na téma žena, 
 propojený s tvůrčími dílnami 
 zaměřenými na hlasovou techniku 
 a správné držení těla
2.2. od 16 hodin vedle obchůdku Rozmanitosti  Klub osamělých (nejen) rodičů: 
 Neklidné dítě v neklidné rodině 
 H. Heiserová
9.2. od 17 hodin v prostorách poblíž  Tvoření pro celou rodinu
obchůdku Rozmanitosti  Valentýnské malování 
 - hrníčky pro naše milé
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

Městská knihovna Šumperk, Knihovna Sever, Temenická 5, 
pořádá 4. setkání V. ročníku klubu podvečerního čtení LEPORELO

Z ČAROVNÉ DÍLNY PANÍ ZIMY
ve čtvrtek 3. února v 17.00 hodin v knihovně Sever
Čtou Martina Šálková a členové klubu Leporelo
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DDM U RADNICE
20.1. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství
26.1. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
29.1. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šití z fi lcu
2.2. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout! Stolní tenis od 8 let
2.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Fimo, 
 Cermit Různé techniky skládání 
 vzorů a modelování, výroba korálků 
 a přívěsků, přihlášky z důvodu 
 nákupu materiálu do 31.1.
3.2. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
 Rady a nápady pro mladé modeláře
7.2. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se  Od 8 let
9.2. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis pro zájemce  Od 8 let
9.2. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Šperkování Výroba šperku 
 technikou ketlování, dokončení 
 šperků z polotovarů, s sebou ketlovací 
 kleště, korálky a bižuterní polotovary
12.2. od 9 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého
12.2. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Šperkování Výroba šperků z korálků
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č.  583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Každou středu od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
19.1. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření pro ženy
Od 21.1. vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin Počítačový kurz pro mírně pokročilé
v IT na „K“  8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 
 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz
3.2. od 18.30 hodin v sále Vily Doris VIA LUCIS:  „Himálajský deník - první Češka
 na Everestu“ Setkání 
 s Klárou Poláčkovou
4.2. od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod. na „K“  Prázdninové RECY-VĚCI: 
 Bleší trh - objevte poklady starých 
 skříní, nabídněte, co vám už se 
 nehodí a jiným by udělalo radost, 
 nebo získejte něco, po čem už 
 dlouho toužíte. 
 Šperkování - výroba šperků 
 z netradičních materiálů. 
 Inf. Z. Vavrušová, tel.č. 731 610 039.
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
20.1. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hrají Vašek a Petr
22.1. od 14 hodin  Ples diabetiků  Hraje Albatros
25.1. od 16 hodin Klub fi latelistů
3.2. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hraje Mirox
8.2. od 16 hodin  Klub fi latelistů
11.2. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“ Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 24.1. a 7.2. pokročilí, 31.1. a 14.2. začátečníci
Každé sudé úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození 
do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
20.1. v 17 hodin  D. Nováčková - Zelené potraviny a zdraví
21.1. ve 20 hodin  Reggae party v podání jesenického sound systému 
 Silesian Tribe
22.1. ve 20 hodin  Siberia, Iva Smykalová a Darren Eve 
 Koncert + projekce
27.1. v 19 hodin  Edward Powell a Ivo Halkoci 
 Netradiční koncert vážné hudby
10.2. v 19.30 hodin  Koncert Ondřeje Šmejkala a Miloše Dvořáčka 
 - didgeridoo a perkuse
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„Himálajský deník - první Češka na Everestu“

ve čtvrtek 3. února v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s horolezkyní Klárou Poláčkovou, první Češkou, 

která zdolala nevyšší horu světa, Mount Everest, a na svém kontě má také Čo Oju.
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík,

tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání 
s Jitkou Gočaltovskou na téma
POZNEJ SVOJI HODNOTU

v sobotu 29. ledna od 14:30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů.

Kvalitní učební praxe 
je krokem ke snazší budoucnosti

Střední odborná škola Šumperk, 
jež sídlí v Zemědělské ulici 3, se může 
v současné době pyšnit čtyřmi studijní-
mi obory: Ochrana životního prostředí, 
Agropodnikání, Cestovní ruch, Veřej-
nosprávní činnost. Díky zájmu studen-
tů i rodičů jsou i dnes, v době úbytku 
studentů na středních školách, všechny 
obory plně obsazené. Snahou a cílem 
školy i pedagogů je, aby vzdělávání 
studentů bylo maximálně propojeno 
s praktickým užitím jejich znalostí.

Na formování znalostí žáků se ve 
studijním oboru Ekologie a  životní 
prostředí (dříve obor Ochrana přírody 
a prostředí) podílejí i odborníci z praxe. 
Jejich nezastupitelná úloha se projevuje 
při vedení a hodnocení samostatných 
studentských prací, při specifi kaci pro-
blémových okruhů, které jsou následně 
zapracovány do obsahu studijních před-
mětů.  Pedagogové vyučující ve studij-
ním oboru Ochrana životního prostředí 
využívají znalosti i pomoc odborníků 
z podniků, profesních organizací, pora-
denských a konzultačních fi rem, institu-
cí státní správy a samosprávy.

Již řadu let probíhá ke vzájemné spo-
kojenosti spolupráce naší školy s od-
borem životního prostředí Městského 
úřadu v Šumperku. Studenti 3. ročníku 
se v rámci praxe seznamují s provozem 
bioplynové stanice v První bioplyno-

vé, a. s. Ověřují si své teoretické znalosti 
z myslivosti a lesnictví, podílejí se na 
přikrmování zvěře, provádějí výzkumné 
práce v oboře, prakticky vyhodnocují 
význam hospodaření v honitbě. Díky 
Obecnímu úřadu z Nového Malína se 
mohli studenti v katastru obce podílet 
na zdravotním a výchovném řezu ovoc-
ných a okrasných stromů, naučili se pro-
vádět nátěr kmenů proti okusování zvě-
ře, instalovali chrániče proti poškození 
kmenů stromů při vytloukání paroží, na 
svěřeném pozemku vyřezávali a odklí-
zeli plevelné dřeviny. V druhém pololetí 
letošního školního roku čeká studen-
ty oboru Ochrana životního prostředí 
učební praxe v lesních závodech státního 
podniku Lesy ČR. Žáci se budou sezna-
movat nejen s organizační strukturou 
podniku, ale zapojí se také do výsadby 
stromků, úklidu a pálení klestu. Poznají 
způsob ožínání dřevin i zpřístupňování 
porostu.

Zapojení do vhodných a potřebných 
praktických činností pomáhá studentům 
i vyučujícím porovnat školní vzdělávání 
s potřebami praxe. Pedagogové mohou 
aktuálně přizpůsobit vzdělávací proces 
tak, aby po absolvování naší střední od-
borné školy, oboru Ochrana životního 
prostředí, byli studenti schopni aktivně 
nastoupit do praxe s nejnovějšími zna-
lostmi a dovednostmi. Irena Jonová
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