
Filmoví diváci se nechají překvapit
středa 28. listopadu

Návštěvníky olo-
mouckého kina
Metropol čeká

další promítání „naslepo“.
Až do samotného začátku
promítání diváci netuší,
jestli uvidí thriller, ko-
medii, drama nebo kla-
sický western. V prvních
dvaceti minutáchmůže

každý ze sálu odejít a ne-
chat si vstupné na po-
kladně vrátit, pokud už
film viděl, nebo jej vidět
nechce. V rámci projektu
kina Naslepo již lidé
zhlédli snímkyMatrix,
Hon nebo Horem pádem.
Další projekce se koná zí-
tra ve 20 hodin.

Českou hlavou
je olomoucký
genetik
Olomouc –
Českou hla-
vu získal
olomoucký
vědec Jaro-
slav Doležel.
Rostlinný
genetik z Ústavu experi-
mentální botaniky Akade-
mie věd obdržel v neděli ce-
nu, která je nejvyšším vě-
deckým vyznamenáním
v republice. Bylamu udělena
za celoživotní přínos k roz-
voji genetiky rostlin a uvá-
dění výsledků do praxe. Ja-
roslav Doležel založil nový
obor genomiky, takzvanou
chromozomovou genomiku,
která usnadňuje čtení dědič-
né informace rostlin a izolaci
důležitých genů. „Považuji to
za ocenění mého dlouhodo-
bého vědeckého úsilí,“ řekl
již dříve Jaroslav Doležel, je-
hož vědecký tým patří mezi
světovou špičkou.
Jaroslav Doležel je jednou

z nejcitovanějších českých
vědeckých autorit. Je znám
svou snahou o praktické
uplatnění vědy. Stojí za
úspěšným programem Po-
traviny pro budoucnost
a s rozvojovými zeměmi
spolupracuje na analýze dě-
dičné informace banánovní-
ku a jeho šlechtění. Česká
hlava se uděluje zamimo-
řádné celoživotní výsledky
v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací od roku 2002. (das)

S Hybšem přijede královna operety
pondělí 3. prosince od 19 hodin

Tradiční vánoční
koncert Orchestru
Václava Hybše

v Zábřehumá opět
atraktivního hosta, a to
první dámu naší operetní
amuzikálové scény Pavlu
Břínkovou. Populární

zpěvačka je držitelkou
čtyř Zlatých desek, dva-
krát získala cenu Thálie.
Desítky let působila
v Hudebním divadle Kar-
lín, hostovala i na řadě
významných divadelních
scén.
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Právě tolik korun zaplatí
obyvatelé Šumperku příští
rok za odpad. Je to stejná
suma jako letos.

Trojčata bez domova nezůstanou
Dokončení ze strany 1
Obyvatelům domu se nic

nestalo, v době požáru na-
štěstí nebyli uvnitř. Takové
štěstí neměl pes a kočka,
kteří v budově zemřeli. Škoda
přesáhla částku jeden a půl
milionu korun. Objekt oheň
těžce zdevastoval.
Vstupní trakt domu zcela

shořel. Do dřevěných podlah
chodby, obývací kuchyně
i koupelny hasiči vyřezali dí-
ry, aby zničili ložiska požáru,
který izolací v podlahách do-
mu rychle prostupoval. „Silný
žár v domě zcela zničil elek-
troinstalace a spotřebiče.
V domě zůstaly pevné jen
trámy v podlaze, vše ostatní
je prohořené nebo promáče-
né po zásahu. Při vstupu
hrozí propadení podlahou,“
konstatovala starostka Vy-
šehoří Ilona Vařeková.

NEDÁ SE VDOMĚ BYDLET
Místní lidé pomohli zakrýt
střechu plachtou a budovu
zabezpečit alespoň petlicemi
proti neoprávněnému vstu-
pu cizích lidí. „Ale dům je
absolutně neobyvatelný,“
dodala starostka.
Rodina s trojčaty první dny

přebývala u sousedů. Tento
týden by seměla přestěhovat
do sousední Chromče, kde
budemít pronajatou část ro-
dinného domu s vlastní ku-
chyní a koupelnou.
„Naším úkolem bylo zajis-

tit vše tak, aby děti mohly
zůstat na základní škole
v Bludově. Abymimo to, že
přišly o domov, nepřišly i o
své kamarády a spolužáky,“
objasnila Ilona Vařeková.
Obec na pomoc rodině vy-

psala veřejnou sbírku. Spo-

lupracuje při tom s Charitou
Zábřeh, která poskytla
transparentní účet. Lidémo-
hou rodině posílat peníze na
konto 5577830001/5500.
Variabilní symbol je
22112018.

POMOC CHARITY
„V pomoci pomimořádných
událostech je Charita pravi-
delných aktérem. V přípa-
dech požárů zřizujeme ve-
řejné sbírky ve prospěch po-
stižených, a to ve spolupráci
s obecními úřady. Nyní je to
pro rodinu smalými dětmi,
což je pro nás přece jen nová
zkušenost,“ nechal se slyšet
ředitel Charity Zábřeh Jiří
Karger.
„Pro nás je to do jistémíry

srdcová záležitost, protože
této rodině jsme již jako

Charita vminulosti pomá-
hali,“ dodal Jiří Karger.
Informace omožnosti po-

moci se během víkendu roz-
šířila na sociálních sítích. Do

pondělního odpoledne lidé
na účet poukázali sedm set
tisíc korun.

NANOVÝDOMOV
„Prostředky z konta půjdou
především na bydlení, aby se
měla rodina kam vrátit. Děti
zpět do Vyšehoří chtějí. Na-
rodily se tu, mají tu kamará-
dy, takže se vynasnažíme,
aby investice šla co nejrych-
leji do jejich nového domo-
va,“ uzavřela starostka Va-
řeková.

↑ Obydlí matky s dětmi
ve Vyšehoří, kteréminulý týden
poničily plameny.
Foto: Deník/Petr Krňávek

← Torzo, které po požáru
zůstalo, je absolutně neobyva-
telné. Foto: archiv obce Vyšehoří

Kanál Dunaj-Odra-Labemá studii
Olomoucký kraj – Studie
proveditelnosti, kteráměla
posoudit ekonomické hle-
disko, ale i ekologický dopad
vodního koridoru Dunaj-
Odra-Labe, ukazuje, žemno-
hými obcemi na Přerovsku
zatracovaný projekt za 281
miliardmůžemít i pozitivní
dopad. Vládamá o záměru
jednat na jaře příštího roku.
Obsáhlá stanoviska od-

borníků uklidňují ekology a
vyzdvihují ekonomický pří-
nos vodního koridoru. Záměr

získal i podporu polské i slo-
venské strany. Studie prove-
ditelnosti vznikala dva roky.
„Projekt vodního koridoru,

propojující řeky Dunaj, Odra
a Labe je ekonomicky efek-
tivní z pohledu dopravního,
vodohospodářského, ener-
getického i rekreačního. Vý-
sledky ekonomického hod-
nocení ukázaly, že největší
smysl má propojení Dunaje a
Odry,“ shrnul výsledek studie
proveditelnosti ministr do-
pravy Dan Ťok. Výsledky ale

potvrdily rizikovost varianty
projektu s Labskou větví. Ve
variantě propojení všech tří
řek činí náklady 582miliard.
V zemědělsky jednotvárné

krajině by vznikl vodní kori-
dor, doplněný o příbřežní
mělké zóny, mokřady, tůňky
a souvislý stromový pás. Ne-
mělo by tedy jít o žádné be-
tonové koryto. Trasa semá
navíc vyhnout lužním lesům
na Kojetínsku, vyhýbá se
CHKO Litovelské Pomoraví
i CHKO Poodří. (pu)

SILNICE SE RÝSUJE

JEŠTĚ DVA A PŮL TÝDNE bude zavřená silnicemezi Štar-
novem a Štěpánovem,místní částí Benátky, kudy si zkra-
cují cestumotoristémezi Olomoucí a Šternberkem. Ho-
tovomá být 15. prosince. „Do konceminulého týdne po-
kládali povrch a nyní probíhají terénní úpravy – příkopy,
krajnice, směrové sloupky,“ shrnul Jaroslav Krempl ze
správy silnic. (tau) Foto: Deník/D. Tauberová

Vedoucí Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
Střediska údržby Šumperk vyhlašuje výběrové řízení na místo:

na místo: TECHNIK TECHNICKO-SPRÁVNÍHO ÚSEKU
místo výkonu práce: Vikýřovice, Ztracená 684 

Požadavky: 
 dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství   VOŠ , Bc. + 3 roky praxe vítány
 obor školního vzdělání  stavební zaměření výhodou
 další požadované dovednosti:
✔  Orientace v přípravě a realizaci staveb,
✔  Znalost příslušných právních předpisů

(zákon o pozemních komunikacích)
✔  ŘP skupiny B, praxe v řízení automobilu
✔  znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, 

Outlook)
✔  samostatnost, fl exibilita 
✔  dobré komunikační schopnosti

Platové podmínkyPlatové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, 10. platová třída 
Termín nástupu:  1. 3. 2019

Přihláška bude obsahovat:
• motivační dopis,
•  profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
týkajících se pracovního místa,

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Podrobnější informace jsou dostupné na www.ssok.cz

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, sekretariát 
Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 11. 1. 2019.
kontaktní osoba: Jarmila Moravcová, telefon: 583 301 179, e-mail: moravcova@ssok.cz
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ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným
Zábřežská 73, Šumperk

hledá pracovníky na pozice

SVÁŘEČ CO2 a SVÁŘEČ TIG
POŽADUJEME: 

● platné svářečské oprávnění pro svařování el.obloukem v ochr. atm. ●
● CO2 nebo pro svařování TIG (141) ●

● dobrá pracovní morálka ●
● praxe vítána ●

NABÍZÍME:
●

zázemí stabilní fi rmyzázemí stabilní fi rmyzázemí stabilní fi
●

odpovídající fi nanční ohodnocení závislé na výsledcích práceodpovídající fi nanční ohodnocení závislé na výsledcích práceodpovídající fi
●

odborná školení a kvalifi kační růstodborná školení a kvalifi kační růstodborná školení a kvalifi

KONTAKT: 
p. Langr Tomáš, tel: 733565531, e-mail: tpv@abasumperk.cz

nebo osobně na adrese společnosti

NÁSTUP MOŽNÝ 

IHNED


