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Město zase o kousek krásnější 
Ulice Smetanova výrazně změnila svůj vzhled. Chodci mají k dispozi-
ci pohodlný chodník, cyklisté mohou jezdit v obou směrech. Svůj nový 
kabát dostala i část ulice Hradební. Po dokončených opravách ulice 
Smetanova a části Hradební proběhne v tomto roce ještě oprava ulice 
Robotnická a chystáme plné uzavření průchodu domu Olomoucká 2. 
      Pavel Kuba, starosta

Dětská hřiště a poděkování 
Skupině ČEZ 
V našem městě byla nově vybudována dětská hřiště, po kterých oby-
vatelé dlouho volali. Jedno z nich se nachází v lokalitě Havlíčkova ná-
městí, kde je soustava prolézaček, skluzavka a v budoucnosti přibude i 
pískoviště pro nejmenší děti.
Na sídlišti Na Příkopech vedle cyklostezky u Mírovky vyrostla pyra-
mida pro mladé horolezce a nadšení dětí při jeho slavnostním otevře-
ní bylo opravdu veliké.
Postupně se snažíme atraktivními herními prvky vybavit všechny čás-
ti města, hlavně sídliště, kde je nejvíce dětí.  Proto dalším místem, kde 
bylo vybudováno nové dětské hřiště, se nachází na ulici Staškova. 
Ráda bych touto cestou poděkovala Skupině ČEZ, která v Mohelnici 
provozuje výtopnu, že na město dlouhodobě myslí a poskytla městu 
příspěvek jak na pyramidu pro malé horolezce, tak i na dětské hřiště v 
lokalitě starého sídliště.
Věříme, že nová hřiště udělají radost nejen našim nejmladším obyvate-
lům.                 Jana Kubíčková, místostarostka

Na fotografiích jsou nová dětská hřiště v ulicích Na Příkopech a Staš-
kova.

Podchodu zvoní hrana.

Facelift Smetanovy ulice.
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Vybíráme z jednání rady města
118. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 14. 5. 2018:
 RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olo-
mouckým krajem a městem Mohelnice, jejímž předmětem je poskyt-
nutí dotace ve výši 75 000 Kč k částečné úhradě výdajů na vybavení 
JSDH Mohelnice – pořízení ochranných osobních prostředků;
 RM schválila přijetí dotace od Ministerstva vnitra na zvýšení akce-
schopnosti hasičské jednotky ve výši 600 000 Kč a rozdělení do výdajů 
na mzdy a odvody z mezd, vybavení a opravy hasičské techniky;
 RM schválila zapojení příjmů za vynětí půdy ze ZPF ve výši 32 000 Kč 
a použití na účelový neinvestiční příspěvek na nákup drobné techniky na 
údržbu města pro Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o.;
 RM schválila poskytnutí investičního příspěvku ve výši 929 600 Kč 
a neinvestičního příspěvku ve výši 150 400 Kč pro ZŠ Vodní na vyba-
vení kuchyně, a to přesunem částky 565 000 Kč z odvodu odpisů PO 
určeného na opravy majetku a 515 000 Kč navýšením daňových příjmů 
– DPH;
 RM schválila výsledek zadávacího řízení a rozhodla uzavřít smlou-
vu s uchazečem PRUKON, s. r. o., Zlín, jejímž předmětem je „Přístav-
ba a přestavba objektu DDM Mohelnice – část 1 – Stavební práce na 
objektu DDM“ za cenu ve výši 14 229 134 Kč včetně DPH;
 RM uložila v působnosti jediného společníka společnosti Mohelnic-
ké kulturní a sportovní centrum, s. r. o., jednateli připravit organizační 
strukturu a návrh na fungování technických služeb města pod společ-
ností Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o., zajistit změnu 
názvu společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o., a za-
jistit příslušné kroky související s provozováním technických služeb pod 
společností Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o.

119. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 17. 5. 2018:
 RM schválila výsledek zadávacího řízení a rozhodla uzavřít smlou-
vu s uchazečem ŠKOLEX CZ Brno, jejímž předmětem je „Přístavba a 
přestavba objektu DDM Mohelnice – část 2 – Vybavení objektu DDM“ 
za cenu ve výši 4 536 226,84 Kč včetně DPH.

120. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 23. 5. 2018:
 RM delegovala místostarostku Janu Kubíčkovou na shromáždě-
ní vlastníků jednotek SVJ domu Nádražní 35, Mohelnice a pověřila 
ji hlasováním v jednotlivých bodech programu shromáždění Spole-
čenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice následov-
ně: – ohledně bodu č. 1 – souhlasit se záměrem postupné moderniza-
ce domu dle vytvořené studie a v jednotlivých etapách a s vytvořením 
pracovní skupiny o počtu tří členů SVJ určené k řízení etap postup-
né modernizace v průběhu několika dalších let dle návrhu usnesení; – 
ohledně bodu č. 2 souhlasit s využitím CZT po roce 2020 jako hlavním 
zdrojem vytápění dle návrhu usnesení.

121. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30. 5. 2018:
 RM schválila knihovní řád Městské knihovny Mohelnice;
 RM rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem PERFECTED, s. r. o., 
Brno, jejímž předmětem je „Návrh rekonstrukce a doplnění Městské-
ho kamerového dohledového systému Města Mohelnice – 4. Etapa“ za 
cenu ve výši 250 283,25 Kč bez DPH.

122. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 4. 6. 2018:
 RM pověřila dozorčí radu společnosti Mohelnické kulturní a spor-
tovní centrum, s. r. o., aby prověřila skutečnosti uvedené v žádosti rad-
ního PharmDr. Bc. Ondřeje Dedíka, ze dne 1. 6. 2018.

123. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 11. 6. 2018:
 RM schválila koncepci nákupu elektrické energie a zemního ply-
nu na léta 2019 a 2020 pro město Mohelnice, jím zřízené nebo založe-
né organizace a ostatní organizace zapojené do nákupu energií formou 
aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno, kdy město Šum-
perk bude centrálním zadavatelem;
RM schválila přijetí účelové investiční dotace od Olomouckého kraje 
ve výši 200 000 Kč na další etapu „Rozšíření městského dohledového 
systému“ a ve výdajích použití na tuto akci;

 RM schválila výsledek zadávací řízení a rozhodla uzavřít smlouvu s 
uchazečem P&L, s. r. o., Biskupice, jejímž předmětem je „Pořízení ko-
lového multifunkčního nakladače a paletového vozíku“ za cenu ve výši 
1 218 470 Kč včetně DPH;
 RM vzala na vědomí žádost občanů města Mohelnice o postavení 
pevného plotu mezi dětským hřištěm a pozemky vlastníků a pověřila 
Odbor správy majetku ve spolupráci s paní místostarostkou k jednání 
a upřesnění požadavku žadatelů.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz          PRo

Z jednání zastupitelstva města
29. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice ze dne 28. 5. 2018: 
 ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se regu-
luje provozní doba hostinských provozoven;
 ZM schválilo podat na nejbližší jednání valné hromady společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., návrh bodu Standardy spo-
lečnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. k odhlasování akci-
onářům společnosti s textem usnesení: Zastupitelstvo města Mohel-
nice prostřednictvím valné hromady společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a. s., ukládá představenstvu přehodnotit schválený 
materiál s názvem „Technické standardy materiálů a zařízení pro kana-
lizační stoky a kanalizační přípojky“ ze dne 11. 9. 2012, a to zejména v 
bodě 3.7 s názvem „Stavební materiály“ a v bodě 3.9.2 „Šachty“;
 ZM schválilo připojení objektů Obchodní akademie Mohelnice 
(2 budov internátů a kuchyně) ke stávajícímu rozvodu od CZT a po-
užít k tomuto připojení již vyčleněné finanční prostředky schválené 
na 26. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice dne 7. 2. 2018 pod č. 
u. 748/26/ZM/2018, rekonstrukci stávajícího rozvodu od  CZT, který 
dosud napojuje ZŠ Mohelnice, Vodní a použít k této rekonstrukci již 
vyčleněné prostředky schválené na 26. zasedání Zastupitelstva města 
Mohelnice dne 7. 2. 2018 pod č. u. 748/26/ZM/2018 a připojení nové-
ho objektu sběrného dvora na ulici 1. máje ke stávajícímu CZT a pou-
žít k tomuto připojení již vyčleněné finanční prostředky schválené na 
26. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice dne 7. 2. 2018 pod č. u. 
748/26/ZM/2018.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz            PRo

Olomoucký kraj v letošním roce přispívá částkou
200 000 Kč na rekonstrukci městského kamerového

a dohledového systému ve městě.
V rámci rekonstrukce se jedná již o III. a IV. etapu.

Pravidelně také přispívá do oblasti požární ochrany.
Letošní částka 75 000 Kč bude použita na nákup

osobních ochranných prostředků pro členy jednotky 
boru dobrovolných hasičů města.

26. července od 18.00 hod.

THE ADDAMS SISTERS
& THE FOUR ELEMENTS

30. července od 18.00 hod.

MOHELANKA A LOŠTICKÁ VESELKA

Mohelnické kulturní léto
finančně podporuje

Olomoucký kraj.
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správní-
ho poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikační-
ho osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, 
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí 
Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána in-
formace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (me-
tro C - stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč. (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
 - ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
 - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
 - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
 - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,  - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání 
občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále 
jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů

Občané starší 15 let MV → MV = 1.000 Kč MV → MV = 500 Kč
ORP → MV = 500 + 500 Kč

                            500       500   = 1.000 Kč
ORP → MV = 250 + 250 Kč

                           250        250   = 500 Kč

ORP → ORP = 500 Kč
Občané mladší 15 let MV → MV = 500 Kč MV → MV = 300 Kč

ORP → MV = 250 + 250 Kč
                           250        250   = 500 Kč

ORP → MV = 200 + 100 Kč
                            250       100  = 300 Kč

ORP → ORP = 300 Kč

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
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Z MIKROREGIONU

MIKROREGION MOHELNICKO
na kole

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Klopina Krchleby Líšnice Loštice Maletín

Mírov Mohelnice Moravičany Palonín Pavlov

Police Stavenice Třeština Úsov Mikroregion

místo pro nasbíraná razítka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

místo pro nasbíraná písmena tajenky

Zástupci MAS a Mikroregionu Mohelnicko zavítali do Bruselu

Letní soutěž 
s Mikroregionem 
Mohelnicko
Mikroregion připravil na dobu letních 
prázdnin zajímavou soutěž. Pro všechny, 
kdo jezdí rádi na kole. Pro všechny, kte-
ří chtějí lépe poznat obce našeho regionu. 
Pro všechny, kdo mají rádi tajemství, pře-
kvapení, luštění a soutěžení.
Víte, kolik je obcí v našem Mikroregionu? 
Kam se dá dojet po rovince, kde vyšláp-
nete pořádný kopec, kam vede zkratka 
lesem, kde můžete jet po protipovodňo-
vé hrázi? Vydejte se během léta prozkou-
mat na kole okolí svého domova. Startu-
jeme se začátkem prázdnin. Od prvního 
července bude v každé obci Mikroregionu 
ukryta schránka s razítkem a jedním pís-
menem tajenky. Na obecním/městském 
úřadě, v kanceláři Mikroregionu nebo v 
informačním centru v Mohelnici si mů-
žete vyzvednout herní kupón. Do něj pak 
budete sbírat razítka z jednotlivých schrá-
nek a zapisovat písmenka, která vám složí 
tajenku. V kupónu také najdete podrob-
nější informace k soutěži.
Cíl akce bude v sobotu 8. září na tradiční 
akci Den Mikroregionu na kole. Letos se 
uskuteční na koupališti v Lošticích. Kdo 
přijede na akci na kole a přiveze vyplněný 
kupón, získá na tomto místě poslední pat-
nácté razítko. 
Pro všechny zúčastněné s plným kupónem 
budou připraveny odměny. Se všemi malý-
mi i velkými, mladými i zkušenými, ama-
téry i profíky se budeme těšit v září v Lošti-
cích na viděnou.             

 Jitka Macháčková, Lukáš Horyna

Europoslankyně Olga Sehnalová pozvala zástupce mikroregionu. Foto: 
Kancelář europoslankyně Olgy Sehnalové.

Zástupci Mikroregionu a Místní akční skupiny Mohelnicko s radostí 
přijali pozvání paní europoslankyně Olgy Sehnalové a navštívili „srdce 
a další životně důležité orgány“ Evropské unie v Bruselu. Krom před-

nášek účastníci navštívili nádherná historická města Bruggy, Gent a 
Lovaň.
Účastníci během studijní exkurze navštívili odborné, přesto velmi zá-
živné a zajímavé přednášky na poli Evropské komise, Rady EU, Výbo-
ru regionů. Účastníkům se ve všech institucích dostalo vřelého přivíta-
ní spolu s přiblížením podstaty, fungování a cílů EU.
Vyvrcholením programu byla návštěva Evropského parlamentu. Po 
představení fungování a složení parlamentu vystoupila před účast-
níky Olga Sehnalová, která jim přiblížila náplň práce europoslance, 
její kompetence a oblasti působnosti. Paní europoslankyně se zabývá 
mimo jiné ochranou spotřebitele, věnuje se boji proti tzv. dvojí kvali-
tě potravin. Návštěvníci měli možnost exkluzivní osobní účasti na jed-
nání frakce socialistů a demokratů, na němž je přivítal předseda frak-
ce, pan Udo Bullmann.
Samotným závěrem účastníci navštívili Parlamentárium, kde návštěv-
níci jedinečným interaktivním multimediálním průvodcem získávali 
informace o cestě k evropské integraci, fungování Evropského parla-
mentu a o způsobech řešení aktuálních společenských výzev. 
Velmi srdečně děkujeme paní Olze Sehnalové a celému jejímu týmu za 
tuto jedinečnou možnost poznání EU a jejich orgánů, které řada ob-
čanů ČR nemusí vždy na základě informací podávaných médii vyhod-
nocovat relevantně. Za všechny zúčastněné,

Adéla Klásová a Jitka Macháčková
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Rozloučili jsme se s těmito našimi drahými
Jarmila Svobodová  1933  Mohelnice     
Jan Sokele  1938  Mohelnice 
Margareta Jílková  1927  Mohelnice 
Zdeňka Rulíšková  1921 Mohelnice 
Drahomíra Zbožínková 1933 Mohelnice
Marcela Šafářová   1967  Mohelnice
Stanislav Klimek  1954 Újezd
Marie Vymlátilová  1924 Studená Loučka

Společenská kronika

Dne 5. 7. 1958 si slíbili lásku
Marie a Zdeněk Snášelovi

a ta jim i po šedesáti letech stále kvete.
Hodně zdraví a společné pohody přejí dcery

Zdeňka a Lenka s rodinami

Dne 23. července si připomeneme
nedožité 80. narozeniny 
naší milované maminky, manželky, 
babičky, prababičky a setry 
paní Evy Hanákové. 
Děkujeme vám všem za tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manžel Rudolf, 
dcera Eva s rodinou,

sestry Anička a Draha

Úřad práce informuje
K 31. 5. 2018 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviš-
tě Mohelnice evidováno celkem 396 dosažitelných uchazečů o zaměst-
nání a podíl nezaměstnaných osob byl 3,3 %. Pouze z Mohelnice bylo k 
31. 5. 2018 v evidenci 224 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a po-
díl nezaměstnaných osob byl 3,7 %.

Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, 
Kontaktní pracoviště Mohelnice

Opravy silnic ve městě jsou tady
V červenci začne celoplošná oprava úseků silnic na území našeho měs-
ta a v některých místních částech, a to nejen těch, které jsou majetkem 
města, ale i těch v majetku Olomouckého kraje. 
Radnice naplánovala celoplošnou opravu asfaltových silnic zejména 
na ulici Uničovská, před a za společností Hella. Zhotovitelem je spo-
lečnost Strabag a. s., jíž byl zadán požadavek, aby oprava silnic před a 
za společností Hella probíhala v klidových dnech, tj. v sobotu a nedě-
li. Vzhledem k tomu, že také Olomoucký kraj začne v červenci s celo-
plošnou opravou silnice se začátkem na jižním obchvatu města s ukon-
čením v Úsově, dá se očekávat částečné omezení dopravy na jižním 
obchvatu města a zvýšený provoz na ulicích Nádražní-Družstevní-
-Zábřežská. Radnice má přislíbeno v rámci této avizované opravy také 
úpravu a mírné rozšíření krajské silnice se vznikem odbočovacího pru-
hu do ulice Jižní.                   Pavel Kuba, starosta

Jižní obchvat s odbočkou do ulice Jižní.

Další z řady jednání s ŘSD o zlepšení 
dopravní situace v okolí Mohelnice
Vedení města iniciovalo další jednání s oblastním ředitelem Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD). Snažíme se zvýšit bezpečnost na silnicích v ma-
jetku ŘSD a urychlit výstavbu obchvatu místní části Libivá. 
Jak si mnozí z vás mohli všimnout, objevilo se v okolí města auto s vr-
tací soupravou. Začal geotechnický průzkum celé trasy dálnice D35 v 
úseku Mohelnice-Staré Město, který skončí v únoru roku 2019. 
V trase obchvatu Libivé začne geotechnický průzkum v červenci spo-
lečně s geodetickým zaměřením. Bohužel, stále se nedaří ŘSD v rea-
lizaci uvedených staveb udělat významnější posun, protože není stále 
známa projekční kancelář, která má dané stavby projektovat. Nicmé-
ně, dohodli jsme se aspoň na tom, že projekt bude mít několik staveb-
ních částí. Jednu z těchto částí bude tvořit kruhová křižovatka při vstu-
pu do města u obchodní akademie, kterou postaví na své náklady ŘSD. 
Náš plán počítá s projektem a vydaným stavebním povolením do kon-
ce roku 2019 a s realizací samotné stavby na začátku roku 2020, s čímž 
se ztotožnil i oblastní ředitel ŘSD                  Pavel Kuba, starosta

Modernizujeme další
veřejné osvětlení
Naše město získalo dotaci více než 1 mil. Kč z Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR určenou na výměnu starých svítidel za nová, která ve-
dou k úsporám energie. Na výměnu byla vybrána svítidla se stávající 
vysokou spotřebou při vjezdu do našeho města na ulicích Třebovská, 
Družstevní a Uničovská. Stará svítidla nahradí nová svítidla LED, čímž 
město každý rok ušetří nemalé finanční prostředky z rozpočtu města 
na provozních nákladech.                  Pavel Kuba, starosta
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Galerie Lautner, Kostelní náměstí 2, 789 85 Mohelnice

Po  zavřeno  /  Út–pá 14–17 hod. 
So  9–12 hod.  /  Ne 13–16 hod.

Vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč (děti do 15 let, držitelé pr. ZTP 
a ZTP/P)  vstup zdarma (děti do 6 let a senioři nad 65 let)

Magnetiáda slavnostně zakončila činnost zájmových kroužků

Pozvánka na litografické práce – 
Jiří Suchý, člen pražského divadla 
SEMAFOR
Pan Jiří Suchý pracoval jako grafik již ve svých 17 letech. V roce 1947 
totiž začal svou pracovní kariéru jako grafik v reklamních ateliérech 
Propagační tvorba. Což byla reklamní skupina propagačních grafiků 
vzniklá na přelomu 50. let z družstva Tvar a skupiny grafiků Josefa 
Burjanka a sk. Remo (Reklama a móda). Tady se setkal s Viktorem So-
domou a začal se odvíjet příběh Jiřího Suchého – divadelníka, hudeb-
níka, textaře, ale také básníka, skladatele, spisovatele, filmaře a diva-
delního režiséra. 
My ale zůstaneme u příběhu Jiřího Suchého – grafika a výtvarníka. 
V této jeho práci vidím letitou zálibu ve varieté, knihách, silných pří-
bězích, hudbě a kráse žen i mužů. Tu směsici pocitů a myšlenek tře-
ba z přečtené knihy, rozhovoru nebo zhlédnutého filmu známe každý. 
Shluknout náladu z prožitého do grafické předlohy nutně potřebuje 
jemnou fantazijní nit, kterou propojí ruce s papírem. Vznikne tak dílo, 
v tomto případě plné skrytého humoru, ale i vážných myšlenek. Ales-
poň tak to vnímám já. Děkuji panu Jiřímu Suchému za to, že obohatil 
svět grafiky o svou tvorbu a dovolil své práce vystavit u nás, v Galerii 
Lautner v Mohelnici.
Vernisáž více než třiceti grafických prací proběhne ve středu 4. 7. 
2018 v 17 hodin. Výstavu si budete moci prohlédnout od úterý 3. 7. do 
soboty 4. 8. 2018. Těšíme se na vás!

                                Ivana Mertová Pobucká, kurátor výstavy

Minidílny červenec 2018 v Galerii Lautner 
Začátek vždy v 16 hod., pokud není stanoveno jinak.
Počet účastníků 5 – 10, nad 15 účastníků možno rozšířit na následu-
jící den.
Materiál – v rámci dílny, popřípadě sděleno po přihlášení.
Přihlášky – hana.galerielautner@seznam.cz nejpozději do pondělí v 
týdnu dílny. Nutné uvést i telefonní číslo.
V případě dotazů volejte na telefon 723 312 825, Hana Šedinová.

 Středa 11. 7.   Mraky – různé techniky
 Středa 18. 7.   Přírodninový tisk
 Sobota 28. 7.   Reliéf

Nejmenší
roztleskávačky.

Závěr měsíce května je obdobím, ve kterém 
zájmové kroužky při Domu dětí a mládeže 
Magnet Mohelnice prezentují na veřejnosti 

svoji rozmanitou činnost. Nejinak tomu bylo 
i ve čtvrtek 24. května 2018. Tento den se Mo-
helnické kulturní a sportovní centrum sta-

lo dějištěm dvacátého sedmého ročníku pře-
hlídky zájmové činnosti Domu dětí a mládeže 
Magnet Mohelnice pod názvem Magnetiáda 
2018.
Rodiče, prarodiče, kamarádi a spolužáci 
vystupujících účastníků zhlédli během od-
poledne celkem 30 vystoupení, ve kterých 
se vystřídalo 154 členů zájmových krouž-
ků. Tato vystoupení prezentovala činnost 
více jak tisícovky členů, kteří letos pracova-
li v zájmových kroužcích při DDM Magnet 
Mohelnice. Ukázkami z náplně své práce se 
představily kroužky: Aerobik, Mažoretky, 
Taneční kroužky, Roztleskávačky, Anglič-
tinka, Hra na kytaru, Jogínci a další.
Potlesk provázel všechna vystoupení, která 
byla vyvrcholením činnosti pohybových zá-
jmových kroužků. Činnost dalších zájmo-
vých aktivit byla prezentována v předsálí, kde 
měli návštěvníci možnost zhlédnout výtvo-
ry kroužků modelářských, keramických a vý-
tvarných. Na úplný závěr Magnetiády očeká-
vala vylosované sladká odměna.
Poděkování patří nejen všem vystupujícím a 
vedoucím, kteří děti na přehlídku připravova-
li, ale i organizátorům a divákům, kteří v sále 
vytvořili příjemnou atmosféru.  

Miroslav Škopík 
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Zprávičky z naší školičky 
HOŘÍ!!! Ozvalo se jednou dopoledne budovou naší školky! Paní ředitelka I. Pelikánová a J. Černochová společně s hasi-
či SIEMENS Mohelnice zorganizovaly pro děti cvičný poplach – únik z hořící budovy. Každý rok si vyzkoušíme, jak rychle 
dokážeme budovu opustit. A tak si děti v papučkách vyběhly na ulici. Vzápětí dorazili ke cvičnému zásahu i hasiči Siemens 
Mohelnice. Uspěli jsme všichni na výbornou. Odměnou za rychlou akci byla prohlídka hasičského auta a následné stříkání 
hasičskou hadicí. Děti pokropily vyschlé kytky a tak trochu i sami sebe. Hasiči, velký dík!                                               IK

ZE ŠKOL

Děti namalovaly obrázky z akce.

Akademie
ZŠ Vodní 
Závěr školního roku oslavili žáci i učitele Zá-
kladní školy Vodní tradiční Akademií, pře-
hlídkou originálních a nápaditých vystoupe-
ní žáků prvního i druhého stupně. 
Letošní Akademie s datem 29. června pro-
běhla ve velkém sále MKSC Mohelnice od 15 
hodin. Diváci z řad rodičů, kamarádů i býva-
lých žáků školy si mohli v předsálí prohléd-
nout výtvarné práce dětí, fotografie z akcí 
školy nebo se seznámit s projekty, do nichž je 
naše škola dlouhodobě zapojena. Mnozí vyu-
žili příležitosti k zakoupení keramických vý-
robků, které tvoří děti v kroužku keramiky. 
Letošní Akademie s názvem SEN přinesla pu-
bliku pestrou paletu pěveckých, hudebních, 
tanečních i dramatických vystoupení. Žáci 
během náročné přípravy i realizace vystou-
pení zúročili svou kreativitu, nadání a pře-
devším schopnost spolupracovat v  týmu, a 
to vše pod taktovkou třídních učitelů či paní 
vychovatelek. Celé organizace se ujali žáci z 
řad devátých ročníků, kteří se zhostili nelehké 
role scénáristů, moderátorů, výtvarníků kulis, 
choreografů i kulisáků na výbornou. 
Velké poděkování patří panu Kamilu Gryga-
rovi ze společnosti Dragon Agency za profesi-
onální ozvučení. Všem účinkujícím patří dík 
za odvahu vystoupit na prkna, která zname-
nají svět, za nadšení i vzájemnou spoluprá-
ci. Pedagogickým pracovníkům děkujeme za 
čas, pomocnou ruku, trpělivost i organizaci 
všech vystoupení. 
Divákům děkujeme za přízeň, a chcete-li 
se podívat na krátkou reportáž z naší snové 
Akademie, najdete ji na webových stránkách 
Mohelnické televize www.mohelnickatelevi-
ze.cz.                Monika Weissová  Z Akademie…
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ZE ŠKOL

Pobyt v přírodě 2. tříd ZŠ Vodní Mohelnice 

Pedagog Olomouckého kraje

Pavla Krbcová získala ocenění Pedagog Olo-
mouckého kraje.

V úterý 27. 3. 2018, den před svátkem učite-
lů, proběhlo v Regionálním centru Olomouc 
slavnostní předávání ocenění Pedagog Olo-
mouckého kraje. Olomoucký kraj tímto způ-
sobem oceňuje vybrané pedagogy středních, 
vyšších odborných, speciálních a základních 
uměleckých škol. Dále také pedagogické pra-
covníky z dětských domovů, pedagogicko – 
psychologických poraden a domů dětí a mlá-
deže, které mají sídlo v Olomouckém kraji. 
Toto významné ocenění převzalo z rukou ná-
městka hejtmana pro oblast školství Ladislava 
Hynka 15 pedagogů z celého kraje. Mezi oce-
něnými byla i Mgr. Pavla Krbcová, která vyu-
čuje na Střední škole technické a zemědělské 
Mohelnice český jazyk a literaturu a občan-
skou výchovu, a zároveň působí jako před-
sedkyně předmětové komise všeobecně vzdě-
lávacích předmětů. Je koordinátorkou ŠVP 
s tím, že v rámci všeobecných předmětů ve 
vazbě na odborné vzdělávání připomínku-
je a tvoří tyto dokumenty jako součást kuri-

kula školou nabízených oborů. Je také před-
sedkyní nadačního fondu školy a aktivně se 
podílí na jednáních vedených se sociální-
mi partnery. Právě její osoba je velice přízni-
vě vnímána vedením významných sociálních 
partnerů, kteří oceňují inovační přístupy této 
organizace při spolufinancování a zavádě-
ní inovativních technologií do výuky. Mimo-
školní pedagogická činnost paní Krbcové se 
opírá o znalost prostředí MŠ a ZŠ, je zapojena 
do činnosti Spolku rodičů a přátel MŠ Loštice 
a Spolku přátel školy při ZŠ Loštice. Ve svém 
volném čase pomáhá ve skautské organizaci s 
vedením oddílu Světlušek.
Paní učitelka Krbcová je silnou osobností na-
šeho pedagogického života a je nezastupitel-
nou součástí naší školy a vedení školy pova-
žuje toto ocenění jako zasloužené uznání její 
činnosti a určitý motivační faktor pro další 
její působení v řadách pedagogů. 

Jiří Ženožička
ředitel SŠTZ Mohelnice

Pobyty v přírodě jsou velmi oblíbené.

První červnový týden od 4. do 8. 
června se 51 žáků druhých tříd ze 
ZŠ Vodní zúčastnilo letního poby-
tu v přírodě v Karlově pod Pradě-
dem na chatě Eden. Žáci si vyzkou-
šeli spoustu táborových her, soutěží 
v přírodě a někteří i svůj první del-
ší pobyt bez rodičů, který se ně-
kdy neobešel bez drobných slzi-
ček. Z celodenního programu ale 
byli všichni nadšeni a pobyt na čer-
stvém vzduchu si velice užívali. V 
jídelně všem chutnalo a mnozí si 
i jídlo přidávali.  O žáky se stara-
lo sedm pedagogických pracovní-
ků, kteří všechny účastníky velice 
chválí za skvělou atmosféru a nála-
du po celý týden.
Děti se k sobě chovaly ohleduplně, 
vzájemně si pomáhaly a celý pobyt 
proběhl v přátelském duchu. Pro-
kazovaly také svou samostatnost a 
tvůrčí myšlení. Všechny činnosti 
prolínaly pohádkovými příběhy a 
dětem tak připadal celý týden jako 
jedna velká pohádka. Počasí nám 
přálo, personál na chatě se o nás 
vzorně staral a vytvořil nám po ce-
lou dobu pobytu v přírodě příjem-
né zázemí.
Také děkujeme firmě Hella Mohel-
nice za sponzorský dar, díky které-
mu jsme si mohli vylepšit sportovní 
vybavení na pobyty v přírodě a pro-
gram obohatit novými aktivitami.
Celý týden si všichni zúčastně-
ní velmi užili a jistě budou dlouho 
vzpomínat na skvělé zážitky.    
                      Miloslava Běhalová
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INZERCE / ZAJÍMAVOSTI

Staňte se rodinou v klidu se Snoezelenem Olomouc 

SDH Podolí pořádá v sobotu  21. července 2018 od 16.00 na hřišti 3. ročník

ROCKOVÉ VÁLCE
Bohaté občerstvení za lidové ceny. Spoustu zábavy a soutěží pro dospělé za atraktivní ceny (kolo s obráceným

řízením, páka, pití piva na čas, Miss Mokré tričko).

CALIBOS / PEKAŘ /  PRYOR / BURANI Z NEW JERSEY / MANIAC / CHAOS IN HEAD

Každý z nastávajících rodičů má přesnou představu o tom, jak bude 
své děti vychovávat, jak k nim bude přistupovat, jak budou s partne-
rem tvořit úžasný rodičovský pár, jak se celý rodinný život ponese ve 
znamení porozumění, klidu a pohody. A mnohým z nás až teprve s pří-
chodem tolik očekávaného nového človíčka v rodině dojde, že ne vše 
jde tak hladce, jak bychom si přáli. Že jiné informace o jednotlivých 
oblastech souvisejících s rodičovstvím dostáváme od svých rodičů, jiné 
od kamarádů, jiné od pediatrů a jiné si někde přečteme. A další proble-
matické okamžiky mohou rodinu potkat ve chvíli, kdy se musí vyrov-
nat s novou situací, se kterou vůbec nepočítala a na kterou tím pádem 
ani není připravena. A pro všechny ty, kteří se přes všechny životní zá-
drhele chtějí dostat co nejsnadněji, připravil z. s. Povzbuzení nový pro-
jekt Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2018.
Aktivity tohoto projektu se zaměřují na posílení rodičovských kom-
petencí, podporu rodičů při řešení složitých situací pro zachování 
atmosféry pohody a zázemí v rodině a vzájemné aktivní setkávání 
rodin s dětmi včetně rodin s dětmi s postižením a speciálními po-
třebami, a to jak mezi sebou, tak i s odborníky.
„Projekt Rodina v klidu je ojedinělý svým rozsahem, komplexností ak-
tivit a obsažených informací. Při jeho realizaci vycházíme ze zkušenos-
tí, které jsme získali v minulých letech a zařazujeme do něj aktivity, o 

které byl mezi rodiči velký zá-
jem nebo o které nás sami žá-
dali, abychom je uskutečni-
li. Zaměřuje se především na 
prevenci. Ukazuje se totiž, že je 
potřeba věnovat pozornost nejen rodinám nefunkčním, ale zaměřit se 
také na podporu rodin funkčních, které zajišťují všestranné potřeby 
pro správný rozvoj dítěte“, říká Mgr. Jana Málková, předsedkyně spol-
ku Povzbuzení z. s., a svou myšlenku rozvádí dál. „Rodiče starající se 
především o malé děti jsou v anonymitě města i dnešní vesnice izolo-
váni a v nastalých krizových situacích se velmi těžko orientují. A prá-
vě díky našemu projektu chceme, aby rodiče získali podporu a moh-
li snáze zdolávat rodičovské a partnerské mety. A pokud je to možné, 
pak ještě lépe – naučit se předcházet vzniku problémů.“
Aktivit pro splnění tohoto v dnešní době nelehkého úkolu je připrave-
no opravdu nepřeberné množství. Velmi atraktivními byly pro rodi-
če již v minulých projektech přednášky s psycholožkou Mgr. Zuzanou 
Staroštíkovou, na které je možné se tedy těšit i nyní. Aktuálně jsou za-
řazena témata, po kterých rodiče volali již v minulosti, tedy Mezigene-
rační konflikty, Co kluci potřebují, Vývojové mezníky ve výchově dětí 
(vstup do MŠ a ZŠ), Hranice ve výchově, Jak vést děti k samostatnos-
ti a odpovědnosti.... Tuto aktivitu pak vhodně doplňují individuální 
konzultace s psycholožkou nad tématy, která se objevují při přednáš-
kách a která není vhodné řešit skupinově. V rámci projektu proběhnou 
rovněž individuální konzultace a beseda s mediátorkou určené pro ro-
diny procházející krizí v manželství nebo partnerství. Velký zájem je i 
o svépomocné skupiny pro rodiče, kde mohou dále sdílet svoje kaž-
dodenní zkušenosti s životem na rodičovské dovolené. Nově zařaze-
nou aktivitou projektu, o kterou projevili účastníci zájem v minulých 
ročnících, je program pro děti s poruchou pozornosti. Program je 
určen pro děti mladšího školního věku, které mají problémy s pozor-
ností, soustředěním, hyperaktivitou či úzkostmi. Obsah lekcí je zamě-
řen na porozumění svým emocím a zvládání stresu. Dalšími aktivitami 
projektu jsou svépomocné skupiny rodin se specifickými potřebami 
(neúplné rodiny, rodiny se třemi a více dětmi, péče o dítě s postiže-
ním, náhradní rodiny…), besedy s porodní asistentkou, workshopy s 
logopedkou, besedy s psychologem zaměřené na rodičovské kompe-
tence, rovnost žen a mužů či podporu otců a otcovství, ...
Aktivity projektu „Rodina v klidu 2018 - Snoezelen Olomouc“ jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV částkou 326 621 Kč, 
z Dotačního programu pro sociální oblast 2018 a dotačního titulu 
Podpora prorodinných aktivit Olomouckého kraje částkou 105 000 Kč 
a z dotace Statutárního města Olomouc částkou 60 000 Kč. 
Projektu se mohou zúčastnit nastávající rodiče, rodiny s dětmi (včetně 
rodin s dětmi s postižením a speciálními potřebami, pěstouni), mat-
ky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, rodiny v krizi, děti a se-
nioři. Velkou výhodou je zajištění placeného hlídání dětí během pro-
gramu pro rodiče.
Zájemci o jednotlivé aktivity se mohou přihlásit na tel.: 734 549 248 
nebo na e-mailu info@povzbuzení.cz.
Aktuální informace o programu centra Snoezelen Olomouc nalezne-
te na facebooku https://www.facebook.com/snoezelen.olomouc/?re-
f=br_rs nebo na webových stránkách www.povzbuzení.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Muzikantová, DiS., tel.: 777 886 817, 
jaroslava@povzbuzeni.cz- p
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ZAJÍMAVOSTI

Koncerty v kostele sv. T. Becketa v Mohelnici

19. 7. 2018, 18 hod.
Český kytarový virtuóz

Lubomír Brabec
a mladá operní pěvkyně

Karolína Žmolíková (soprán)

21. 8. 2018, 18 hod.

Varhanní koncert – Petr Vacek
Vstupenky v prodeji v Infocentru DK Mohelnice,

tel.: 583 430 915

Milan Valenta představil 
novou knihu
Ve středu 6. června 2018 v podvečer se v sále městské knihovny konalo 
autorské čtení a křest knihy pana Milana Valenty. Autor mnoha knih 
pro děti i dospělé představil svou novinku „Raubířské zpěvy a morytá-
ty“. Na dramatizaci ukázek z knihy se také podílel pan Miroslav Demel, 
o hudební doprovod se postarali dva členové kapely Střemkoš. 
Sudičky knize popřály úspěšnou budoucnost a daný výtisk pak oboha-
til fond městské knihovny. Celý podvečer se nesl v příjemné atmosfé-
ře. Spokojenost a množství návštěvníků jsou nám podnětem k uspořá-
dání dalších a doufejme pravidelných setkávání s regionálními autory.  

Hana Haltmarová

Každoročně městská knihovna ke 
konci školního roku pořádá pro prv-
ňáčky pasování na čtenáře. Pro děti 
bylo připraveno zábavné, ale i tro-
chu poučné dopoledne. Naučily se v 
knihovně orientovat a dozvěděly se, 
jak se stát čtenářem. Čekal na ně zá-
bavný kvíz a pak děti samy předvedly 
královně knih  Knihomilce, jak se na-
učily číst. Slíbili, že se budou ke kníž-
kám hezky chovat, že si jich budou 
vážit a chránit je.  Knihomilka je pa-
sovala na „Rytíře řádu čtenářského“.
Naše knihovna se letos připojila k 
projektu „Už jsem čtenář- knížka pro 
prvňáčka“ a tak děti dostaly kromě 
šerpy a drobných dárků také knížku 
od Evelíny Koubové – Bráchova bota 
z nakladatelství Triton. Kniha dětem 
zůstane a využijí ji v hodinách češti-
ny ve druhé třídě. 
V letošním roce bylo pasováno cel-
kem 99 dětí ze všech prvních tříd 
mohelnických základních škol.
Dětem přejeme, aby se knížka pro ně 
stala milým kamarádem při tráve-
ní volného času, a i zdrojem pouče-
ní. A vzkaz pro rodiče – víte, že prů-
kazka do knihovny je prima dárek za 
vysvědčení?

Adéla Hulmanová

Městská knihovna oznamuje:
Z důvodu revize knihovního fondu
bude v termínu

2. – 22. července 2018 ZAVŘENO.
V době uzavření knihovny nebudou zasílány 
upomínky.
Knihy bude možné vracet v přízemí knihovny
 ve vyhrazeném čase. 
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

Milan Valenta vydal novou knihu.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 

Slavnostně pasovaní čtenáři.
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Taneční kurzy
pro mládež

říjen-prosinec
přihlášky: linhartova.d@seznam.cz

tel. 608 274 523
FB: Taneční Kurzy Mohelnice 2018

Přivydělejte si
k mateřské, studiu nebo zaměstnání.

www.podnikejzdomova.cz/snevajsova
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Oznámení DDM Magnet Mohelnice

SPHM navštívila muzeum 

Míry a váhy
13. 7. – 21. 10. 2018
Kolik měří loket, jak dlouhá je stopa, jak velký je lán či jitro, jaký objem má žejdlík a kolik váží 
lot? Jaké měrné soustavy byly na našem území a kdy se začala užívat jednotná metrická sousta-
va? Odpovědi na tyto otázky najdete na výstavě o mírách a váhách, která se věnuje délkovým, 
plošným a objemovým jednotkám. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejrůznější odměrky, 
mírky nebo měřidla. Stranou nezůstanou ani rozmanité váhy, ať již kupecké, kuchyňské, duká-
tové, mincíře nebo přezmeny. V doprovodných textech se návštěvníci dozvědí, jak se v průběhu 
času jednotlivé délkové, plošné a objemové jednotky jmenovaly a jaký je jejich přepočet v dneš-
ní metrické soustavě. Malí i velcí si mohou pomocí interaktivních her vyzkoušet vážení i měření 
v praxi, a to jak v historických, tak i v současných měrných jednotkách.                
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.    red.

Z důvodu stavební rekonstrukce objektu na 
ulici Spartakiádní 8 dochází do 30. září 2018 
k dočasnému přemístění kanceláří DDM 
Magnet do prostor Městského kulturního a 
sportovního centra Mohelnice, Lazebnická 2. 
Veškeré náležitosti týkající se provozu DDM 
Magnet můžete vyřídit v kanceláři umístě-
né v 1. patře MKSC (platby, letní tábor, pří-

městské tábory, akce, …). Adresa, telefon-
ní čísla a email DDM Magnet zůstávají beze 
změn. Z výše uvedeného důvodu dochází ke 
změně místa nástupu na příměstské tábory 
-  sraz všech účastníků příměstských táborů 
proběhne první den v MKSC Mohelnice, dal-
ší dny dle průběžných pokynů. Sraz, odjezd a 
příjezd účastníků letního tábora v Janoušově 
proběhne před ZŠ Mohelnice, Vodní 27. 
Další informace budou průběžně zveřejňová-
ny na internetových stránkách DDM Magnet 
www.ddm-mohelnice.cz. Děkujeme za po-
chopení.

Vedení DDM Magnet Mohelnice

Vybíráme 
z mohelnické farní 
kroniky 
Děkan Fr. Martinek 1963
Rok začal krutými mrazy. V celé Evropě veli-
ké mrazy. Následky jsou dopravní potíže. Ně-
které vlaky přestaly jezdit a ostatní s několi-
kahodinovým zpožděním. Zásobování vázne, 
hlavně elektřinou. Zima byla dosti krutá a 
dlouhá.
Na jaře bylo třeba se dát do oprav chrámů, 
kaplí a kapliček. Kaple v Křemačově, v Květí-
ně a Horních Krčmách jsou v desolátním sta-
vu. Kapličky v polích demolované.
V měsíci červnu byla provedena oprava kap-
le v Květíně. Administrátor Fr. Martinek sám 
zasklil vytlučená okna. Natřel barvou okna a 
dveře. Věřící sami si ji vymalovali.
Oprava kaple v Horních Krčmách. Byl dán 
nový dozický zámek. Okna zasklena, dveře 
a okna natřena. Oltářík byl upraven a kaple 
vymalována. Fasáda vyspravena a nastříkána, 
věž natřena. Prováděl administrátor s několi-
ka věřícími z H. Krčem.
Finanční prostředky byly brzy vyčerpány a 
nebylo možno dále pokračovat v opravách v 
Křemačově a na kapličkách v polích. Bude 
provedeno v příštím roce.

U sv. Stanislava byla dvakrát zasklívána okna. 
Ve farním chrámu byl proveden generální 
úklid v sakristii.
Dušičky, advent a Vánoce prožili věřící sou-
středěně, chrám byl lépe upraven než minu-
lý rok.
Příští rok chystáme opravu kostela sv. Stani-
slava. Okapové roury, plechování věže a opra-
va střechy. Oprava je povolena státními i cír-
kevními úřady.
ThDr. Robert Jaschek se odstěhoval do Zá-
padního Německa 24. září.
Vánoce prožili věřící radostně. Chrám byl 
opět vyzdoben vysokými smrky. Betlém byl 
postaven v kapli sv. Anny. Stavěl jej sám dě-
kan Martínek. Později mu pomáhal a časem 
každoroční stavění a odklízení převzal pan 
Pavel Nenkovský.
Úmrtí arcibiskupa ThDr. Josefa Matochy
Dr. Josef Matocha zemřel internován v arci-
biskupském paláci v Olomouci 2. 11. 1962. 
A nikdo z kněží o tom nebyl informován. V 
naprostém tichu byl pochován v rodné obci 
Pitíně.
V internaci byl pod stálým dohledem přísluš-
níka StB. Nebyly mu dovoleny návštěvy, pošta 
kontrolována, nesměl opustit palác, vycházky 
jen v zahradě arcibiskupství. Odmítal se pod-
řídit linii KSČ.  Helmut Bartoš

Diskuze nad historickými materiály.

Ve čtvrtek 14. června navštívili členové Spo-
lečnosti přátel historie Mohelnicka výstavu  
v  mohelnickém muzeu. Tato výstava, tema-
ticky již třetí, ukazuje historii města  v  po-
hlednicích  a fotografiích. Nechybí ani histo-
rické mapy  s původními hradbami. Výstava 
je částečně zaměřena na firmy, které již dlou-
hou dobu neexistují, také zajímavosti  z his-
torie města před  i za hradbami. Staré náho-
ny na mlýny, budovy, které již nestojí, apod. 
Mohelničtí určitě zhlédnou výstavu se zauje-
tím, žijí ve městě, které vypadá úplně jinak, 
než na obrázcích. Členy společnosti výstavou 
provedl sám vedoucí muzea  a její autor, Zby-
něk Žouželka  s velmi zasvěceným komentá-

řem. Tato návštěva přidala spolku historiků 
další podstatné vědomosti  v jejich bádání po 
historii města.

Jaromír Vítek

Výstavy v mohelnickém muzeu

Proměny Mohelnice II.
do 8. července 2018
Pokračování výstavy historických fotografií  
a pohlednic města Mohelnice, která proběh-
la  v roce 2012, tentokrát zaměřené především 
na předměstské části.                                    
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 
3 let zdarma 
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V neděli 20. května vyhráli nej-
mladší basketbalisté TJ MEZ 
Mohelnice turnaj kategorie U11 
v Přerově. Na turnaji, který je 
součástí „Květnového mládež-
nického basketfestu v Přerově“, 
se utkalo ve dvou skupinách osm 

Nejmladší basketbalisté vyhráli turnaj v Přerově

Mohelničtí basketbaloví benjamínci zvítězili v Přerově

družstev ze severní, jižní a střed-
ní Moravy. Družstvo TJ MEZ 
Mohelnice po jasném postu-
pu ze skupiny porazilo po velmi 
dobrém výkonu ve finále turna-
je družstvo TJ Valašské Meziříčí 
„B“ poměrem 37:24 bodům. Po 

celý turnaj naši hráči předvá-
děli rychlý a kolektivní basket-
bal, který měl velký ohlas u divá-
ků a všech trenérů zúčastněných 
družstev. Konečné výsledky na-
šeho družstva na turnaji:

Ve skupině        
TJ MEZ Mohelnice - TJ Rožnov 
                                   93:5
TJ MEZ Mohelnice 
- SKB Tišnov                82:2
TJ MEZ Mohelnice 
- TJ Valašské Meziříčí „A“   54:17
Finále            
TJ MEZ Mohelnice 
- TJ Valašské Meziříčí „B“   37:24
Body hráčů: Petr Vaňourek 57, 
Matěj Šupina 52, Adem Gürbüz 
40, Robin Petřivalský 31, Matyáš 
Faltus 26, David Zapletal 20, Jan 
Zapletal 16, Rostislav Šnobl 9, 
Vojta Macháček 6, Šimon Grohar 
4, po 2 bodech dali Karel Strou-
hal a Pavel Bárta.
Konečné pořadí turnaje: 1. TJ 
MEZ Mohelnice, 2. TJ Vlašské 
Meziříčí „B“, 3. TJ Valašské Mezi-
říčí „A“, 4. TJ Sokol Přerov, 5. BK 
Frýdek Místek, 6. SKB Tišnov, 
7. SKB Zlín a na osmém místě 
skončilo družstvo TJ Rožnov.

 Milan Brádler

Dětské dopravní
hřiště v Mohelnici

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Červenec, srpen:
pondělí – neděle 10–20 hodin

Mohelnický cheerleadingový 
tým reprezentuje Moravu!
Dne 12. května se mohelnický cheerleadingový tým z T. J. Sokol Mo-
helnice s názvem Falcons Cheer Team vydal na Mistrovství České re-
publiky v Cheerleadingu do Prahy. Někteří členové jeli na soutěž po 
několikáté, avšak byli mezi námi i úplně nováčci, kteří měli svoji sou-
těžní premiéru. V hale panovala nepopsatelná atmosféra, a naši mladí 
sportovci podali neuvěřitelný výkon.
Mezi zkušenými cheerleadery, kteří jsou na soutěžích jako doma, jsme 
s nervozitou nastoupili na soutěžní plochu a předvedli tam sestavu, jak 
nejlépe to umíme. Porota usoudila, že náš výkon byl čistý a plný elánu. 
A přesto, že v sestavě byly menší chybky, při vyhlašování jsme se najed-
nou ocitli na stupni vítězů.
Jako hrdý trenér můžu říct, že je to velmi silný zážitek, když máte tým 
plný nadějných sportovců, kteří na sobě pracují i mimo tréninky. A ješ-
tě větší odměna je, když vidíte ty šťastné tváře a slzy dojetí, když vyhra-
jí svoji první medaili! 
Chtěla bych poděkovat nejen celému svému týmu za to, jací jsou bo-
jovníci. Ale i všem rodičům za obrovskou podporu, a našim přátelům 
cheerleaderům, kteří nám pomáhají posouvat se dál.
Jste úžasní, a tvoříme spolu jednu velkou rodinu. A je mi velkou ctí být 
vaším trenérem.

Za celý Falcons Cheer Team, Vaše hrdá trenérka Tereza Koukolová Cheerleaders z Mohelnice v akci.)

Tři medaile z Berlína
23. ročník mezinárodního judistického klání „Tuzlagedenkturnier“ se 
konal o víkendu 9. a 10. června a pořádající AC Berlín připravil pro za-
hraniční hosty soutěž na úrovni jak sportovní, tak i společenské. 
Nejúspěšnějším závodníkem T. J. Sokol Mohelnice se stal v kategorii 
dorostu v těžké váze Ondřej Staněk, který získal stříbrnou medaili. 
Těžká váha +75 kg u starších žáků přinesla další cenné kovy, když sou-
rozenci Gino a Angel Bandy postoupili do opravných bojů a oba získa-
li dělené třetí místo. 
Šimon Damajka si určitě věřil na lepší umístění, ale tentokrát byli sou-
peři nad jeho síly. V neděli patřilo berlínské tatami mužům, ani zde 
však Vojtěch Platek nenavázal na loňský úspěch a skončil na nehodno-
ceném místě.            Blanka Švecová
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Vicemistři
České republiky
Taneční skupina X-Treme, která již x let působí při Zá-
kladní škole Vodní v Mohelnici, se vůbec poprvé od 
svého založení zúčastnila Mistrovství České republiky, 
které se konalo dne 12. 5. 2018 v Brně. Soutěž byla pořá-
dána Svazem učitelů tance ČR. Na soutěž byla nomino-
vaná kategorie mini se street formací. 
V Brně na nás čekalo 11 tanečních skupin a do finále 
postupovalo 7 nejlepších. Nakonec se nám to podaři-
lo a co víc, umístili jsme se na druhém místě a stali se z 
nás vicemistři České republiky ve street formacích. Ten-
to úspěch byl krásnou tečkou za taneční sezónou a dou-
fáme, že příští rok bude minimálně stejně úspěšný. Tím-
to bych chtěla poděkovat za pomoc všem rodičům, kteří 
pomáhají při organizaci a fungování taneční skupiny X-
-Treme Mohelnice. Těším se na vás v září.                 

Soňa Malinková, vedoucí TS

Po druhém kole Mohelnice 
stále vede skupinu B I. ligy judo
Druhé kolo I. ligy judo mužů pořádala T. J. Sokol Mohelnice v sobotu 
16. června a bylo tentokrát více vyrovnané, neboť hned tři družstva zís-
kala čtyři body za dva vyhrané zápasy.
Mohelničtí judisté porazili v úvodu Judoklub Olomouc „B“ poměrem 
5:2 a následně podlehli pozdějšímu vítězi druhého kola JC Železo Hra-
nice těsně 3:4. Výhra nad 1. JC Baník Ostrava „B“ 4:3 a prohra s nováč-
kem soutěže Judo Vysočina 3:4 pak znamenala pro Mohelnici druhé 
místo v tomto kole.V konečném součtu bodů z obou kol si T. J. Sokol 
Mohelnice udržela vítězné postavení ve skupině B a opakuje se scénář 
loňského ročníku - na podzim budeme bojovat ve finálové skupině o 
návrat do extraligové soutěže. Pořadí skupiny B po 2. kole: T. J. Sokol 
Mohelnice, 1. JC Baník Ostrava „B“, Judo Vysočina, Judoclub Olomouc 
„B“, JC Železo Hranice.                             Blanka Švecová

FBC Mohelnice 
a Junior Ostrava Cup
Dětské kategorie z týmu FBC Mohelnice se 
vydaly za florbalovými zážitky 
do Ostravy, kde se odehrával 18. ročník me-
zinárodního turnaje Junior Ostrava Cup, ko-
naný od 1. do 3. 6. 2018. Počet zúčastněných 
týmů byl vysoký a kvalitní oddíly z ČR, Slo-
venska 
a Polska dodaly turnaji patřičnou úroveň. 
Z mohelnického klubu se do turnaje přihlási-
ly kategorie elévů, mladších i starších žáků a 
dorostenců. Celkem tedy 60 členů. Společnou 
cestou a ubytováním se tým stmelil 
a užil si mnoho zábavy. 
V základních skupinách se mohelnickým 
hráčům dařilo, avšak zlomové bylo následné 
playoff. Nejúspěšnější kategorie našeho oddí-
lu, elévové a dorostenci, ukončily svoji cestu 
v turnaji v osmifinále, kde narazily na oprav-
du kvalitní soupeře. Elévové byli vyřazeni tý-

mem Bulldogs Brno a dorostenci podlehli 
týmu z Čech Fbk Kobylisy. 
Během těchto náročných dnů si hráči prošli 
mnoha pocity. Nechyběla radost, smích, úna-
va, ale přišel i smutek, slzy a zklamání. I přes 

Mohelnický florbal získává cenné zkušenosti.

to všechno jsou trenéři na své svěřence pyšní 
a děkují všem zúčastněným za nové florbalo-
vé zážitky. Klub dále děkuje všem rodičům za 
podporu našich hráčů.   

Vedení FBC Mohelnice

Taneční skupina X-Treme dává o sobě vědět.
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