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Finanční situace města Mohelnice za 1. čtvrtletí 2018
První čtvrtletí roku 2018 uplynulo, proto tradičně přinášíme přehled hospodaření města
Mohelnice za toto období, a to ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku.
Přehled příjmů města je uvedený v tabulce.
Lze konstatovat, že celkové příjmy, oproti minulému období, jsou téměř srovnatelné, avšak
dle jejich druhu je možné vypozorovat drobné odchylky ve vývoji.
Daňové příjmy se meziročně zvýšily, což je
způsobeno zejména zlepšeným výběrem státu u daně z přidané hodnoty (navýšení oproti
minulému období o cca 2,5 mil. Kč).
Nedaňové příjmy jsou srovnatelné, drobné
navýšení je způsobeno především zálohami
za budoucí prodeje pozemků.
U kapitálových příjmů je pozorovatelný pokles, který je dán ukončením prodeje bytů Za
Penzionem.
Celá částka dotací je tvořena neinvestičními
dotacemi, a to zejména na výkon státní správy, dotace z kraje a okolních obcí. Město již
také získalo další právní akty - rozhodnutí o
poskytnutí investičních dotací, které znamenají pro město budoucí příjem, k jejich výplatě však dojde až po ukončení příslušných investičních akcí.
Příjmy (v tis. Kč)
31. 3. 2018
31. 3. 2017
Daňové
35 126
30 460
Nedaňové
5 097
4 421
Kapitálové
3 363
5 480
Dotace
7 712
8 448
CELKEM
51 298
48 809
Rekapitulaci výdajů ukazuje další tabulka.
Běžné, tj. neinvestiční výdaje jsou srovnatelné s minulým obdobím. V nominální hodnotě dosáhly výše 26 415 tis. Kč, což je cca 17 %
upraveného rozpočtu města na rok 2018.
Kapitálové, tedy investiční výdaje byly čerpány z 1,3 % upraveného rozpočtu, v absolutní výši činí 2 789 tis. Kč. Vzhledem k zahájení stavebních prací ve druhém čtvrtletí
letošního roku u tohoto typu výdaje dojde ke
zvýšenému čerpání z rozpočtu města teprve v následujících měsících. V souvislosti s kapitálovými výdaji lze ještě uvést, že za
první čtvrtletí letošního roku nedošlo k čerpání schváleného revolvingového úvěru.
Výdaje (v tis. Kč)
31. 3. 2018
31. 3. 2017
Běžné
26 415
25 790
Kapitálové
2 789
8 134
CELKEM
29 204
33 924

Poslední tabulka zobrazuje celkové hospodaření města za první čtvrtletí roku
v tis. Kč
Saldo rozpočtu
Splátky úvěru
Zúčtování DPH
Přírůstek na účtech města

2018, včetně zaplacených splátek úvěru a účtování pohybu DPH dle zákona.

k 31. 3. 2018
22 094
-1 905
+38
20 227

k 31. 3. 2017
14 885
-1 905
+7
12 897

Porovnání hospodaření s předchozím rokem souhrnně zobrazuje následující graf.

Jak je vidět z uvedených čísel, město Mohelnice hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem
a jeho finanční kondice je velmi dobrá.				
Ekonomický odbor

Letošní svoz bioodpadu bude probíhat každý lichý týden
vždy ve čtvrtek a pátek.

Mohelnice sbírá ceny
V Praze na Vyšehradě se konalo v sobotu 19.
5. 2018 slavnostní udílení cen s názvem Má
vlast 2017 – cestami proměn. Mohelnice nevyšla naprázdno. Získala cenu odborné poroty za proměnu prostoru Kostelního náměstí.
Této ceny si považujeme o to více, že je to jed-

na z mála cen, která je výsledkem práce tří po
sobě jdoucích „generací zastupitelů“. Nápad
se narodil již v roce 2009, jasnější kontury získal v roce 2010 udělením stavebního povolení
a realizace byla dotažena předloni současným
vedením radnice.
Pavel Kuba, starosta

Město komunikuje s občany

Mobilní rozhlas je služba, která reflektuje komunikační trendy 21. století. Díky ní budete včas
informování formou SMS, e-mailu nebo hlasové zprávy o důležitém dění ve městě nebo krizové
situaci (povodně, výpadky energií, apod.). Nově se budete moci vyjádřit k plánovanému dění ve
městě. Zaregistrovat se můžete na www.mohelnice.mobilnirozhlas.cz vyplněním online registračního formuláře na adrese mohelnice.mobilnirozhlas.cz. V prvním kroku registrace zadáte
do systému své telefonní číslo a potvrdíte ho heslem, které Vám na toto číslo přijde. Ve druhém
kroku poté vyplníte své kontaktní údaje. Nakonec registrační formulář odešlete a máte hotovo!
Již registrovaní uživatelé v adresáři města mohou po přihlášení do svého účtu editovat kontaktní údaje, například doplnit emailovou adresu, nebo druhy zasílaných informací. Případně se
odhlásit z odběru.							
Red.
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Vybíráme z jednání rady města

Z jednání zastupitelstva města

116. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 23. 4. 2018:
● RM schválila přijetí dotace od MPSV na agendu sociálně-právní
ochrany dětí na I. pololetí 2018 ve výši 1 147 800 Kč a její použití ve výdajích na tuto agendu;
● RM schválila účelový investiční příspěvek v celkové výši 140 000
Kč na pořízení průmyslové pračky pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory a pečovatelskou službu Mohelnice, Medkova 1, s tím,
že příjemce je povinen předložit finančnímu oddělení Ekonomického
odboru Městského úřadu Mohelnice vyúčtování;
● RM schválila účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 35 000
Kč na pořízení zahradního domku pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Mohelnice, Na Zámečku 10. Vyúčtování účelového příspěvku předloží příspěvková organizace finančnímu oddělení Ekonomického odboru Městského úřadu Mohelnice nejpozději do 30. 9. 2018;
● RM schválila účelový investiční příspěvek v celkové výši 81 675 Kč
na pořízení elektrického sporáku pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Mohelnice, Na Zámečku 10. Vyúčtování účelového příspěvku předloží příspěvková organizace finančnímu oddělení Ekonomického odboru Městského úřadu Mohelnice nejpozději do 30. 9. 2018;
● RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Dětské hřiště Havlíčkovo náměstí v Mohelnici“ se společností Hřiště.cz, s. r. o., Brno, jejímž předmětem je dodávka a kompletní montáž multifunkční sestavy Torid 3
včetně mobiliáře pro dětské venkovní hřiště na pozemku p. č. 1186 v k.
ú. Mohelnice, za cenu ve výši 321 522 Kč včetně DPH;
● RM rozhodla uzavřít se společností Úsovsko, a. s., Úsov dohodu o
provádění údržby okolí budoucích kanalizačních šachet vybudovaných
v rámci stavby „Odkanalizování místní části Újezd“, v rozsahu 2x ročně sečení mezikruží o šířce 1 m od venkovní hrany betonové skruže, na
dobu určitou – po dobu vlastnictví kanalizace městem Mohelnice.

28. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice ze dne 25. 4. 2018:
● ZM schválilo uvolnění částky 2 300 000 Kč z rezervy města a použití 1 500 000 Kč na zvýšení výdajů na asfaltování komunikací, 500 000
Kč na opravy chodníků a 300 000 Kč na opravy objektu OV Libivá;
● ZM schválilo poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o., na pořádání akcí Dny evropského dědictví a Letní mohelnický koktejl ve výši 238 000 Kč a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o.;
● ZM schválilo poskytnutí dotace z vyhlášeného dotačního „Programu města Mohelnice pro poskytování dotací na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2018“ z rozpočtu města
Mohelnice ve výši 50 000 Kč, společnosti s ručením omezeným Fingers Up Production, na „Hudební festival Fingers Up“ a pověřit starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy;
● ZM schválilo rozdělení kvóty státní finanční podpory z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury pro rok 2018 na realizaci akcí dle návrhu pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové zóny:
a) 10 % jako povinnou spoluúčast města tj. 15 000 Kč z kapitoly Zachování a obnova památek na akci Statické zajištění, oprava stropu ve II.
NP, objekt Hradební 17, vlastníci L. a A. O. Celkové náklady 150 000
Kč, z kvóty MK ČR vyčleněno 68 000 Kč.
b) 10 % jako povinnou spoluúčast města tj. 15 410 Kč z kapitoly Zachování a obnova památek na akci Restaurování kamenických prvků
na fasádě, objekt Zámečnická 5, vlastníci P. B., J. a K. B. Celkové náklady 154 100 Kč, z kvóty MK ČR vyčleněno 100 000 Kč.
c) Na akci Oprava a doplnění hradební zdi u bašty III. etapa byl určen
zbytek kvóty do výše 50 % z nákladů na práce zabezpečující památkové
hodnoty objektu a finanční podíl města ve výši zbývající částky z celkových nákladů 527 105 Kč s DPH ze schváleného rozpočtu města, kapitoly Zachování a obnova památek;
● ZM schválilo návrh trasy cyklostezky Újezd – Líšnice, na jehož základě bude zpracován projekt cyklostezky a budou majetkově vypořádány potřebné pozemky v k. ú. Újezd u Mohelnice.

117. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 27. 4. 2018:
● RM rozhodla uzavřít se společností STRABAG, a. s., Praha 5 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Bezpečnost dopravy v Mohelnici – chodníky“, jehož předmětem je změna předmětu plnění a snížení ceny díla o 442 749,49 Kč
vč. DPH;
● RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a rozhodla uzavřít
smlouvu s uchazečem STRABAG, a. s., Praha 5, jejímž předmětem je
„Mohelnice, opravy komunikací 2018“ za cenu ve výši 2 608 999,27 Kč
s DPH;
● RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Dětské hřiště ul. Hálková
v Mohelnici“ se společností TR Antoš, s. r. o., Turnov, jejímž předmětem je dodávka a kompletní montáž multifunkční sestavy Pokuston,
pružinového houpadla kůň, zebra, pískoviště 2 m x 2 m s krycí plachtou, houpačka hnízdo, dvou laviček s opěradlem bez područek, balanční kladiny, dřevěného stojanu na kola a informační tabule včetně provozního řádu na pozemku p. č. 578 v k. ú. Mohelnice, za cenu ve výši
351 003 Kč včetně DPH.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz
PRo

Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz

PRo

BAZÁREK
dětského oblečení
18. 6. - 19. 6. 2018

vestibul domu kultury
více informací na tel. 583 430 351

Mohelničtí turisté uklízeli park
Jako každý rok, tak i letos se sešli dne 19. dubna členové sportovního klubu Mohelnických turistů, pod vedením Jaromíra
Vítka, aby uklidili městský park. Nasbírali několik pytlů odpadků, které tam zanechali neukáznění občané. Velice si práce dobrovolníků z řad mohelnických turistů vážíme a město
Mohelnice jim touto cestou moc děkuje.
Jana Kubíčková, místostarostka
Mohelničtí turisté opět uklízeli park.
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Bezpečnost našich občanů
města na prvním místě

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Simona Stašová, Michal Dlouhý,
Andrea Daňková, Vasil Fridrich
(alt. Petr Vančura)

Rozšíření kamerového systému představuje nezbytnou součást prevence a ochrany městského majetku. Kamerový systém se v letošním
roce rozšíří na Kostelní náměstí a park Pod Hradbami. Město Mohelnice bylo znovu úspěšné při podávání dotace a získalo 200 000 Kč z dotačního titulu Olomouckého kraje.
Pavel Kuba, starosta

úterý 18. září v 19 hodin
dům kultury
předprodej vstupenek v Infocentru

Pojďme na to

Libivá znovu žije fotbalem

Libivá poskládala mužstvo fotbalistů s názvem Celtic. V místní části
Libivá je fotbalové hřiště středobodem setkávání a zábavy. Aby vše šlo
lépe, rozhodl se Osadní výbor prosadit rekonstrukci fotbalových kabin
a zázemí pro občerstvení.

Opravené kabiny pro sportovce.
Po nedávné rekonstrukci dětského hřiště bylo dokončeno zázemí fotbalového oddílu v souladu s požadavky Okresní hygienické stanice.
Vše je v novém kabátě, přibyla toaleta pro invalidy a technické zázemí.
Další osud sportoviště závisí už jen na kopačkách Celtic Libivá.
Pavel Kuba, starosta

Senioři moderně

Současný trend modernizace koupelen se prosazuje i v bytech seniorů.
Město Mohelnice provozuje domov s pečovatelskou službou v Lékárnické ulici. Ve čtyřech z nich byla zrekonstruována a moderně vybavena hygienická zařízení. Zastaralé vestavěné vany byly nahrazeny moderními skleněnými sprchovými kouty, které přináší pohodlí, komfort
a nezanedbatelnou přidanou hodnotu většího prostoru.
Pavel Kuba, starosta

Přijďte si vyzkoušet novou Fit stezku, která vznikla v městských sadech. Na dvou kilometrech příjemného běhu či procházky kolem říčky Mírovky narazíte na 14 zastavení k posílení a protažení celého těla.
Informační tabule na každém stanovišti seznamují cvičence s pokyny
a návody na cvičení. Celou akci realizovala radnice s ideou získat více
lidí ke sportování v přírodě namísto sledování televize nebo hraní her
na PC. Věříme, že náš park zase ožije.
Pavel Kuba, starosta

- placená reklama -

LUBOMÍR BRABEC
s KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ
čtvrtek 19. července v 18 hodin
kostel sv. Tomáše Becketa
předprodej vstupenek v Infocentru
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Z mikroregionu
vyhlášeny výzvy na podporu prorodinných opatření, sociálních služeb,
sociálního podnikání. Momentálně je do konce května aktuální výzva
na podporu zaměstnanosti s celkovou alokací 2 miliony Kč. V rozmezí
května a června bude pro velký zájem oprávněných žadatelů v regionu vyhlášena opět podpora prorodinných opatření s alokací 1 milionu Kč. Výzva bude určena na podporu realizace příměstských táborů. Cílem je podpořit zaměstnanost rodičů a osob pečujících o malé
děti a osob vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené v souvislosti s disproporcí délky dovolené rodičů a délkou letních prázdnin dětí.
Pro bližší informace nebo dotazy nás neváhejte kontaktovat na e-mailu masmohelnicko@email.cz.
Tým MAS Mohelnicko
Jitka Macháčková, Lenka Vlasová a Adéla Klásová

Aktuální výzvy MAS z Operačního
programu Zaměstnanost

MAS Mohelnicko svými vyhlášenými výzvami žije už od loňského
roku. Probíhá komunikace s potenciálními žadateli i s řídícími orgány jednotlivých operačních programů. Pro každou výzvu byl uskutečněn informační seminář a potřebné informace jsou zveřejňovány na
webových stránkách www.masmohelnicko.cz i na facebookovém profilu MAS.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly od loňského léta

Útok švédských vojsk

Po stopách švédských vojsk na Mírově
Jako tradičně, i letos se konala 8. května akce Po stopách švédských vojsk. Jedná se o turistické setkání v místech, kudy kolem Mírova v době třicetileté války táhla švédská vojska, kde byla přepadena a nakonec vyhnána z obléhaného mírovského hradu.
Na hranici tří katastrů, Mírova, Krchleb a Řepové, u sloupu Nejsvětější Trojice se sešlo na tři sta příznivců Mikroregionu Mohelnicko. Zajímavé
povídání o místní historii a zdejším území měli připraveno starosta Mírova Lubomír Pejchal, historik Marek Wilhelm a dlouholetý turista Jarda
Vítek. Počasí se letos krásně vydařilo, útok švédských vojáků všichni přítomní přežili a mohli se tak posléze vydat kolem vyhlídky na hrad až na
místní koupaliště. Zde pokračovala akce dalšími ukázkami bojových technik švédské armády v podání historické skupiny Magna Moravia.
Díky mírovským za přípravu celé akce, která se letos ve všech směrech vydařila. Jediné újmy tak utrpěly opět naše ušní bubínky díky dělům a mušketám švédských vojáků.						
Jitka Macháčková, manažerka Mikroregionu Mohelnicko

Společnost přátel historie
Mohelnicka

Chcete si zaplavat?

Mohelnický krytý bazén návštěvníkům nabízí plavecký bazén o rozměrech 25 x 12,5 m, dětský bazén 7,35 x 3,35 m a dětské brouzdaliště 3,7 x 4,23 m. Odpočinout si můžete v relaxačním bazénu s tryskami
7,2 x 3,2 m. Dále můžete využít saunu, parní lázeň, atrakce pro děti a
občerstvení v restauraci.
Informace o otevírací době, ceníku a dalším naleznete na www. mksmohelnice.cz/bazen.			
Red.

Tak jako u jiných akcí Mikroregionu Mohelnicko členové skupiny Společnost přátel historie Mohelnicka se účastnili i akce Po stopách švédských vojsk. Při hlavní akci setkání všech obcí jednou za rok prezentují některé téma z historie Mohelnice. Také letos v červnu již chystají
návštěvu na setkání obcí v Paloníně, kde budou prezentovat záležitosti
kolem městských hradeb, stavby u hradeb apod., takže přijďte si popovídat o historii města a okolí.		
Jaromír Vítek

Městská věž zve
k vyhlídce
Provozní doba: červen

Sobota
10.00–11.00 hodin

(nekomentované prohlídky)

Neděle
14.00–15.00 hodin

(nekomentované prohlídky)
Vstupné: 20 Kč; děti od 6 do 15 let, senioři
nad 60 let, ZTP 10 Kč
Vstupenky zakoupíte od pondělí do pátku v Infocentru, v sobotu a neděli pouze ve
věži.		
Red.

Společnost přátel historie Mohelnicka
4

z mikroregionu

Muzeum Mohelnice zve návštěvníky

Proměny Mohelnice II. Až do 8. července 2018 je v mohelnickém muzeu instalována výstava historických fotografií a pohlednic Proměny
Mohelnice II. Pokračování výstavy historických fotografií a pohlednic
města Mohelnice, která proběhla v roce 2012, tentokrát zaměřené především na předměstské části.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Stálá expozice. Z dějin Mohelnicka – expozice oceněná prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší expozici roku 2005
Expozice, která svými historickými předměty, pregnantními texty a
nápaditým uměleckým ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali naši
předkové. Nejstarší exponáty pocházejí z 11. století, nejmladší dokládají vývoj města na přelomu 20. a 21. století.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Pravěk Mohelnicka. Expozice představuje veřejnosti artefakty dokládající vývoj regionu od paleolitu až po 10. století. K nejzajímavějším
exponátům patří torza neolitických venuší, vzácné měděné nástroje
nebo depoty bronzových předmětů. Instalace je doplněna velkoplošnou projekcí. V prostorách muzea je otevřena také interaktivní archeologická herna.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Mohelnická muzejní noc. V pátek 29. června se od 18.00 do 22.00 hodin uskuteční v pořadí již třetí Mohelnická muzejní noc. V rámci programu se bude konat např. doprovodná přednáška k výstavě Proměny
Mohelnice II. a komentované prohlídky ke stálým expozicím.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
VM Šumperk

Letní práce v lese

Začátkem léta se aplikují herbicidy na potlačení růstu odolné buřeně – ostružiník krovitý (Rubus fruticosus), ostužiník maliník (Rubus ideaus), třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos) a další. Nejpoužívanější herbicid je
roundup, aplikuje se mezi řadami stromků
anebo celoplošně, musí se aplikovat zavčas,
dokud nemají dřeviny narašené pupeny, jelikož by mohlo dojít ke spálení letorostů.
Přes léto se především bojuje s kůrovcem,
vyhledávají se napadené stromy a včasně
se asanují. Napadený strom se pozná podle
žloutnoucích jehliček, které opadají. Dále se

Pohled na Mohelnici ze silnice Mohelnice – Křemačov, 50. léta 20. století.
Foto: Sbírky Muzea v Mohelnici.

kůrovcový strom pozná podle opadané kůry,
kterou odloupnou sýkorky, datel, strakapoud
anebo další ptáci, kteří se živí podkorním
hmyzem. Napadený strom také roní pryskyřici při snaze zalít kůrovce, který se zavrtává
pod kůru. Kůrovec z matečných chodeb vyhazuje drtinky. Drtinky jsou směs trusu a nepokousaného lýka. Tyto drtinky jsou rezavohnědé a zůstávají za šupinkami kůry. Důležité
je kůrovcový strom co nejdříve skácet a přiblížit k odvozní cestě. Napadené dřevo kůrovcem se postříká insekticidem, aby se co nejvíce omezilo vyrojení dalšího kůrovce v lese.
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Insekticid se aplikuje postřikovačem a přidává se k němu barvivo červené barvy. Toto barvivo slouží pouze ke kontrole, zda bylo veškeré dřevo postříkáno, po několika týdnech se
toto barvivo vstřebá a není vidět.
Koncem léta se vyžínají paseky. Na pasekách
po meziřádkové aplikaci roundupu naroste
kolem stromků přes léto tráva, která má částečně za úkol zastínit stromek, aby na něj nepražilo slunce a nevysoušelo půdu kolem něj,
a vzniklo tak kolem stromku mikroklima.
Koncem léta je potřeba tuto trávu vyžnout,
aby svou váhou a váhou sněhu nedošlo k zahlušení anebo k poškození sazenice. LMM

ze života ve městě

Společenská kronika
Paní Olga Kotrlová oslavila 100. narozeniny
Dne 3. 4. 2018 proběhla v Domově pro seniory veliká oslava.
Jejich klientka, paní Olga Kotrlová oslavila
své krásné 100. narozeniny.
Mezi gratulanty patřila celá její blízká rodina,
zaměstnanci penzionu a zástupci města Mohelnice.
Paní Kotrlové přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí.
Jana Kubíčková, místostarostka

Oznámení
DDM Magnet Mohelnice

Dne 5. 6. 2018 oslaví životní
jubileum 70 let paní

Ivanka Plesníková.
Přejeme osobní pohodu a hodně
zdraví do dalších let.
Manžel Alois,
dcera Ivana a syn Alois
s rodinami

Z důvodu stavební rekonstrukce objektu na ulici Spartakiádní 8 dochází od 1. června 2018 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 umístěné v 1. patře
MKSC (platby, letní tábor, příměstské tábory, akce, …). Adresa, telefonní 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, další dny dle průběžných pokynů. Sraz, odjezd a
příjezd účastníků letního tábora v Janoušově proběhne před ZŠ Mohelnice, Vodní 27.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách DDM Magnet www.ddm-mohelnice.cz. Děkujeme za pochopení.			
Vedení DDM Magnet Mohelnice

Dne 25. 6. 2018 oslaví životní
jubileum 70 let naše milá maminka
a babička Vlasta Balážová.

Do dalších let hodně zdravíčka,
cestování a stálého veselí jako doposud
přejí dcery Peťula, Jíťa a Lucka
s rodinou a vnoučata Lukáš, Mirďa,
Vendulka a Bruník.

Úřad práce informuje

K 30. 4. 2018 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště Mohelnice evidováno celkem 424 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 3,5 %. Pouze z Mohelnice bylo k
30. 4. 2018 v evidenci 228 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 3,7 %.
Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci,
Kontaktní pracoviště Mohelnice

Dne 25. 6. 2018 se dožívá 89 roků

paní Anna Krausová z Řepové,
bývalá občanka Loštic.
Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje
dcera Anna s rodinou.

Ztráty a nálezy
29. 11. 2017

Zlatý prsten

Mohelnice

18. 12. 2017

Nákup - sportovní taška, 3x Mohelnice,
spodní prádlo
Nám. Svobody

16. 1. 2018

kabelka s obsahem

silnice D35 u Mladče

22. 1. 2018

Fitness hodinky

Mohelnice

9. 2. 2018

Finanční hotovost

Mohelnice

2. 3. 2018

Nutrilon

Mohelnice

19. 3. 2018

Mobilní telefon

Mohelnice

22. 3. 2018

Krabička s obsahem

Mohelnice

23. 3. 2018

Fitness hodinky

Mohelnice, Za Penzionem

Poděkování
Děkujeme panu Karlu Junkovi, Petře Junkové Heidenreichové, Martině Mařatové a jejich týmu z Domova pro seniory na Lidické ulici za
laskavou a odbornou péči o naši maminku, babičku, tchýni paní Janu
Purkertovou. 			
Rodina Purkertova

Rozloučili jsme se s těmito našimi drahými
Rozloučili jsme se s těmito našimi drahými
Jan Kotrle		
1940
Mohelnice
Markéta Krejčí		
1950
Mohelnice
Jindřiška Krčková		
1921
Mohelnice
Věra Nejedlá		
1924
Mohelnice
Miloslav Kašpar		
1945
Mohelnice
Jana Purkertová		
1939
Mohelnice
Františka Plháková		
1933
Mohelnice
Jiří Kloss			
1941
Mohelnice
Vladimír Paloušek		
1951
Mohelnice

Poznali jste vaši ztracenou věc? Přijděte si ji vyzvednout na podatelnu MěÚ Mohelnice, vždy od 8 h v pondělí a středu do 17 h, v úterý a čtvrtek do 14 h a v pátek do 11.30 h. Nebo nám napište, popř. zavolejte, agendu vyřizuje:
Bc. Ivana Žváčková, tel.: 583 452 111, e-mail: zvackovai@mohelnice.cz
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může město,
kterému byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Zdroj: Odbor kancelář tajemníka, MěÚ Mohelnice
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Minidílny červen 2018
v Galerii Lautner
Začátek vždy v 16 hod., pokud není stanoveno jinak.
Počet účastníků 5 – 10, nad 15 účastníků možno rozšířit na následující den.

Galerie Lautner, Kostelní náměstí 2, 789 85 Mohelnice

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.

Výstava Milana Valenty
a Jaroslava Pecháčka

Středa 16. 6. Lepenkový tisk, cena 100 Kč

Společná výstava pana Milana Valenty z Mohelnice a ateliéru ABAKUK
pana Jaroslava Pecháčka z Hanušovic trvá do 1. 7. 2018.
Hana Šedinová

Středa 20. 6. Suchá jehla, cena 100 Kč

EVROPSKÝ
DEN HUDBY

čtvrtek 21. června
náměstí Svobody

Přijímací
zkoušky v ZUŠ
Od 4. června do 8. června 2018
budou v ZUŠ v Mohelnici probíhat přijímací talentové zkoušky do hudebního, tanečního,
výtvarného a literárně – dramatického oboru, vždy od 13.00 do
17.00 v ředitelně školy.
Kritéria přijímacího řízení
Přijetí ke studiu

Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absolvováním talentové zkoušky ve zvoleném oboru. Po
úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Talentová zkouška

V hudebním oboru se talentová
zkouška skládá ze zjišťování předpokladů žáka (intonace, rytmické cítění,
rozlišení vlastností tónů, zpěv).
Podmínkou přijetí ve výtvarném
oboru jsou tvůrčí schopnosti žáka,
zájem o výtvarné techniky a výtvarné umění vůbec (přinést s sebou domácí práci).
V tanečním oboru se zkoumá taneční nadání dětí (rytmické předpoklady, smysl pro krásu tance atd.).
Zájemci o literárně dramatický obor
musí prokázat předpoklady a schopnost k tvořivým dramatickým činnostem (pohybovým, mluvním,
přednesovým, slovesným).

22. 5.–1. 7. 2018

Jana Filipková,
ředitelka ZUŠ Mohelnice
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Zprávičky z naší školičky

Ani po profesní stránce nezahálíme a snažíme se
zapojovat do zajímavých projektů, které jsou pro
nás velkou výzvou! Od začátku letošního roku se
naše mateřská škola zapojila do projektu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, který nese název „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“, a který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP
VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523). Na základě tohoto projektu u nás vzniklo Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti. Centrum vytváří prostor pro diskuzi, sdílení zkušeností
a příkladů dobré praxe pro výstup expertů na dané téma atd. Na předčtenářství se v současné době klade velký důraz a jeho důležitost by neměla být opomíjena. Naše setkání probíhají jednou měsíčně a úspěšně
se nám podařilo navázat kontakt s okolními mateřskými školami. Jsme
rádi, že vždy probíhají v přátelském duchu.
Zuzana Poláchová

Projektový den na ZŠ Mlýnská

Žáci prožili projektový den

Den pro volbu povolání – to byl další z projektových dnů letošního
školního roku. Pro své žáky ho připravili vyučující na obou budovách
ZŠ Mlýnská v pondělí 16. dubna 2018. Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy školy. Každá třída pracovala dle vlastního harmonogramu tak, aby náplň práce, či aktivity odpovídaly dané věkové
kategorii. Školu navštívili zástupci armády, policie, vězeňské služby, záchranné služby, drobní řemeslníci a další zajímaví hosté. V jídelně školy se konala přehlídka řemeslných dílen, žáci zavítali do hasičské stanice, prohlédli si městský úřad, výrobní závody Siemens a Hella. Pozvání
do školy přijala také účastnice olympijských her Vendula Hopjáková,
která poutavě líčila svoji sportovní cestu na vrchol.
Všem hostům, kteří se na naší akci podíleli, touto cestou velmi děkujeme.						
Aleš Plhák

Foto z akce.

Jezdím, jezdíš, jezdíme…
Jarní počasí vylákalo
na silnice i
malé cyklisty. V naší mateřské škole myslíme
na bezpečnost dětí, a proto jsme
pro ně uspořádali 26. dubna akci
„Jezdím, jezdíš, jezdíme“. Cílem bylo upozornit rodiče i děti
na obezřetnost při jízdě na kole,
odrážedle či koloběžce. Ředitelka Iveta Pelikánová přivítala místostarostku Mohelnice Janu Kubíčkovou a složky záchranného
systému – hasiče, záchranku i
policii. Zájmu a pozornosti se těšila ukázka progresivního a per-

Na ZŠ Mlýnská jsme oslavili
Den Země

spektivního kynologického sportu mondioringu.
V přilehlých ulicích a na zahradě
školy byla připravena stanoviště, kde si děti společně se svými
rodiči ověřovaly a získávaly nové
znalosti ohledně jízdy na kole.
Paní kuchařky připravily skvělé
občerstvení.
Za absolvování úkolů dostávaly
děti diplom a drobné předměty
týkající se bezpečnosti při pohybu na komunikaci. Do organizace akce zapojili i rodinní příslušníci z řad rodičů a prarodičů dětí,
ale i další přátelé naší MŠ. Děkujeme všem sponzorům a organizátorům skvělé akce.
Za kolektiv MŠ ik

Dne 2. května 2018 proběhl na ZŠ Mlýnská celoškolní projekt Den
Země. Jeho úkolem bylo probudit u žáků pocit sounáležitosti s naší
planetou a zamyslet se nad vztahem člověka k životnímu prostředí.
Žáci pracovali ve skupinách podle tříd. Každý ročník měl stanoveno
nosné téma, které se prolínalo celou jejich činností. Žáci 6. tříd se věnovali odpadům a jejich dopadům na přírodu a životní prostředí. Vytvořili originální ornamenty z luštěnin a přírodnin.
Další třídy se zabývaly lesem a jeho významem. Žáci zkoumali vzájemné vztahy mezi organismy v lesním společenstvu, činnost člověka v přírodě a důležitost ochrany lesů. Součástí projektového dne byla
i přednáška vedená panem Procházkou o hadech, která byla spojená s
poznáváním přírody místního regionu v Litovelském Pomoraví.
Hlavním tématem pro 8. třídy se letos staly biomy: kácení tropických
deštných lesů, vymírání živočišných druhů, problematika „vyjedených
moří“. Žáci se seznámili s tzv. „vodní stopou“ v různých potravinách a
výrobcích.
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s nimi žáky seznamovat, motivovat je ke studiu a k osvojování si těchto řemesel. Školám a vyučujícím je zapotřebí předvést možné formy pro
zařazování odpovídajících témat do výuky.
Do tohoto programu se naše škola zapojila. Výuka Pracovních činností zde probíhá na vysoké úrovni a nikdy nebyla zrušena. Už od čtvrté
třídy se žáci učí základy práce se dřevem, kovem, plasty a jinými materiály. Své výtvory předváděli žáci školy a jejich učitelé jako možnost,
jak zapojovat žáky základních škol k budoucí výchově řemesel. Na akci
byla zřízena školní dílna, kde si děti návštěvníků samy mohly vyzkoušet
prvotní řemeslné zručnosti jako pilování, řezání, štípání, práci se dřevem, platy a plechem. Od rodičů dětí jsme se dozvěděli, že některé pražské školy takovou výuku snad ani nemají. Některé děti návštěvníků dokonce poprvé v životě držely pilku či pilník. Nám to připadalo docela
úsměvné, ale v důsledku je to špatné. Kdo bude v budoucnu řemeslně
pracovat? Tuto otázku si klade nejeden kompetentní úředník odpovídající za školství. V médiích se ozývají hlasy o znovuzavedení pracovních
předmětů ve školách. Naše škola jako by předběhla dobu a tyto činnosti
nikdy nezrušila. Toto moudré rozhodnutí předběhlo dobu.
Díky tomu měla naše pracovní dílna na Grand Veteran ohromný
úspěch. Nejen u návštěvníků samotných. Zejména upoutala pozornost
různých pražských i celostátních médií. Krátké zpravodajské šoty natáčely televize, bylo poskytnuto množství rozhovorů pro rádia i denní tisk. Většinou obdivovali zručnost našich žáků, kteří demonstrovali
nám běžné a zažité pracovní postupy. Pro pražské děti docela obtížné.
Tím chci poděkovat žákům školy, jejich rodičům a kolegům, kteří pomohli tuto prezentaci školy zorganizovat a tím zapojili naši školu do
tak prestižní akce, jakou Grand Veteran bezpochyby je.
Pozn.: fotografie je pořízená před otevřením areálu návštěvníkům, po
jeho otevření z důvodu množství návštěvníků nebylo možné pořídit jediný snímek. 			
Tomáš Kunštátský

Na Mlýnské slavili Den Země.
Energie – to bylo hlavní téma 9. ročníků. Motta jejich aktivit zněla:
„Rozsviťme další lampu“, „Modifikované potraviny“ či „Konec ropy na
Zemi“. Žáci se zapojili i do úklidu kolem školy. Oslavy Dne Země se na
naší škole opravdu vydařily.
Jana Skubýová, Helena Pallová

ZŠ Vodní na Grand Veteran

Grand Veteran je prestižní akcí Federace klubů historických vozidel
(FKHV), nositele národní autority ve FIVA. Představují se zde nejen
historická vozidla, ale vše, co s nimi nějak souvisí. Většina návštěvníků obdivovala naleštěné stroje různých značek, roků výroby, velikostí, tvarů a určení. Málokdo z účastníků si však uvědomuje, že za těmito stroji stojí většinou stovky hodin poctivé řemeslné práce. A právě
vztah k této práci musí už začít u nejmladší generace, žáků základních škol.
Pořadatelé vědí, že jsme škola, ve které se mj. zabýváme pracovními
činnostmi, které připravují žáky pro možné další vzdělávání v oblasti
řemesel. Takových škol v dnešní době skutečně moc není. Proto jsme
byli požádáni o prezentaci výrobků našich žáků. Součástí bylo předvedení řemeslné dílny pro nejmladší účastníky.
Grand Veteran podporuje iniciativu Mezinárodní federace historických
vozidel FIVA v oblasti Trade and Skills, týkající se uchování tradičních a
ohrožených řemesel. V souvislosti s činností a posláním FKHV se jedná
o řemesla potřebná při renovaci historických vozidel. Tato řemesla nejsou součástí běžné výuky na školách, nebo jsou vyučována pouze okrajově na minimálním počtu škol, a to často formou nadstavby či specializace. V dnešní době je veteránismus rozvinutou a stále se rozšiřující
aktivitou. S tím souvisí rostoucí poptávka po odbornících ovládajících
tradiční řemesla. Ti mají značnou šanci na kvalitní a lukrativní uplatnění na trhu práce. Bohužel takových odborníků ubývá a některá řemesla
dokonce již úplně vymizela. Pokud mají být tradiční řemesla uchována,
což je nutné pro zachování historie a kulturního dědictví, pak je třeba

I krajské kolo soutěže v programování
ovládli informatici z „Obchodky“

Výherci okresního kola soutěže v programování.
Výherci okresního kola Ladislav
Ondris a Dominik Vodička opět
nezklamali! Dne 19. 4. 2018 proběhlo na SPŠE v Olomouci krajské kolo Soutěže v programování, do kterého postoupili z 1. míst
v okresní soutěži dva žáci 4. ročníku OA Mohelnice, obor Informační technologie.
Ladislav Ondris pokračoval ve vítězném „tažení“ a obsadil 1. místo v kategorii programování.
Dominik Vodička vybojoval 2.
místo v kategorii tvorba webu.

Žáci ZŠ Vodní jsou v pracovních činnostech zruční.
9

Soutěž v programování je jednou
z nejstarších programátorských
soutěží v ČR a je určena žákům
základních a středních škol. Úlohy do krajského a ústředního
kola zpracovává ústřední porota
a zadání úloh je jednotné pro celou ČR.
A naši talentovaní informatici?
„Vše je o správné motivaci, výborných znalostech, nadšení a
„umění být nejlepší.“
Jan Blažek

inzerce
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OÁZA LIVING Mohelnice

– skvělé bydlení a výhodná investice

Rádi bychom vás informovali o průběhu výstavby bytových
domů OÁZA LIVING Mohelnice v lokalitě Za Penzionem.
V tuto chvíli máme dokončené základové desky bytových domů
BD1, BD2, BD3 a BD4.
V květnu začaly stavební práce pro vrchní stavby bytových
domů I. etapy. V tuto chvíli je hotová hrubá stavba pro bytový dům BD1.
Během června začnou stavební práce pro vrchní stavbu bytového domu BD2 a následně také pro bytový dům BD3.
Domluvte si osobní schůzku nebo nás přijďte navštívit, ještě máme v
nabídce volné byty jak pro rodiny, tak pro investory.

Jde přeci o vaše bydlení, kde trávíte podstatnou část svého
času. Žijte kvalitně, levně a hlavně „VE SVÉM“.

OXES Invest ALFA, s.r.o.
Nám. Tyrše a Fugnera 191/3
789 85 Mohelnice
www.bytymohelnice.cz
bytymohelnice@oxes.cz, 602 666 208

Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?

Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při
dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostřeporcelánu či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhordí a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donešených vlastnostech nových skleněných výrobků
konečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve na minerálky a
kolem sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských píspivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také
ků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromtepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který
ná úspora energie - ta může činit až 90 % oproti výrobě ze sklářských
je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod zápísků.
kladovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a
- Skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci to
brusných hmot.
nevadí. Stačí obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat,
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyva- do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem, odtelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovdělí se pomocí magnetu,
né zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva,
- díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty
vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kom(sklo lze recyklovat v podstatě donekonečna),
potů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků. Více o třídění skla www.
- tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřesamosebou.cz/extra/sklo.
by energií při výrobě (až 90 %), úspory surovin (65 %),
- sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu.
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
rozpoznatelný materiál. V ojedinělých případech se s nimi můžete se- barevné sklo a čiré sklo,
tkat, tady je jejich stručný přehled.
- lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů,
- tabulové sklo z oken nebo dveří.
Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů, od vína a dalších náDO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
pojů.
- keramika a porcelán,
- zrcadla, autosklo, drátované sklo,
- varné sklo nebo zlacené sklo.
Zelené sklo barevné lahve od vína, sirupů a piv i tabulo72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %)
vé sklo.
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů zelené barvy,
na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení
je prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo
z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežáHnědé sklo
doucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se
dále dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu
11

zajímavosti
SDH Podolí pořádá

TRADIČNÍ
KÁCENÍ
MÁJE
Dne 2. 6. 2018
od 13.00
na hřišti.

Bohaté občerstvení za
lidové ceny.
Spoustu zábavy a soutěží
pro děti. Vystoupení šermířské skupiny Mohelnická Sebranka.
Od 20.00 zábava.
Hraje skupina HERRGOTT.
Změna programu vyhrazena.

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 – objev roku 2016 / PRYOR – křest nového CD BUBLINA
Burani z New Jersey / MANIAC (PRAHA)
CHAOS IN HEAD (UH. BROD) - vítěz hitparády TV REBEL 2017
Změna programu vyhrazena

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
MAGNET MOHELNICE
nabízí poslední volná místa
pro děti z 1. - 9. tříd na

PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORECH 2018
v termínech:
1. příměstský tábor: 16. 7.–20. 7.
2. příměstský tábor: 23. 7.–27. 7.
3. příměstský tábor
pro děti starší 12 let: 20. 8.–24. 8.

Cena příměstského tábora: 1000 Kč
Podrobnější informace obdržíte na
plakátech, internetových stránkách
DDM Magnet nebo přímo v kanceláři DDM Magnet v Mohelnickém kulturním a sportovním centru Mohelnice, Lazebnická 2, tel.:
583 431 813.
12
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Strašidelná pohádková cesta

Vybíráme
z mohelnické
farní kroniky
ThDr. Robert Jaschek,
1960-1962
Duchovní správa začala nový rok
s pevným úmyslem udržeti náboženské povinnosti v míře obvyklé: 3 mše svaté nedělní a každý měsíc mše sv. s německou
promluvou.
Tomuto dobrému snažení se vymykala především dospělejší mládež. Dětské řady na školní mši sv. řídly a rozpadaly se v
malé hloučky.
Zvláště velikonoční příprava, jakož i provedení obnoveného Svatého týdne si vyžádaly zvýšené
vypětí sil místního faráře. V noci
na Velikonoce se u něj projevilo
nervové onemocnění – Parkinsonova choroba. Po nějakém týdnu vyhledal neurologické ošetření v nemocnici šternberské.
Za farářovy nepřítomnosti převzal z popudu děkanského úřadu
zábřežského duchovní správu i v
Mohelnici moravičanský pan farář Josef Novák.
Na neděli po Božím Těle nastoupil zase do práce farář dr. Jaschek
1961
Mládež provedla vytlučení oken
farního kostela. Vydání na opravu dosáhly 3600 Kč – značný, ale
hodně zbytečný vynaložený obnos.
1962
Netušil jsem, že tento rok přinese konec mé práce v duchovní správě mohelnické. Vše běželo
v obvyklých kolejích! Jen chřipková karanténa se z toho vymkla,
10 dnů byl kostel uzavřen pro nebezpečí nákazy.
Boží Tělo, tento svátek upadá.

Děti jsou ve škole, lidé na polích,
proto nebyla ani tento rok výzdoba kostela břízkami. Průvod
se konal jen v kostele k oltářům
s květinovou výzdobou.
Pozn. Tímto končí v pamětní
knize písemné záznamy Dr. Roberta Jaschka.
V záznamech pokračuje děkan
František Martinek 1962-1975
Od 1. září 1962 odchází P. Dr.
Robert Jaschek do penze. Stěhuje
se na prázdnou faru na Vyšehorky u Mohelnice. Na jeho místo
nastupuje P. František Martinek,
děkan z Bruntálu, rodák z Těšetic
u Olomouce. Nastoupil až koncem září, než bylo vše patřičné
vyřízeno.
Tíživé podmínky duchovní správy v Mohelnici byly jasné. Byl
jsem si toho vědom. Nebylo zvoníka, kostelníka, ministrantů ve
všední den. Nebylo uklízeček.
Stav chrámů a kaplí je neutěšený.
Zvláště kaple v polích jsou zničené. Dveře vylámané, okna vytlučená. Bude snahou je příštím rokem opravit.
Do náboženství v Mohelnici se
přihlásilo celkem 16 dětí. To znamená 2 hod. jednou za měsíc náboženství. Na vesnicích není vůbec!
Vánoce věřící prožili radostně.
Chrám byl vyzdoben vysokými
smrky, které byly ozdobeny vánočními ozdobami. Nový betlém
byl postaven v kapli sv. Anny. Byl
sestaven ze tří betlémů: původního, od sv. Stanislava a z Křelova,
kde se bude muset odstranit kostel – propadl se a rozpůlil se!
Helmut Bartoš

U ducha.
Ve čtvrtek 26. dubna uspořádal oddíl Karate Mohelnice stezku plnou
čarodějnic, netopýrů, pavouků a jiných strašidel.
Akce začala o půl šesté před tělocvičnou Masarykovy školy a počasí
nám přálo celou dobu trvání akce. Děti musely u vstupu prokázat znalost kouzel a vyřknout nějaké zaklínadlo, teprve potom byly vpuštěny
na stezku. Od této chvíle platilo heslo „Drž se pavouků“.
Na nádvoří čekali duchové a děti musely procházet přes propast po lávce, brodit se na chůdách mezi piraňami a prolézat tunelem skrze velkou horu. U druhého stanoviště děti navštívily strašidelné bludiště na
hradě, kterému vládla bílá paní. Na třetím stanovišti zapalovaly pravou
sopku a tvořily domácí lávovou lampu a na čtvrtém vyráběly z lepidla
různobarevné slizy.
Další zastávkou na cestě bylo obydlí netopýra. U netopýra se děti dozvěděly něco o echolokaci a jejich úkolem bylo najít ztracené netopýří
bratříčky v temné jeskyni bez přístupu světla.
Stezku zakončovala obří pavoučí síť natažená přes celou tělocvičnu.
Když děti chtěly dostat i za toto stanoviště razítko do kartičky musely zachránit v síti chyceného motýla a pomoci mu na svobodu. Což
mimochodem nebylo vůbec lehké, protože na síti měl pavouk zavěšené zvonečky a každé zazvonění při neopatrném prolézání ho vzbudilo. Po statečném projití celé trasy dostaly děti za odměnu pavouky a jinou krásnou havěť.

FINGERS UP

- placená reklama -

29. a 30. června / Morava Camp

Přivydělejte si

Výroba slizu.

k mateřské, studiu nebo zaměstnání.

Děkuji celému dvanáctičlennému týmu, který celou akci připravil
a zorganizoval, dále pak městu Mohelnice a firmě Siemens za finanční
podporu této akce. 				
Michal Kostka

www.podnikejzdomova.cz/snevajsova
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I. liga judo mužů zahájila
Za účasti družstev 1. JC Baník Ostrava B, Judoklub Olomouc B, Judo Vysočina, JC Železo Hranice a T. J. Sokol
Mohelnice se 28. dubna konalo v Ostravě 1. kolo prvoligové soutěže v judo mužů.
Naši závodníci se představili ve výborné formě a po prvním kole se umístili na vedoucím místě tabulky skupiny B.
Postupně porazili Olomouc 5:2, Hranice 6:0, domácí Ostravu 4:3 a v závěrečném duelu nováčka soutěže Judo Vysočina 4:3.
O další body budou judisté T. J. Sokol Mohelnice bojovat
ve druhém kole v sobotu 16. června na domácí půdě.
I. liga judo muži 2018 skupina B – pořadí po 1. kole
T. J. Sokol Mohelnice
8 bodů
1. JC Baník Ostrava B
6 bodů
Judoklub Olomouc B
4 body
Judo Vysočina		
2 body
JC Železo Hranice		
0 bodů
Blanka Švecová

Seznámení školáčků s florbalem

Mohelničtí judisté

Ve čtvrtek 26. dubna si děti z MŠ Na Zámečku přišly do prostorů
malé tělocvičny na ZŠ Vodní zasportovat. Z malých školáčků se stali florbalisté. Trenéři z klubu FBC Mohelnice si pro děti nachystali
ukázku hry florbal. Před praktickou částí, kde si děti samy zkusily
být v kůži hráčů, trenéři školáčkům představili hru florbal, jednotlivé pomůcky a vybavení pro hru, klub FBC Mohelnice či úspěchy
i akce klubu.
Účastníci poté absolvovali celý trénink, ve kterém nechyběla zábavná hra, rozcvička, soutěže a zkouška florbalových dovedností, jako
je dribling, vedení míčku, střelba a nahrávka. Přes dvacet dětí se do
daných aktivit vrhlo s úsměvem a nadšením.
Na závěr náborové akce trenéři vyzkoušeli pozornost žáků formou
otázek, rozdali jim věcné dary na památku a přihlášku do klubu s
údaji pro rodiče. Zájemci se mohli obléknout do golmanské výstroje,
ligového dresu či si prohlédnout poháry a medaile z vítězných turnajů.
Velké poděkování patří učitelkám z MŠ Na Zámečku za hladkou
organizaci celé akce.
Trenéři FBC Mohelnice

Děti florbal bavil.

Basketbalové ozvěny

Velký zápas zahrála děvčata proti Příboru. V poločase prohrávaly 9:26.
V sobotu 19. května se uskutečnil turnaj dívek U 17 TJ MEZ Mohelnice. Velkým obratem v 3. a 4. čvrtině 31:13 dosáhly vítězstvi o 1 bod.
Pavel Miketa
Výsledky zápasů:
Mohelnice - Příbor 40:39;
Mohelnice - Ústí nad Orlicí
45:28; Mohelnice - Šlapanice 40:25; Mohelnice - Jevíčko 50:19
Ústí n. O. - Šlapanice 52:32,
Ústí n. O. - Příbor 60:45, Ústí
n. O. - Jevíčko 61:26
Příbor - Šlapanice 62:43, Příbor - Jevíčko 52:29
Šlapanice - Jevíčko 44:15
Pořadí: 1. Mohelnice, 2. Ústí
n. O., 3. Příbor, 4. Šlapanice,
5. Jevíčko
Body Mohelnice: Kumiová
46, Kulatá 42, Večerková 23,
Rusnáková 21, Ševčíková D.
11, Friedlová 8, Trnková 6,
Ostřížková 6, Kinová 4, Hanousková 2
14
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Memoriál JUDr. Zdeňka Navrátila

Šimon Damajka.

Že je sedmička šťastné číslo dokazují i výsledky naší sedmičlenné judistické výpravy, která
poslední dubnový víkend vybojovala v Hranicích sedm medailí!
V kategorii mláďat obsadil nejmladší František Matal (27 kg)
3. místo a Alžběta Fryšáková (28
kg) skončila druhá. Mladší žákyně Veronika Dřevická (44 kg) s

přehledem porazila závodnici z
Ostravy a Hodolan a získala zlato, stříbro si odváží ve váze do 32
kg Tereza Matalová.
Pro kategorii mladších žáků byl
tento závod v pořadí již třetí nominační soutěží na Přebor ČR.
Ve váze do 38 kg kraloval Martin Sedlák, který ve finálovém duelu porazil plným počtem bodů

ohodnoceným o-uči-gari Mikeše
ze Slávie Kroměříž. Stejně dobře
se dařilo ve váze do 42 kg i Šimonu Damajkovi, který na své vítězné cestě za zlatem předvedl tři
ipony! Adam Šmelko se zápasovou bilancí 2/2 skončil na třetím
místě a v současné době mu patří i
stejná příčka v krajském bodování
váhové kategorie do 50 kg.
Blanka Švecová

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2018
V úterý 15. května uspořádali
pracovníci Domu dětí a mládeže
Magnet Mohelnice ve spolupráci s komisí BESIP a Policií České republiky na Dětském dopravním hřišti v Mohelnici okresní

kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů. Za příznivého počasí
soutěžilo 22 čtyřčlenných družstev ve dvou kategoriích: mladší
a starší žáci z oblastí Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska. Na

soutěžící kolektivy čekaly testové otázky z pravidel silničního
provozu, teoretické plnění úkolů
v poskytování první pomoci, simulovaná jízda městem po dopravním hřišti a pro většinu zá-

A je odstartováno.

vodníků obávaná jízda zručnosti.
Vše za náročnějších podmínek
než v kolech základních, ze kterých se soutěžící družstva kvalifikovala. A bylo o co bojovat. Postup do krajského kola konaného
v Hranicích si mohlo zajistit pouze vítězné družstvo v každé kategorii.
S nástrahami soutěže se všichni závodníci s menším či větším
úspěchem vypořádali. Po tříhodinovém klání a chvilce napětí
při vyhodnocování stanovil počítač tyto výsledky. V mladší kategorii si vítězství a postup do krajského kola vybojovalo družstvo
ze ZŠ Mlýnská z Mohelnice, druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ
Vodní z Mohelnice a třetí místo družstvo ze ZŠ Vrchlického
ze Šumperka. Ve starší kategorii si první místo na bedně a postup do krajského kola vybojovalo opět družstvo ze ZŠ Mlýnská
z Mohelnice, druhé místo družstvo ze ZŠ a MŠ z Dubicka a třetí
místo družstvo ze ZŠ a MŠ z Hanušovic.
Poděkování za spolupráci při organizaci a bezproblémový průběh soutěže patří nejen komisi
BESIP a Policii České republiky,
ale i všem soutěžícím a pedagogům, kteří děti na soutěž připravovali.
Postupujícím blahopřejeme.
Miroslav Škopík

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MOHELNICI
PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
červen

pátek, sobota, neděle
15.00 – 19.00 hodin

červenec, srpen

pondělí–neděle
10.00 – 20.00 hodin
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Švub, Ing. Ivo Višinka. Redakční radu jmenuje Zastupitelstvo města Mohelnice. Redaktor: Mgr. Petra Rosípalová <mohelnickyzpravodaj@gmail.com>. Příjem plošné inzerce: Iveta Zapletalová, <zapletalova@mksdk.cz>, tel.: 583 430 915. Vychází prvního dne daného měsíce a nese i jeho pořadové číslo. Uzávěrka: 20. dne ve 12
hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Náklad: 4 300 ks. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Nevyžádané rukopisy a obrazové materiály se nevracejí. Redakce se
nemusí ztotožňovat s názory prezentovanými ve článcích dopisovatelů. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. V redakci jsou k nahlédnutí Zásady pro vydávání
Mohelnického zpravodaje. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit publikované materiály na internetu.
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Přetiskování redakčních materiálů bez souhlasu redakce není dovoleno. Za případné chyby se omlouváme. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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