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Mohelnice je na špici Olomouckého 
kraje v čerpání evropských dotací
Naše město podalo a získalo 
značný objem financí z dotač-
ních prostředků, ať už EU, ná-
rodních fondů nebo dalších 
zdrojů. Náš obvyklý rozpočet se 
tak v posledních letech výraz-
ně „nafoukl“ o zdroje na spolu-
financování projektů, které jsou 
podpořené z rozpočtu EU. Jedná 
se o tyto nejvýznamnější projek-
ty města: terminál autobusového 
nádraží, cyklostezka Mírovka-Li-
bivá-Květín, bezpečnost dopravy, 
sběrný dvůr, rekonstrukce DDM, 

školního klubu, družiny, odbor-
ných učeben v ZŠ Vodní. 
Vzhledem k tomu, že nemáme 
například proti Olomouci v na-
šem městě významné památky, 
na které bychom mohli čerpat 
dotace, nebo tramvajovou linku, 
dá se říci, že jsme maximálně vy-
užili všech možností, které se na-
bízely v rámci jednoho volebního 
období. Velkou zásluhou všech 
současných zastupitelů je jejich 
podpora uskutečněných záměrů.

Pavel Kuba, starosta Město Mohelnice se snaží mít své 
mosty v pořádku
V tomto volebním období je to po opravě lávky spojující náměstí Kos-
monautů a ulici Vodní a velké opravě mostu na ulici 1. máje již tře-
tí velká zásadní oprava přemostění potoku Mírovka. Tentokrát šlo 
o nejmenší můstek pro pěší a cyklisty spojující ulici Lidická s ulicemi 
Stanislavova a Zámecká. Nově opravená lávka byla opravena a rozšíře-
na tak, aby splňovala všechny současné normy. Byl k ní opraven příjezd 
a v nejbližší době bude dokončeno i její nasvícení jedním sloupem ve-
řejného osvětlení na druhé straně Mírovky, u panelového domu na uli-
ci Stanislavova.                                    Pavel Kuba, starosta

Do konce prázdnin bude
uzavírka části Olomoucké ulice
Ulice Olomoucká od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s uli-
cemi Zámečnická a Lazebnická (podél plochy autobusového nádraží) 
bude úplně uzavřena bez objízdné trasy, a to až do 31. 8. 2018.       red.

Výzva pro vlastníky lesa – kůrovci,
vážná hrozba pro smrkové lesy
V důsledku nedostatku srážek, teplejšího průběhu počasí a poškoze-
ní stromů větrnou kalamitou v předchozích letech dochází k šíření ků-
rovců ve smrkových lesích (lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý a lý-
kožrout severský). Hlavním příznakem napadení stromů kůrovcem je 
opad ještě zeleného jehličí, opad kůry, celkové rezavění korun stromů 
a jejich odumírání, čímž dochází k vytváření kůrovcových ohnisek ze-
jména v porostních stěnách lesních porostů, ale i kdekoliv jinde na plo-
še smrkového lesa.
Celý systém ochrany proti hmyzím škůdcům je založen především na 
prevenci ze strany vlastníků nebo nájemců lesa, proto je nezbytně nutné 
provedení včasných a důsledných opatření, která zejména spočívají:
1. Ve včasném odstranění dřevní hmoty pro kůrovce atraktivní, kte-
rá je vhodná pro jejich namnožení (vývraty, zlomy, silně oslabení 
a usychající jedinci).
2. V důsledném vyhledávání kůrovcem napadených stromů, jejich 
okamžitém vytěžení s využitím chemické asanace či asanace ručním 
odkorněním.
3. Následná kontrola a dočišťování ohnisek žíru pomocí lapáků 
nebo feromonových lapačů.
Bližší informace k této problematice je možné vyhledat na stránkách 
Lesní ochranné služby www.vulhm.cz/los. Vlastníci lesa se mohou 
dále obrátit na svého odborného lesního hospodáře, případně na MěÚ 
Mohelnice, odbor životního prostředí, státní správu lesů.

Alena Valentová

Nově opravená lávka přes Mírovku.

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

BLÁZNIVÝ
PETŘÍČEK

VOJTĚCH DYK A TATIANA VILHELMOVÁ
čtvrtek 17. května v 19 hodin

dům kultury
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Vybíráme z jednání rady města
113. schůze rady města mohelnice, která se konala dne 19. 3. 2018:
● RM schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Mohelnice, ul. 1. máje, vozovka, smíšená stezka“ a roz-
hodla uzavřít smlouvu s uchazečem STRABAG, a. s., za cenu ve výši 
6 040 270 Kč s DPH;
● RM rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem J. V. G. LIVEX, spol. 
s r. o., Olomouc, jejímž předmětem je „Tepidárium, krytý bazén Mo-
helnice“ za cenu ve výši 350 000 Kč včetně DPH;
● RM rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem ELKOPLAST CZ, s. r. 
o., Zlín, jejímž předmětem je „Nový sběrný dvůr na ulici 1. máje v Mo-
helnici - Část 3 - Pořízení kontejnerů a plastových boxů“ za cenu ve 
výši 1 287 440 Kč včetně DPH;
● RM rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem MOUDER, s. r. o., 
Kostelec nad Černými lesy, jejímž předmětem je „Nový sběrný dvůr 
na ulici 1. máje v Mohelnici - Část 4 - Pořízení stacionárního válcové-
ho drtiče a paketovacího lisu“ za cenu ve výši 1 012 346,50 Kč včetně 
DPH;
● RM rozhodla uzavřít smlouvu s uchazečem TENZONA, s. r. o., Os-
trava, jejímž předmětem je „Nový sběrný dvůr na ulici 1. máje v Mo-
helnici - Část 5 - Pořízení mostové váhy s příslušenstvím“ za cenu ve 
výši 779 240 Kč včetně DPH;
● RM udělila souhlas s konáním finále sprintu v rámci Mistrovství 
Evropy univerzit v orientačním běhu 2019, které proběhne v Mohelni-
ci 27. července 2019.

114. schůze rady města mohelnice, která se konala dne 9. 4. 2018:
● RM schválila přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních 
věcí na provoz Domova pro seniory a pečovatelskou službu ve výši 
2 580 000 Kč a o stejnou částku zvýšení příspěvku na provoz Domova 
pro seniory;
● RM schválila navýšení příspěvku na dokrytí ztráty Mohelnickému 
kulturnímu a sportovnímu centru, s. r. o., na pořádání kulturních akcí 
o 238 000 Kč, a to snížením výdajů na kulturní akce pořádané měs-
tem;
● RM schválila poskytnutí dotace z vyhlášeného dotačního „Pro-
gramu města Mohelnice pro poskytování dotací na podporu jedno-
rázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2018“ z rozpočtu 
města Mohelnice ve výši 3 000 Kč SDH Podolí na „Kácení máje“ a „10. 
ročník Loučení s prázdninami“, ve výši 15 000 Kč spolku Duha Kluci 
od Rysí řeky na „Lobinův závod“, ve výši 25 000 Kč společnosti s ruče-
ním omezeným TTV Sport Group na „10. ročník Czech Cycling Tour 
2018“, ve výši 50 000 Kč Pavlu Nenkovskému na „43. MOHELNIC-
KÝ DOSTAVNÍK 2018“, ve výši 10 000 Kč zapsanému spolku Handi-
cap Sport Club Havířov na „Individuální podporu handicapovaného 
sportovce J. B.“, ve výši 15 000 Kč zapsanému spolku FBC Mohelni-
ce na „Vánoční turnaj XMAS 2018“, ve výši 8 000 Kč Šachovému klu-
bu Mohelnice, z. s., na „XXXII. ročník šachového turnaje Mohelnice 
Open 2018“, ve výši 10 000 Kč pobočnému spolku Tělocvičné jednotě 
Sokol Mohelnice na „Přebor České obce sokolské pro kategorii mlá-
ďat, žáků a dorostu“, ve výši 30 000 Kč pobočnému spolku Tělocvič-
né jednotě Sokol Mohelnice na „Mezinárodní vánoční turnaj v judo 
mladších a starších žáků, žákyň a mláďat spojený s ukázkami sebeo-
brany a náborem nových členů“, ve výši 24 000 Kč pro TJ MEZ Mo-
helnice (oddíl košíková), z. s., na „Košíková pro veřejnost“, ve výši 
10 000 Kč pobočnému spolku Tělocvičné jednotě Sokol Mohelnice 
na „XVI. Všesokolský slet Praha 2018“, ve výši 3 000 Kč pro TURIS-
TIKA MOHELNICE, o. s., na „5. ročník MOHELNICKÝ VANDR“, 
ve výši 3 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Mohelnice na „Sokolský 
den – sportovní akce“, ve výši 10 000 Kč pro MTB team Mohelnice, 
z. s., na „Mohelnický ½ maraton“, ve výši 30 000 Kč Daně Hanáko-
vé na „Módní přehlídky TOP STYL 2018“, ve výši 6 000 Kč příspěv-
kové organizaci Základní umělecké škole, Mohelnice na „Společný 
koncert ZUŠ, ZŠ, MŠ a DDM“, ve výši 6 000 Kč Spolku ručních ře-
mesel Mohelnice na „22. ročník Krajkářského workshopu“, ve výši 
2 000 Kč Vlastě Jiráskové na „Šití panenek TILDA pro nemocné děti“, 

ve výši 3 000 Kč Spolku ručních řemesel Mohelnice na „Tvořivé dílny 
pro děti MŠ a ZŠ – Velikonoce, Den matek, Vánoce“, ve výši 5 000 Kč 
Spolku ručních řemesel Mohelnice na akci „21 let patchworku v Mo-
helnici“, ve výši 10 000 Kč Svazu učitelů tance České republiky, z. 
s., na „Festival tanečního mládí Mohelnice 2018“, ve výši 15 000 Kč 
Spolku Cech přátel pátého ročního období Mohelnice na akci „Pálení 
čarodějnic 2018“, ve výši 3 000 Kč příspěvkové organizaci Vlastivěd-
nému muzeu v Šumperku na „Autorské čtení (Adventní večer v mu-
zeu)“, ve výši 15 000 Kč Klubu rodičů a sponzorů při ZUŠ Mohelnice, 
z. s., na „Mistrovství ČR – Národní šampionát mažoretek a twirlin-
gu“, ve výši 4 000 Kč spolku Duha Kluci od Rysí řeky na „Betlémské 
světlo“, ve výši 8 000 Kč pro STURM – spolek pro trvalou udržitelnost 
rozvoje Mohelnicka na „Akce spolku STURM 2018“ a pověřuje sta-
rostu podpisem veřejnoprávních smluv;
● RM schválila kupní smlouvu mezi městem Mohelnice a společnos-
tí OXES Invest ALFA, s. r. o., Praha 2, jejímž předmětem je prodej lini-
ové stavby vodovodního řadu za cenu 750 000 Kč + DPH.

115. schůze rady města mohelnice, která se konala dne 12. 4. 2018:
● RM rozhodla uzavřít se společností IMOS Brno, a. s., dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2018, jejímž předmětem je zhotovení 
stavby „Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici“, jehož před-
mětem je změna předmětu díla a navýšení ceny díla o 2 193 758,82 Kč 
bez DPH na celkových 50 994 227,82 Kč bez DPH;
● RM rozhodla o nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 
14,26 m², který se nachází v 1. patře objektu Nádražní 381/9, Mohel-
nice s nájemcem JUDr. Ing. Kristýnou Fronc Chalupeckou za účelem 
zřízení kanceláře insolvenčního správce za nájemné ve výši 621,76 Kč/
m²/rok na dobu neurčitou;
● RM rozhodla o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o vý-
měře 73 m², který se nachází v přízemí objektu č. p. 928, který je sou-
částí pozemku p. č. 8/1 v k. ú. Mohelnice, pro E. V., za účelem vybu-
dování výrobny dortů a cukrářských výrobků, za nájemné ve výši 600 
Kč/m²/rok bez DPH + zálohy na služby spojené s užíváním předmětu 
nájmu, a to od 1. 5. 2018 na dobu neurčitou, za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz          PRo

Z jednání zastupitelstva města
27. zasedání Zastupitelstva města mohelnice (dále jen Zm) ze dne 
14. 3. 2018: 
● ZM schválilo poskytnutí dotace z vyhlášeného dotačního „Pro-
gramu města Mohelnice pro poskytování dotací na podporu činnos-
tí dětí a mládeže z rozpočtu v roce 2018“ spolku Sdružení Arietta, 
z. s., ve výši 55 000 Kč, příspěvkové organizaci Domu dětí a mláde-
že Magnet, Mohelnice, ve výši 195 000 Kč, příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecké škole, Mohelnice, ve výši 200 000 Kč, spolku TK Mo-
helnice, z. s., ve výši 157 000 Kč, spolku FBC Mohelnice, z. s., ve výši 
307 000 Kč, pobočnému spolku Tělocvičné jednotě Sokol Mohelnice, 
ve výši 383 000 Kč, spolku TJ MEZ Mohelnice, z. s., ve výši 122 000 Kč, 
spolku FK Mohelnice, z. s., ve výši 430 000 Kč a pověřilo starostu pod-
pisem veřejnoprávní smlouvy;
● ZM schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč z roz-
počtu města společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o., 
na opravy a nákup inventáře do šaten pro účinkující v kulturním domě;
● ZM schválilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi 
městem Mohelnice a obcí Líšnice, jejímž předmětem je realizace pro-
jektu „Mohelnice - cyklostezka Újezd – Líšnice“.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na www.mohelnice.cz          PRo

Uzavření Okružní ulice
Ve dnech 16.-24. května 2018 bude na základě požadavku Šumper-
ské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., z důvodu celoplošné 
úpravy vozovky uzavřena část ulice Okružní v úseku Třebovská-Olo-
moucká. Vozovka po poruše dvou vodovodních přípojek bude v délce 
15 m uvedena do původního stavu              red.
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Ukliďme Česko, ukliďme Mohelnici a okolí

Dobrovolníci uklízeli po nezodpovědných.

Dne 7. dubna pro-
běhla celostátní 
akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“, do 
které se zapojilo i 
město Mohelnice. 
Dobrovolníci se se-
šli v 9 hodin v areá-
lu sokolovny, kde se 
rozdělili do několika 
skupin a každá par-
ta měla určený svůj 
rajón. 
Uklízela se sídliště, 
cyklostezky, dětská 
hřiště, areál okolo 
ČSAD, okolí vlako-
vého nádraží, pří-
kopy podél cest a 
další místa v našem 
městě. Do této akce 
se zapojili i občané 
místních částí Květín, Studená 
Loučka a Újezd. Celkem se sešlo 
123 účastníků, z toho 35 dětí.  Za 
město dobrovolníci nasbírali 2,3 
tuny odpadu. Úklid jsme zakon-
čili opékáním špekáčků, děti ob-
držely diplomy a sladkosti.
Do akce se tradičně zapojil i spo-

Městská věž byla připravena na 
sezónu
Před sezónou, kdy se otevírá mohelnická věž pro veřejnost, se prosto-
ry musí samozřejmě připravit. Také letos správce věže Oldřich Vitoul 
a průvodci Karel Navrátil, Ladislav Nejedlý a Jaromír Vítek provedli 
kompletní očistu celé trasy. Spousta hmyzu, který zde zimoval, drobné 
kamínky po schodištích a všudepřítomný prach musely pryč. Bylo také 
nutné rozmontovat okénka
nad hodinami a důkladně očistit, aby návštěvníci měli nerušený vý-
hled na krajinu kolem města. Vyhlídková věž je nyní připravena a čeká 
na své návštěvníky.               Jaromír Vítek

Ladislav Nejedlý a Karel Navrátil uklízejí prostory věže

lek STURM, společně s mohel-
nickými skauty. Tato parta 64 
dobrovolníků měla sraz u Ko-
várny a rozjela se uklízet povodí 
Moravy, okolí Nových Mlýnů a 
Nových Zámků. I oni se při sbě-
ru odpadků hodně zapotili, jeli-
kož sesbírali více než 3 tuny.

Ráda bych za město Mohelnice 
poděkovala všem lidem, kteří se 
úklidu zúčastnili a podpořili tuto 
akci. Poděkování patří i paní Evě 
Pirklové, která akci výborně orga-

nizovala, T.J. Sokol Mohelnice za 
příjemně vytvořené zázemí v are-
álu sokolovny a také zaměstnan-
cům MKSC za odvoz sesbíraných 
odpadků do sběrného dvora. 

 Jana Kubíčková, místostarostka
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Kampaň „Vyhledávám  nové čtenáře“ 
V rámci projektu „Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělá-
vání na území orP (Obec s rozšířenou působností) mohelnice“ reg. č.: 
cZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409

MAS Mo-
h e l n i c -
ko, z.s., ve 
spolupráci 
s knihov-
nami na 
ú z e m í 
ORP Mo-
h e l n i c e 
v rámci 
p o dp or y 
r o z v o -
je čtenář-
ské (pre)
g r a m o t -
nosti dětí 
a žáků vy-

hlásili čtenářskou kampaň „Vyhledáváme nové čtenáře“. Kampaň byla 
určena pro všechny děti a žáky, kteří mají bydliště na území ORP Mo-
helnice nebo navštěvují MŠ nebo ZŠ na území ORP Mohelnice. Pod-
mínkou zařazení do kampaně byla nová registrace čtenáře v období 
prosinec 2017 až únor 2018 v kterékoliv knihovně na území ORP Mo-
helnice. Při registraci noví čtenáři dostali přihlašovací formulář do 
kampaně. Součástí formuláře a podmínkou zařazení do slosování bylo 
krátké představení sebe jako nového čtenáře – co mě zajímá, jaké kníž-
ky si chci přečíst, nejoblíbenější knížka/autor. 
Slosování proběhlo v úterý 20. března za přítomnosti místostarostky 
Mohelnice Jany Kubíčkové, předsedy MAS Mohelnicko Jiřího Kvíčaly, 
zástupce za zřizovatele škol Šárky Havelkové Seifertové a zástupců rea-

Jarní práce v lese
Zhruba koncem března se pokládají 
lapáky. Lapák je pokácený strom za-
krytý větvemi. Lapáky se kontrolují 
v pravidelných intervalech a v červ-
nu se odkorňují, aby bylo zajištěné 
100% zničení všech vývojových stá-
dii kůrovce. V dubnu se vyvěšují la-
pače s feromonovými odparníky, ty 
jsou v lese až do podzimu a pravi-
delně se kontrolují a vyměňují se 
feromonové odparníky. 
Na jaře se zalesňují holiny, které 

vznikly z úmyslné těžby i ty, které vznikly „nahodile“ (po kůrovci, větr-
nou kalamitou). Dále se „vylepšuje“. Vylepšování je doplnění uschlých, 
zmrzlých, okousaných nebo vytlučených stromků na pasekách již za-
lesněných v minulosti. Vylepšuje se proto, aby byl dodržen stanovený 
počet sazenic. Vždy se vylepšuje jinou dřevinou, než která byla původ-
ně zalesněna, a to z důvodu druhové rozmanitosti. Sazenice mohou být 
prostokořenné anebo krytokořenné. Prostokořenné sazenice jsou vy-
tažené ze záhonu a svázané do balíku, kořenový systém je náchylný na 
oschnutí, musí se dbát na co nejkratší dobu při manipulaci se sadeb-
ním materiálem, aby nedošlo k znehodnocení sazenic. Prostokořenné 
sazenice se vysazují jamkovou sadbou nebo sadbou štěrbinovou, záleží 
na typu tvaru kořenového systému. Krytokořenné sazenice jsou zako-
řeněné v substrátu a vysazují se i s tímto balem, tento sadební materiál 
není tak náchylný na vysychání a může se vysazovat i na začátku léta, 
kdy už není vhodné vysazovat prostokořenné sazenice. Krytokořenné 
sazenice se vysazují štěrbinovou sadbou pod speciální sazeč, který má 
totožné rozměry jako kořenový bal sazenice.                           LMM

lizačního týmu MAP Mohelnicko Lenky Vlasové a Kateřiny Fialové. 
Vylosovaní byli tři čtenáři, kteří byli oceněni věcnou cenou dne 11. 4. 2018 
v Městské knihovně v Mohelnici na slavnostním předání cen. 
1. místo získala čtenářka Natálie, která má ráda psy, ráda tvoří z kera-
miky, vaří a samozřejmě čte. Přečetla přibližně 7 knih a nejoblíbenější 
kniha je Deník mimoňky.
2. místo získala čtenářka Ella, která má ráda malování, přírodu a také 
četbu. Přečetla 12 knížek a zaujala jí kniha od Jiřího Černého Obrázky 
z českých dějin a pověstí.
3. místo získala Helena, kterou baví zejména bruslení, plavání a četba. 
Přečetla doposud 6 knížek a za oblíbené knihy má tituly Hoši od bob-
ří řeky a Sofie První.
První tři výherci získali rodinné vstupné do Pevnosti poznání v Olo-
mouci a dárkové tašky. Ostatní nevylosovaní účastníci, kteří se dosta-
vili na slavnostní vyhlášení, mohli dostat ceny útěchy v podobě dár-
kové tašky. 
Výherkyním gratulujeme a těšíme se na další spolupráci s knihovnami 
a jejich čtenáři.          Kateřina Fialová

(realizátor MAP Mohelnicko)

Výherci soutěže Vyhledáváme nové čtenáře.

Mohelnická farnost se zapojí do celostátní akce
Noc koSTeLŮ.
akce se koná 25. května od 19 do 21.30 hodin. 
Program:
19.00 – 19.30 první komentovaná prohlídka kostela
19.30 – 20.00 můžete prožít zpívané chvály s doprovodem mlá-

dežnické scholy
20.00 – 20.30 druhá komentovaná prohlídka kostela
20.30 – 21.00  schola sv. Tomáše Becketa s doprovodem varhan
 a rytmických nástrojů
21.00 – 21.30 hudba starých mistrů – zazní housle a varhany
Pro děti
19.00 – 21.00 je připravena pro děti všech věkových kategorií 

tvořivá dílna, něco si vyrobí, něco se dozví…
Doprovodný program:  Můžete se zapojit do projektu Ručně psaná 
Bible a odnést si pamětní list / Zapálit si svíčku s úmyslem jako po-
děkování nebo prosba za někoho / Zároveň budete moci vystoupat 
na městskou věž, která bude také otevřená / Program NOCI KOS-
TELŮ najdete na webu: www.farnostmohelnice.cz nebo ve vývěs-
ce farního kostela.
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Simona Klímová a Zdeněk Troška.

Proměny Mohelnice II.

Tím, jak třídíme plasty, rozhodujeme o jejich dalším využití 

Ve čtvrtek 26. dubna byla v mo-
helnickém muzeu otevřena vý-
stava historických fotografií a 
pohlednic s názvem Proměny 
Mohelnice II., která je pokračo-
váním stejnojmenné výstavy z 
roku 2012, tentokrát zaměřená 
především na někdejší předměst-
ské části. 
Výstava prezentuje vybraný sou-
bor fotografií a pohlednic ze 
sbírkového fondu mohelnického 

muzea, doplněná je o soubor fo-
tografií z fondů Státního okres-
ního archivu Šumperk. Přestože 
jsou součástí výstavy i velmi sta-
ré a často unikátní snímky (nej-
starší pocházejí ze 3. čtvrtiny 19. 
století) či staré kolorované po-
hlednice, těžiště výstavy tvoří zá-
běry z období od 50. do 80. let 20. 
století, období, které bylo spoje-
no s velkými změnami v urbanis-
tické struktuře a architektonické 

podobě města. Tyto změny se vý-
raznou měrou dotkly někdejších 
předměstí, ať již se jednalo o de-
molice, asanace, výstavbu nových 
sídlišť či rozvoj průmyslových 
podniků a výstavbu dopravní 
infrastruktury. Podobu součas-
né urbanistické struktury města 
mohou návštěvníci výstavy kon-
frontovat s prezentovanou zmen-
šenou kopií polohopisného plá-
nu města Mohelnice z roku 1908, 

který je součástí fondů Státní-
ho okresního archivu Šumperk. 
Plán vznikl v době, kdy velkou 
část vnitřního města ještě oddě-
lovala od předměstí hradební zeď 
a některé části předměstí byly jen 
velmi málo zastavěny. 
Výstava Proměny Mohelnice II. 
bude v mohelnickém muzeu in-
stalována do 8. července 2018. 
                          Zbyněk Žouželka

Bavíme se o množství vytříděných od-
padů. Jak je to ale s kvalitou? 
V současné době je problém s využitím 
plastů, a to především těch ze žlutých 
kontejnerů. Je to způsobeno vhazováním 
nevhodných, silně znečištěných a nedo-
tříděných materiálů a také momentálním 
nezájmem zahraničních zpracovatelů o 
tyto směsné plasty. Proto je nutné neustá-
le usilovat o lepší třídění, aby byly odpa-
dy lépe zpracovatelné a především využi-
telné. Již zmíněný zpracovatelský závod 
SUEZ v Němčicích nad Hanou by měl 
tyto možnosti zpracování posílit. 
co bychom tedy při třídění plastů moh-
li dělat lépe?
Přibližně 30 až 40 % obsahu žlutého kontejneru bohužel nelze využít, a 
jak již bylo řečeno, končí na skládkách. Přitom skládkování je nejmé-
ně vhodný způsob naložení s odpady, měli bychom v první řadě usi-
lovat o recyklaci.
Požádal bych proto obyvatele Mohelnice, aby do žlutých kontejnerů na 
plasty vhazovali jen plastový odpad, který tam patří. Nejvíce kompli-
kuje následné využití mastný obsah, ten prakticky znehodnotí celý ob-
sah kontejneru. 

Kateřina Kodadová 

V Mohelnici se stará o odpady společnost SUEZ Využití zdrojů, a to již od roku 2013. O tom, jaké jsou trendy v odpadech, kde se nám je v Mo-
helnici daří naplňovat a na co bychom se měli více zaměřit, jsme si povídali s Ing. Jiřím Koláčkem, manažerem obchodní skupiny.
Pro město zajišťuje SueZ svoz směsného a tříděného odpadu včetně bioodpadů, v roce 2016 se zvyšoval počet nádob na separaci. Zname-
ná to, že v mohelnici více třídíme? 

Ano, určitě. Také díky tomu, že mohelničtí občané třídí, končí méně 
komunálního odpadu na skládce, což vidíme při pohledu na evidova-
ná data. Dobré výsledky jsou zřejmé i v množství vytříděných biood-
padů, plastů a skla. I když se Mohelnice zatím v tomto směru pohybu-
je pod celorepublikovým průměrem, je třeba občany na tomto místě 
za třídění pochválit. 
můžete uvést nějaké konkrétní příklady využití druhotných suro-
vin? 
Každý asi ví, že recyklovat sklo lze téměř donekonečna nebo že z PET 
lahví se dá vyrobit vlákno a z něj například fleecová mikina. Bioodpad 
zpracujeme a využijeme jako kompost. Málokdo už ale ví, že také na-
příklad obalové fólie lze recyklovat. V našem recyklačním závodu v 
Němčicích nad Hanou vyrobíme z vytříděné plastové fólie regranulát, 
ze kterého se vyrobí nová fólie nebo plastový pytel. Odpad se tak vrací 
do oběhu, aniž by se musela spotřebovat ropa, ze které se jinak surovi-
na pro plastikářský průmysl vyrábí. 
evidujete u tříděného odpadu v mohelnici také nějaké položky s 
klesající tendencí?
Pokles jsme zaznamenali například u tříděného papíru. To je pod-
le zkušeností nejen z Mohelnicka způsobeno vybíráním kontejnerů a 
předáváním papíru do místních sběren. Mohelnice tak bohužel přichá-
zí nejen o dobrá čísla za třídění odpadů, ale také o příspěvky od spo-
lečnosti EKO-KOM, která tyto činnosti podporuje finančně a také v 
celostátní soutěži. 

Ing. Jiří Koláček, manažer 
obchodní skupiny SUEZ VZ
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Rozloučili jsme se s těmito našimi drahými
Pavel Šmiták  1968  Mohelnice
Ladislav Hajzler  1938   Horní Krčmy
Jana Kubová  1941   Mohelnice
Eliška Pichlerová  1933   Mohelnice

Společenská kronika
Ty náš milý Hadaři,
ať se Ti vše vydaří.
Lásku, sex i ctitelky
užívej si do stovky!
Dne 28. 4. 2018 oslavil
a ještě dlouho slavit bude 
své neuvěřitelné 70. narozeniny
 pan Josef Procházka z Mohelnice.
Hodně zdraví, pohody a životního elánu do dalších let ze srdce 
přejí manželka Mirka, děti Petra, Hanka a Josef s rodinami 
a Anička a Libor Oharkovi.

18. ročník Noci s Andersenem
v mohelnické knihovně

Noc s Andersenem v Mohelnici.

V pátek 23. března se v mohelnické knihovně, stejně jako na dalších 
1700 místech, konal 18. ročník Noci s Andersenem. Dvacet mohelnic-
kých školáků a zároveň čtenářů knihovny se připojilo k dalším 97 000 
dětí a dospělých po celém světě, aby si společně užili noc plnou dob-
rodružství, čtení a pohádek, pojmenované podle slavného dánského 
spisovatele. 
Děti přivítala místostarostka Jana Kubíčková a předala jim sladké dár-
ky. Děti se navzájem představily a rozdělily do družstev. Potom mezi ně 
přišel další vzácný host – Hans  Christian Andersen. Dětem vyprávěl 
o svém životě a o pohádkách, které napsal. Jednu z nich, která se jme-
nuje Císařovy nové šaty, dětem přečetl. Děti dostaly papírový model cí-
saře a toho si pomocí barevných látek oblékly, aby císař nezůstal nahý, 
jako tomu bylo v pohádce.
Po večeři děti se čtveřicí komiksových kamarádů z Třeskoprsk vyrá-
běly barevnou točící káču, vynález profesora Myšpulína. S Fifinkou si 
ozdobily a snědly dort a s Bobíkem prošly řadou pohybových aktivit. 
Se strašpytlem Pinďou se odvážně po dvojicích vydaly do tajemného 
knihovnického sklepa osvětleného pouze svíčkami. Tam je ale nečeka-
lo nic děsivého. Naopak. Ve sklepě byl veselý ježek, který nabízel müs-
li tyčinky a jablíčka. 
Na závěr večera děti ještě složily Andersenovské puzzle a chystaly se do 
spacáků. Však už se blížila půlnoc. Ještě je čekala čtená pohádka. Una-
vené, ale šťastné a plné dojmů usnuly. Ráno jsme jim předaly malé dár-
ky a po snídani se rozloučily. 
Rády bychom poděkovaly všem, kteří nám s přípravou a zdárným prů-
během Noci s Andersenem pomohli: paní místostarostce Janě Kubíč-
kové za podporu z města, panu Petrovi Příkopovi za pana Andersena, 
Terezce Strupkové a Jaroslavu Serynovi za pomoc s organizací, Úsov-
sku a. s. za müsli tyčinky a jablka, Rašnerově pekárně za pečivo pro děti 
k večeři a snídani a paní Mileně Strupkové z Kavárny U Kašny za krás-
né upomínkové perníčky.

Adéla Hulmanová

Dne 5. května uplyne smutných 20 let 
od odchodu našeho nenahraditelného 
tatínka,
pana Jiřího Šrota.

S láskou vzpomínají rodina Šrotova 
a rodina Vyboštokova

Úřad práce informuje
K 31. 3. 2018 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního praco-
viště Mohelnice evidováno celkem 502 dosažitelných uchazečů o za-
městnání a podíl nezaměstnaných osob byl 4,1 %. Pouze z Mohelnice 
bylo k 31. 3. 2018 v evidenci 261 dosažitelných uchazečů o zaměstná-
ní a podíl nezaměstnaných osob byl 4,2 %.

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

Velikonoční zajíčkova cesta  
V neděli 8. dubna uspořádali pracovníci DDM Magnet ve spolupráci s 
restaurací Golf Club již třetí ročník akce „Velikonoční zajíčkova cesta“. 
Akce určená pro rodiny s dětmi proběhla v náhradním termínu kvů-
li nepříznivému počasí. Nebylo čeho litovat. Krásné jarní počasí přilá-
kalo na velikonoční cestu 179 dětí. Při nevšedním putování děti plnily 
různé úkoly, které se nesly v duchu jara a Velikonoc, např. házení va-
jec, polévání vodou, pletení pomlázky, skákání zajíčka apod. Za splně-
ní všech úkolů dostaly děti sladkou odměnu. Kromě putování parkem 
bylo pro návštěvníky připraveno malování na obličej, dětský kolotoč, 
výtvarná dílna, minigolf a bohaté občerstvení.

 Zuzana Rýznarová, DDM Magnet Mohelnice

Při skákání „zajíčka“. Foto: Miroslav Škopík
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Galerie Lautner, Kostelní náměstí 2, 789 85 Mohelnice
Výstava milana Valenty a Jaroslava Pecháčka
Do 20. května je v Galerii Lautner instalovaná výstava obrazů Zdeňka 
Skřivánka ze Zvole.
Na konec května pro vás připravujeme společnou výstavu pana mila-
na Valenty z mohelnice a pana Jaroslava Pecháčka z Hanušovic. Ver-
nisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 17 hodin s hudebním 
doprovodem Luboše Šamana Holzera - Šamanské rytmy (Praha, 
olomouc) a performersko - básnickým doprovodem Pavla Svobo-
dy ze Šternberku. Srdečně vás zveme na zahájení výstavy i  na klidněj-
ší prohlídku v následujících dnech. Výstavu můžete navštívit do 3. 6. 
2018.                              Hana Šedinová

minidílny květen 2018 v galerii Lautner 
Středa 16. května Portrét – pastel; cena 100 Kč
Středa 23. května Linoryt; cena 100 Kč
Začátek vždy v 16 hod., pokud není stanoveno jinak. Počet účastníků 
5–10, nad 15 účastníků možno rozšířit na následující 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.

Knihovna Studená Loučka na cestách
V pátek 23. března se netradičně vydáváme na cestu do knihovny Bed-
řicha Beneše Buchlovana, která sídlí v budově někdejší synagogy ži-
dovské minority v Uherském Hradišti a je knihovnou, kde Noc s An-
dersenem před 19 lety přišla na svět. Cestujeme v čase, i když vlak má 
obvyklé zpoždění. 
Hlavní témata letošní Noci s Andersenem byla dvě – Povídání o pej-
skovi a kočičce (r. 1928) pro menší děti a Rychlé šípy (r. 1938) pro star-
ší. Naši knihovničtí skauti zvolili téma druhé a tak vznikla tzv. polní 
knihovna čítající 5 svazků: Odborné zkoušky junácké (1940), 600 ju-
náckých a polních her v místnosti a venku (1946), Junácký rádce (1968) 
a výbor z Rychlých šípů; vzácný dar z dědictví Barbory Burdové. 
V batozích jsou naskládány spacáky, karimatky, jídlo na 3 dny, lékár-
nička, kompas, mapy, deníky a nemalá touha po dobrodružství. V 
Uherském Hradišti se skauty místního střediska Psohlavci střílíme z 
praku, hrajeme lacrosse, chodíme na chůdách nebo lezeme po laně, 
v knihovně nás zdraví laskavé organizátorky Hana Hanáčková a Mir-
ka Čápová, pan Andersen a Rychlé šípy. A protože je pro nás knihov-
na Bedřicha Beneše Buchlovana pomyslnou „Mekkou“, rozhodujeme 
se prozkoumat také Horňácko a Dolňácko, a tak se po další dva dny 
touláme po Bílých Karpatech, pátráme po oskeruši - stromu Slovácka, 
s pamětnicí Ludmilou Bukvicovou zpíváme lidové písně, s etnografem 
panem Hrdouškem nahlížíme do památného domku v Tvarožné Lho-
tě a v sadu u Sudoměřic s ovocnáři sázíme stromy. 
Naše cesta končí v neděli v přeplněném rychlíku, kde děti mezi pasažé-
ry ověšenými technologiemi začteni do Rychlých šípů neslyší, že už vy-
stupujeme. Šestá Noc s Andersenem „v knihovně ve Studené Loučce“ 
končí a my občerstveni radami junáckými zvesela poskakujeme cestou 
k domovům. Nikdo by nám nevěřil, že se ke skupině dětí na chráně-
ných loukách přírodní rezervace Čertoryje přidal pes, na chlup podob-
ný Bublině z Rychlých šípů, fantazie a realita se díky pohádkáři z Dán-
ska příznačně prolnuly.      Hana Konečná, knihovnice Studená Loučka

Výtvarná soutěž se setkala 
s velkým ohlasem 
Dne 17. dubna proběhla vernisáž veřejné soutěže Putování Lišky Bys-
troušky. Výzvy se se ctí ujala Základní škola Vodní 27, Mohelnice, kte-
rá byla také hlavním organizátorem. Původně zamýšlené 4 kategorie 
se při množství obrázků nedaly dodržet. Proto komise složená z peda-
gogů ZŠ Vodní nakonec zvolila kategorií 12. Oceněno bylo více než 60 
obrázků. Zúčastnily se mateřské a základní školy Mikroregionu Mo-
helnicko. Ceny předávala místostarostka Mohelnice Jana Kubíčková, 
ředitel ZŠ Vodní Miroslav Hloušek, starostové zúčastněných obcí Pav-
lov, Líšnice a další. Vernisáž se konala v Duhové čajovně v Mohelnici. 
Na osazení, propagaci a odborné spolupráci na vernisáži a výstavě se 
podílela Galerie Lautner. Duhová čajovna se naplnila pedagogy, rodiči 
a dětmi a hlavně radostí z dárků a ocenění. Nutno říci, že úroveň kres-
by dětí z našeho regionu je velmi vysoká. 
Děkujeme všem pedagogům, kteří se na projektu podíleli, neboť pod 
jejich vedením roste kreativní a nadaná generace malířů. Děkujeme 
všem za účast!                                   

Ivana Mertová Pobucká, kurátor výstavy

Foto z vernisáže výstavy. Foto Jaromír Vítek

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.

Ukliďme Česko ve Studené Loučce

Dobrovolníci ze Studené Loučky.

Obyvatelé Studené Loučky a Bukové se v letošním roce poprvé zapo-
jili do akce Ukliďme Česko. Je potěšující, že se přišli nejen dospělí, ale 
i děti. Zejména kolem státní silnice měla necelá dvacítka dobrovolní-
ků plné ruce práce. Tři pracovní skupiny sesbíraly  několik vleček od-
padu.         Pavel Bílek, osadní výbor SL
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Ředitelka Střední školy, Základní školy
a mateřské školy mohelnice, masarykova 4

vyhlašuje

Z Á P i S
dětí do mateřské školy

na školní rok 2018/2019

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masa-
rykova 4 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb, o vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpi-
sů, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do mateřské školy

Zápis se bude konat dne
10. května 2018 od 13.00 do 15.00 hodin

v budově Střední školy, Základní školy
a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4, 789 85 Mohelnice,

tel. 583 430 046.
Zapsány budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 

od 3 do 6 let. Mohou být zapsány i ty děti, které během školního roku 
2018/2019 dovrší 3 let.

K zápisu donesou rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte, vyjádření školského poradenského zařízení (PPP 

nebo SPC), vyjádření lékaře.
Výsledky zápisu budou zpřístupněny na webových stránkách škol.

Pozvánka na Akademii ZŠ Vodní

Foto z předchozí Akademie
Žáci i pedagogové Základní školy ve Vodní ulici vás srdečně zvou na 
AKADEMII -  tradiční přehlídku originálních vystoupení dětí první-
ho i druhého stupně, která proběhne v úterý 29. května  od 15 hodin ve 
velkém sále MKSC v Mohelnici. Těšíme se na vás!     Monika Weissová    

Přijímací zkoušky v ZUŠ
od 4. června do 8. června 2018 
budou v ZuŠ v mohelnici probí-
hat přijímací talentové zkoušky 
do hudebního, tanečního, výtvar-
ného a literárně – dramatického oboru, vždy od 13.00 do 17.00 v ře-
ditelně školy.

kritéria přijímacího řízení
Přijetí ke studiu. Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absol-
vováním 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 vlast-
ností 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 předpo-
klady, smysl pro krásu tance atd.). 
Zájemci o literárně dramatický obor musí prokázat předpoklady a 
schopnost k tvořivým dramatickým činnostem (pohybovým, mluv-
ním, přednesovým, slovesným). 

Jana Filipková, ředitelka ZUŠ Mohelnice

Na „průmyslovce“ se buduje
V současné době se na SPŠE Mohelnice začal realizovat projekt Po-
řízení vybavení pro odborné učebny – modernizace cNc zařízení 
a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatel-
ných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odbor-
né předměty – Střední průmyslová škola elektrotechnická, mohel-
nice, gen. Svobody 2.
Hlavním cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení odbor-
ných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na bu-
doucí uplatnění na trhu práce. Projekt řeší také bezbariérovost školy 
i učeben. Je provázaný s podporovanými aktivitami Integrovaného re-
gionálního operačního programu (IROP). Je taktéž v souladu s Kraj-
ským akčním plánem vzdělávání Olomouckého kraje (KAP Olomouc-
kého kraje). Období realizace projektu je plánováno na rok 2018.
Již započaly práce na vybudování dvou výtahů, aby byla zajištěna bez-
bariérovost všech částí školy. Během prázdnin pak dojde k rekonstruk-
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Cena Pedagog 
Olomouckého 
kraje 2018
Při příležitosti Dne učitelů probí-
há již tradičně předávání cen Pe-
dagog Olomouckého kraje. Jde o 
ocenění náročné a záslužné prá-
ce i připomenutí významné úlohy 
učitelů ve společnosti. 
V letošním roce, kdy proběhl již 
osmý ročník této akce, byl mezi 
oceněnými i náš kolega Mgr. Ja-
roslav Švec, který působí na SPŠE 

Mohelnice od roku 1995. V roce 2001 byl jmenován do funkce škol-
ního metodika prevence a zároveň jako výchovný poradce školy. Od 
roku 2005 zastává funkci výchovně kariérového poradce školy a v této 
funkci působí až doposud. S žáky má velmi dobré vztahy. Předává 
jim své znalosti a zkušenosti v oblasti svých vyučovaných předmětů. 
Vždy v souladu se svými kolegy aktivně hledá řešení problémů, které 
ve školství vznikají. Má dobré organizační schopnosti, které uplatňuje 
především v oblasti sportu, kdy pod jeho vedením škola dosáhla vel-
mi významných sportovních úspěchů. Pan Švec se také věnuje výchově 
mladších a starších žáků mohelnických judistů.
K tomuto úspěchu blahopřejeme. 

Jana Skopalová, zástupkyně ředitele SPŠE Mohelnice

V Obchodní akademii zněla ruština
Stalo se již tradicí, že přelom měsíce března a dubna je v naší škole vě-
nován ruskému jazyku. Nebylo tomu jinak ani letos. 
V pátek 23. března 2018 v budově školy proběhlo krajské kolo Soutě-
že v jazyce ruském. V kategoriích ZŠ a NG a SŠ I, II, II porovnalo své 
znalosti několik desítek žáků základních a středních škol Olomoucké-
ho kraje. Porota neměla vůbec lehké rozhodování, protože do celostát-
ního kola mohou postoupit jen ti nejlepší. Podle vyjádření porotců je 
úroveň znalostí ruštiny u soutěžících čím dál tím vyšší a mnohdy není 
lehké o vítězi rozhodnout. 
Jiný pohled na ruštinu jsme měli ve čtvrtek 5. dubna 2018, kdy ve vel-
kém sále domova mládeže proběhl již 52. ročník umělecké přehlíd-
ky ARS POETICA – Puškinův památník. Sjeli se sem sólisté i kolek-
tivy soutěžících všech věkových kategorií z Olomouckého i Zlínského 
kraje, aby předvedli co nejlepší výkony v oblastech hudebního a slov-
ního projevu. Sálem zněly ruské písně a úryvky z děl spisovatelů všech 
období.
Celé klání pečlivě hodnotila odborná porota, v jejímž čele zasedl Mgr. 
Jiří Klapka, předseda České asociace rusistů, společně s Mgr. Zdeňkou 
Jásenskou (ZUŠ Mohelnice) a Mgr. Janou Burešovou (OA Mohelnice) 
Soutěžící s nejlepšími výkony byli nominováni do celostátního kola, 
které se uskuteční 6. června v Praze v Ruském centru vědy a kultury. 
Když se ohlédneme za letošním „jarem s ruštinou“, velmi nás těší ne-
jen rostoucí zájem o účast v obou soutěžích, ale také vysoká úroveň 
znalostí. Děkujeme všem učitelům ruštiny, kteří dokážou své žáky na-
dchnout a pečlivě připravit.     Šárka Miketová, odborný garant soutěží

5. ročník okresního kola soutěže
Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů na ZŠ Mohelnice, Vodní 

Garantka OVOV Šárka Kašpárková s místostarostkou Mohelnice Janou 
Kubíčkovou a Michalem Pogánym

Rok se s rokem sešel a téměř přes-
ně na den jsme se opět sešli na 
hřišti Základní školy Vodní v Mo-
helnici. V pátek 6. dubna 2018 se 
zde konal již pátý ročník okres-
ního kola Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů - OVOV. 
Garantem naší soutěže je po ce-
lých pět let bronzová medailist-
ka z olympijských her v Atlantě a 
mistryně světa z roku 1997 Šárka 
Kašpárková a její partner Michal 
Pogány. V letošním roce se okres-
ního kola OVOV  zúčastnilo 163 
sportovců z 10 škol. Z Mohel-
nice se přihlásily školy ZŠ Vod-
ní a ZŠ Mlýnská, ze Zábřehu ZŠ 
Školská a ZŠ Krasohled, ze Šum-
perka ZŠ Sluneční a ZŠ Hanác-
ká, dále ZŠ Úsov, Dubicko, Lošti-
ce a Ruda nad Moravou. Celkem 
soutěžilo 8 družstev (vždy 4 dív-
ky a 4 chlapci) a 101 jednotlivců 
narozených v letech 2003 - 2008. 
Do krajského kola postupují dvě 
vítězná družstva a první dva jed-
notlivci z každého ročníku. Na 
okresním kole OVOV plní žáci 
pouze pět z deseti disciplín – hod 
medicinbalem, přeskoky přes švi-
hadlo (vzad, vpřed, vajíčko a ko-
níček), trojskok, kliky a běh 1000 
m nebo dribling. 
Samotné soutěži předcházela ná-
ročná příprava. Bylo nutné zajistit 
organizátory k jednotlivým stano-
vištím, do šaten i pro zpracování 
výsledků, upravit školní hřiště, 
připravit tabulky pro zápis výko-
nů soutěžících. Počasí nám přá-
lo, a tak jsme mohli zahájit soutěž. 
Tohoto úkolu se ujala Šárka Kaš-
párková a ředitel školy Ing. Miro-
slav Hloušek, kteří přivítali nejen 
všechny sportovce, ale i doprová-
zející pedagogy a hosty, kterými 
byli zástupci města Mohelnice. Ve 

svém úvodu zdůraznili cíl toho-
to projektu, a to zapojit co nejví-
ce dětí a mládeže do sportovních 
aktivit a motivovat je ke zlepšová-
ní fyzické zdatnosti. Všem popřá-
li hezké sportovní zážitky v duchu 
fair play. 
Všichni sportovci byli odhodlaní 
podat nejlepší výkony a reprezen-
tovat co nejlépe svou školu. Dopo-
ledne ubíhalo a najednou tu byla 
závěrečná disciplína běh na 1000 
m. U startu se sešlo v osmi bězích 
celkem 127 žáků a žákyň. Bylo 
úžasné pozorovat, jak se účastní-
ci tohoto klání vzájemně podpo-
rují a povzbuzují. 
K závěrečnému vyhlašování vý-
sledků se sešli sportovci, hosté i 
organizátoři. Na stupních vítězů 
stáli zástupci z většiny škol. Ra-
dost byla veliká, atmosféra pří-
jemná. Veliké nadšení prožíva-
lo družstvo ze ZŠ Vodní – Hana 
Bílková, Adéla Miketová, Anna 
Miketová, Anna Šafářová, Ond-
řej Brulík, Štěpán Holinka, Šimon 
Damajka a Jan Tomaščák, když 
vystupovali na stupínek nejvyšší, 
a tím si vybojovali postup do kraj-
ského kola, které se bude konat 1. 
června 2018 v Hranicích na Mo-
ravě. Družstvo v Hranicích pod-
poří i šest jednotlivců –  Nelli Ur-
bášková, Nikola Sedlářová, Sabina 
Vetrová, Eliška Rostová, Linda 
Šrotová a Jakub Grohmann. 
Děkujeme všem organizátorům 
za přípravu a realizaci okresního 
kola OVOV a postupujícím spor-
tovcům přejeme mnoho úspěchů 
v kole krajském.
Podrobnější výsledky všech spor-
tovců najdete na webových strán-
kách www.ceskosportuje.cz a fo-
tografie na www.ovov.rajce.net.

     Alena Sedlářová

ci sociálních zařízení. Dále se v rámci úsporných opatření připravuje 
zateplení budov SPŠE. První etapa - vybudování rekuperace vzduchu 
učeben a přípravné práce pro zateplení proběhne již o prázdninách, 
druhá etapa - odizolování a zateplení budov pak v následujícím roce.
Velké změny nastanou v budově současných dílen, kde proběhnou sta-
vební úpravy a následně budou vybaveny novými, moderními stroji. 
I v dalších odborných učebnách budou nové, moderní technologie.
Realizací projektu budou mít žáci možnost získat kvalitnější vzdělání 
v souladu s nejnovějšími trendy v praxi. V rámci odborné výuky se žáci 
seznámí s nejmodernějšími technologiemi, což umožní lépe připravit 
žáky pro reálná pracoviště firem.                           Jana Skopalová

Oceněný pedagog Jaroslav Švec
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Vyšší odborná škola v Šumperku
VOŠ a SPŠ Šumperk nabízí absolventům všech typů 
středních škol 3leté denní studium oboru Informační 
technologie ve vzdělávacím programu Multimediální in-
ternetové služby. Vzdělávací program reflektuje současné 
moderní trendy, které v aplikacích informačních techno-
logiích zaznamenávají výrazný vzestup, kopíruje součas-
nou narůstající poptávku na trhu práce v tomto odvětví. 
Výuka je prováděna na moderním hardwarovém a soft-
warovém vybavení školy s výraznou orientací na praxi. 
Vzdělávací program byl rovněž konzultován se sociální-
mi partnery z oblasti výrobní sféry a nevýrobních insti-
tucí. Podmínkami přijetí jsou středoškolské vzdělání za-
končené maturitní zkouškou a podání přihlášky. Studium 
je zakončeno absolutoriem a získáním titulu Dis. Absol-
vent nalezne uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím sekto-
ru IT – nejenom ve firmách a v oblasti veřejné správy, ale 
je připraven i pro samostatné podnikání. 
Přihlášky můžete podávat na adrese školy do 31. května 
2018 a přijímací řízení proběhne 25. června 2018. 
Kontaktní osobou je Ing. Ilona Opatovská, 
tel: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz.

iNZerce



11

ZaJÍmaVoSTi

Nové dotační možnosti 

Správně vykročit
Od října 2017 začal olomouc-
ký EDU institut, z.s., realizovat 
projekt spolufinancovaný Ev-
ropským sociálním fondem s ná-
zvem Správně vykročit. Nabízí 
mladým nezaměstnaným do 30 
let se základním vzděláním mož-
nost zvýšit si kvalifikaci a tím 
lépe uspět na trhu práce. Pro-
jekt je realizován v okresech Olo-
mouc, Šumperk a Prostějov. 
Kromě vzdělávání jsou připraveny 
také dotace na pracovní místa, kte-
ré usnadní uchazečům nástup do 
pracovního poměru. V projektu je 
prioritou individuální přístup ke 
každému jednotlivci. Vstupní klí-
čovou aktivitou je motivační kurz, 
který obsahuje: osobní potenci-
ál, krizovou komunikaci, pracov-
ní právo, pracovní životopis a pra-

covní pohovor. Další aktivitou je 
job klub, kde se klienti scházejí, 
a společně s konzultantem pro da-
nou oblast mapují situaci na trhu 
práce. Po celou dobu účasti v pro-
jektu je tým připraven poskytovat 
individuální poradenství. Pro ty, 
kteří nemají ve své pracovní dráze 
jasno, je k dispozici profesní či bi-
lanční diagnostika. 
Projekt Správně vykročit je re-
alizován v rámci operační-
ho programu Zaměstnanost 
pod číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0-
/16_06/0007105 a potrvá do lis-
topadu roku 2019. 
Zájemci o vstup kontaktujte ko-
ordinátorku cílové skupiny pro-
jektu Libuši Navrátilovou na tel. 
č. 775 775 837.

EDU institut, z.s. 

Mohelnický Siemens otevírá brány
Nejrozsáhlejší areál koncernu Siemens na světě se opět otevírá ná-
vštěvníkům. V sobotu 12. května od 8 do 13 hodin zveme všechny 
bývalé pracovníky, rodinné příslušníky i širokou veřejnost na pro-
hlídku našeho areálu. Podíváte se do odštěpného závodu elektro-
motory mohelnice, ve kterém vyvíjíme a vyrábíme nízkonapěťové 
asynchronní elektromotory, své brány otevře i závod na výrobu pří-
pojnicových systémů Busbar Trunking Systems. 
Projděte hlavní vrátnicí areálu společnosti Siemens na ulici Nádražní 
25 v Mohelnici a otevře se vám svět technologií a poctivé lidské prá-
ce. Historie elektrotechnické výroby u nás sahá do roku 1904, od roku 
1939 vyrábíme elektromotory. Dnes je největším evropským výrobcem 
nízkonapěťových asynchronních elektromotorů a také jedním z nejvý-
znamnějších zaměstnavatelů regionu. 
V rámci dne otevřených dveří vám chceme ukázat výrobní haly mon-
táže, obrobny, navijárny, lisovny a slévárny. Navštívíte ukázková pra-
coviště a získáte veškeré informace o jednotlivých fázích výroby elek-
tromotoru. Budete mít možnost podívat se i do o.z. Busbar Trunking 
Systems, závodu na výrobu přípojnicových systémů. Občerstvení pro 
vás zajistí závodní jídelna a kantýna. Na děti i dospělé čeká doprovod-
ný program. Nechcete ale, abychom vám všechna tajemství prozradili 
předem, že? Přijďte se podívat, jak vypadá život za branami význam-
ných výrobních podniků! Rádi vás provedeme!               Lenka Caley 

DŮm  DěT Í  a  m L Á De ž e  m ag N eT  moH e L N ic e
připravuje pro děti z 1. - 9. tříd tradiční

PŘÍměSTSkÉ TÁBorY 
1. příměstský tábor: 16. 7. - 20. 7. 2018
2. příměstský tábor: 23. 7. - 27. 7. 2018
3. příměstský tábor: 20. 8. - 24. 8. 2018
4. příměstský tábor: 27. 8. - 31. 8. 2018

 
Cena příměstského tábora: 1000 Kč
 

Podrobnější informace obdržíte na plakátech, internetových strán-
kách DDM Magnet nebo přímo v DDM Magnet Mohelnice, Spar-
takiádní 8, tel.: 583 431 813.

Přijďte na MAGNETIÁDU 2018
Dvacátý sedmý ročník přehlídky zájmové činnosti Domu dětí a mlá-
deže magnet se uskuteční ve čtvrtek 24. května v 16 hodin v mohel-
nickém kulturním centru jako slavnostní ukončení zájmové činnosti 
ve školním roce 2017/2018. Se svým vystoupením se představí kroužky 
aerobiku, angličtiny, taneční kroužky, mažoretky, T - Club aj. Pracovníci 
Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice zvou nejen všechny děti a rodi-
če, ale i ostatní občany města ke zhlédnutí výsledků práce dětí ve volném 
čase. Vstup zdarma.                 Miroslav Škopík, DDM Magnet Mohelnice

Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace jsou ná-
strojem pro podporu a realizaci 
rozvoje vybraných aspektů vyme-
zeného území, např. podnikání, 
doprava, zaměstnanost či infra-
struktura. Podpora se odehrává 
prostřednictvím klíčových inves-
tic, financovaných z více než jedné 
prioritní osy jednoho či více pro-
gramů z Evropských strukturál-
ních a investičních fondů. Podpo-
řené projekty musí být realizovány 
na území Olomoucké aglomerace. 
Představme si nyní stručně dotační 
možnosti z operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost a z operační-
ho programu Zaměstnanost.
První je výzva nositele ITI OA č. 
26 Školicí střediska. Alokace je 60 
milionů Kč a žadatelé mohou zís-
kat dotaci až 5 milionů Kč. Žada-
teli mohou být malé nebo střední 
podniky (MSP) v oblasti zpraco-
vatelského průmyslu. Cílem výzvy 
je podpořit budování infrastruktu-
ry pro vzdělávání a rozvoj lidských 
zdrojů v podnikatelském sektoru 
a zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělá-
vání. Podat projektový záměr mů-
žete do konce července 2018. 
Další vyhlášenou výzvou v rámci 
programu OP PIK je výzva nosi-
tele ITI OA 
č. 27 inovace – Projekt na ochra-
nu práv průmyslového vlastnic-
tví. Alokace výzvy je 30 milionů 
Kč, žadatelé mohou získat až 1 
milion korun. Žadateli mohou být 
MSP, veřejné výzkumné instituce, 
vysoké školy či ostatní instituce 
terciárního vzdělávání. Dotaci je 
možné získat na zajištění ochra-
ny průmyslového vlastnictví v ČR 
a zahraničí. Podat projektový zá-
měr můžete do konce září 2018.
Další výzvou z rodiny OP PIK je 
výzva nositele ITI OA č. 29 apli-
kace. Výzva má alokaci 80 milio-
nů Kč, žadatel může získat dota-
ci až 50 milionů korun na jeden 
projekt. Projektový záměr může 
podat MSP i velký podnik. Cí-

lem výzvy je podpořit projekty, 
které prostřednictvím průmys-
lového výzkumu a experimentál-
ního vývoje získají nové znalosti 
pro vývoj nových produktů, ma-
teriálů, technologií a služeb. Po-
dat projektový záměr můžete do 
konce srpna 2018.
V polovině května budou podru-
hé vyhlášeny výzvy nositele ITI 
OA z OP PIK č. 36 Nemovitos-
ti, č. 37 inovace – inovační pro-
jekt a 38 Potenciál. Alokace vý-
zvy Nemovitosti je 196 mil. Kč, 
Inovace – Inovační projekt je 187 
milionů a Potenciál 93 milionů 
Kč. Podmínky výzev budou stej-
né jako v prvním kole. 
V polovině března byla vyhlášena 
druhá výzva nositele ITI z OPZ č. 
31 Podpora začlenění osob ohro-
žených dlouhodobou nezaměst-
naností na trh práce. Celková 
alokace výzvy je 80 milionů Kč. 
Předložit projektový záměr mohou 
obce a jimi zřizované organizace, 
dobrovolné svazky obcí, vzděláva-
cí a poradenské instituce a nestátní 
neziskové organizace. Výzva pod-
poruje aktivity zaměřené na zvý-
šení zaměstnanosti nezaměstna-
ných osob a aktivizaci ekonomicky 
neaktivních osob (např.: rekvalifi-
kace). Cílovou skupinou projek-
tu mohou být uchazeči a zájem-
ci o zaměstnání a neaktivní osoby 
mladší 25 let (vč. studentů posled-
ních ročníků SŠ a VŠ) a osoby ve 
věku 50 a více let. Podat projektový 
záměr můžete do října 2018.
Výše uvedené výzvy jsou konci-
povány jako průběžné, tj. z důvo-
du možnosti vyčerpání alokace 
doporučujeme podat projekto-
vý záměr co nejdříve. Informa-
ce, jak podat projektový záměr, 
a podmínky jednotlivých výzev 
najdete na webových stránkách 
www.olomoucka-aglomerace.cz, 
kde jsou i potřebné kontakty.

Ondřej Lakomý



12

iNZerce  /  iNformace

Přivydělejte si
k mateřské, studiu nebo zaměstnání.

www.podnikejzdomova.cz/snevajsova
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Knihovna měla v březnu opět 
zajímavý program
V březnu, „Měsíci čtenářů“, je již tradičně v knihovně velmi živo. Nej-
více se k návštěvě a seznámení s knihovnou hlásily mateřské ško-
ly na program „Kamarádka knihovna“. Zapojilo se celkem 8 tříd. Pro 
nejmenší čtenáře máme širokou nabídku knih, od těch obrázkových 
a zábavných až po naučné, vzdělávací, seznamující jednoduchou for-
mou s okolním světem. Návštěva u nás je jistě inspirovala, protože 
krátce nato se do knihovny přihlásilo několik nových čtenářů. 

Rudolf Malý přednášel o Novém Zélandu a Fiji.

Veřejnosti jsme nabídli cestopisnou přednášku. Pan Rudolf Malý 
z Úsova navštívil již dvakrát Nový Zéland a Fiji. Ze své cesty, která tr-
vala 11 týdnů, pořídil množství zajímavých fotek a s poutavým výkla-
dem představil tuto vzdálenou destinaci. Své zkušenosti a zážitky také 
vydal v knize, kterou nabídl přítomným za speciální cenu i s věnová-
ním. Přednáška měla velkou návštěvnost a dle ohlasů se velmi líbila. 
Knihu lze také zapůjčit z našeho fondu.    
Pro děti ze základních škol byla beseda s Ing. Martinem Koudelkou. 
Ten pro knihovnu již realizoval besedy o Javoříčských jeskyních, neto-
pýrech a květeně NPR Špraněk. Tentokrát představil žákům 6. tříd ZŠ 
Mlýnská francouzského spisovatele dobrodružné literatury a jednoho 
ze zakladatelů vědeckofantastické literatury Julesa Vernea. Jeho život 
byl velmi zajímavý a dílo rozsáhlé a obdivuhodné. Pan Koudelka patří 
mezi sběratele, fanoušky a znalce Verneho knih. Ve fondu máme k dis-
pozici jak díla klasická, tak i nově vydaná v komiksové podobě. 
Dětem a podpoře dětského čtenářství byla 20. března věnována akce 
„Podej ruku knize“. Zájem ze strany učitelů byl větší než vloni, zúčast-
nilo se 8 tříd základních škol a četlo celkem 142 dětí. Děti prezentovaly 
jak své knihy oblíbené, tak ty, ze kterých čtou společně ve škole. 
V březnu skončila soutěž vyhlášená MAS Mohelnicko, z.s.,  „Vyhledá-
váme nové čtenáře“, do které byly nominováni nově přihlášení čtenáři 
jak naší knihovny, tak knihoven na území ORP Mohelnice. Pro vylo-
sované byly připraveny zajímavé odměny.
Program rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti také realizuje MŠ Hálko-
va ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českém Brodě. Zde může-
me prezentovat současnou dětskou literaturu pro předškolní děti a do-
poručovat tu, která je vhodná pro práci s dětmi a jejich rozvoj.
Za celý březen jsme uspořádali 14 kulturních a vzdělávacích akcí, kte-
rých se zúčastnilo 490 návštěvníků. A jako každoročně bylo březno-
vé turné ukončeno naší největší a tradiční akcí pro menší děti, „Nocí 
s Andersenem“.        Hana Haltmarová

Vybíráme z mohelnické farní 
kroniky 
Dr. robert Jaschek 1959
Koncem roku 1958 bylo za po-
moci okresního archiváře p. Ko-
plíka provedeno přemístění cír-
kevních archivů (arcikněžského, 
děkanského a farního) do nově 
určené archivní místnosti v bý-
valé budově mohelnické fary. Při 
odprodeji fary vyhradil si pro-
zíravý farář zmíněnou místnost 
pro archivní účely. Po přemístě-
ní archivu byl proveden i úřední 
záznam.
První týdny nového roku byly ve 
znamení radovánek a plesů. Krát-
kost masopustu překvapila i míst-
ní sbor požárníků, že svůj ples sta-
novili na první sobotu v postě.
Počasí bylo v lednu dosti mokré, 
teprve o Hromnicích (2. února) 
přituhlo a zůstalo tak celý půst.
Postní život ve farnosti byl zpo-
čátku brzděn velkou zimou. 
Naštěstí nebyly práce na polích 
ještě v plném proudu, proto ná-
vštěva na obřadech velikonoční-
ho týdne byla ještě nějak uspo-
kojivá. Přispělo k tomu i nové 
pořadí bohoslužeb.
Úcta mariánská v měsíci květnu 
našla svůj výraz v pravidelných 
májových pobožnostech. Návště-
vy pobožností však měly slabou 
účast. Byl to slabý máj!
Pro různé sportovní a zábavní 
podniky o nedělích bylo možno 
uskutečnit 1. sv. přijímání škol-
ních dětí až 21. června za účasti 
30 dětí. K radosti byl však zrov-
na svátek sv. Aloise, patrona škol-
ní mládeže.
Obvyklé jarní průvody Vzkříšení 
a křížových dnů odpadly a byly na-
hrazeny pobožnostmi v kostele.
V létě začal zápas o farní stodo-
lu. Mezi JZD a Okresním výkup-
ním podnikem. Má býti znárod-
něna, farní úřad ztratí nájemné 
ze stodoly. Snad nám zůstane ješ-
tě přilehlý zbytek bývalé farské 
zahrady (pozn. na Třebovské ul. 
u kříže)
Žně začaly sice deštivým týdnem, 
zneklidnily tak rolnictvo a úřady. 
Ale pak bylo skoro 4 měsíce pěk-

ně, takže obilí, otava a okopaniny 
mohly býti řádně sklizeny.
Koncem června byl přemístěn 
zdejší domov důchodců do kláš-
tera redemptoristů v Červen-
ce. Asi se 150 chovanci odešly 
i ctih. sestřičky a ostatní perso-
nál. Baráky na bývalém farském 
poli osiřely jen na krátko. Brzy se 
do nich nastěhoval matracářský 
podnik a získal tak i dlouho hle-
dané místo pro uskladnění mat-
racové trávy.
14. 9. zemřela v nemocnici v Li-
bině dlouholetá farská hospody-
ně Marie Hedwigerová. Pohmož-
dila si 17. 3. pádem na dvorku 
ruku. Její starý plicní neduh byl 
tím pádem znovu rozvířen a při-
spěl k jejímu úmrtí. V posledních 
letech byla zvlášť obětavým dob-
rodincem farního kostela a nová 
antipedia na bočních oltářích 
jsou darem jejím. Pohřeb byl 16. 
9. na zdejším hřbitově.
Následkem stupňovaného ná-
tlaku a osobního přesvědčování 
klesl počet přihlášených dětí do 
náboženství pod úroveň loňské-
ho roku.
První školou bez přihlášky do 
náboženství je národní škola ve 
Slavoňově. Vyučování v Křema-
čově převzal dp. adm. v Maletíně 
P. Variš, vše ostatní bylo přiděle-
no místnímu faráři Dr. Jaschko-
vi.
Roráty byly zpočátku ještě dob-
ře navštěvovány. Na předvánoční 
zpověď přišlo ještě 54 dětí škol-
ních. Ježíšek jim za to udělal také 
radost, na Štědrý den napadl prv-
ní větší sníh! Tak byly bílé Váno-
ce. Na půlnoční mši zhaslo elek-
tr. světlo po celém okolí. Asi bylo 
vedení přerušeno těžkým čerst-
vým sněhem. 
Celkově se duchovní správa 
v zapadajícím roku pohybovala 
v těchto mezích: 58 sv. křtů, 34 
asistencí při svátosti manželství 
a 31 pohřbů.          Helmut Bartoš

DěTSkÉ DoPraVNÍ HŘiŠTě V moHeLNici 
PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

květen, červen pátek, sobota, neděle
15.00 – 19.00 hodin

červenec, srpen pondělí – neděle
10.00 – 20.00 hodin

FINGERS UP
29. a 30. června

Morava Camp
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Jako každoročně na „šmekustra“ 
vyrazili na společnou vycházku 
turisté z Loštic a Mohelnice. Ten-
tokrát naplánovali toulky pan-
stvím Lichtensteinů. Z Mladče, po 
poctivém vyprášení proutky, vy-
šli kolem kopce Třesína, zastavi-
li se na místě, kde stávala do roku 
1910 Rytířská síň, kolem řimic-
kých vyvěraček, po naučné stezce 
kolem Nových Zámků přes Nové 
Mlýny, Moravičany a domů do 

Velikonoční
putování
turistů

Mohelnice. Navzdory nepříjem-
né předpovědi počasí se sešlo sko-
ro 30 turistů a nelitovali, celý den 
bylo slunečno s mírným stude-
ným větrem. Nicméně, už na této 
vycházce plánovali, kam by mohli 
zamířit příští rok na Velikonoční 
pondělí, aby bylo něco zajímavé-
ho na cestě k vidění.
Takže, kdo holduje turistice v kaž-
dém ročním období, může příště 
vyrazit do přírody s turisty. 

Jaromír Vítek

Mladí karatisté na zkouškách
V sobotu 7. dubna se v Mohelnici konaly zkoušky a seminář oddílu Ka-
rate Mohelnice. Zkoušek se zúčastnilo 11 karatistek a karatistů. Michal 
Staňa, Eliška Kostková, Eva Osičková a Antonín Šíp se zkoušek zúčast-
nili poprvé a získali tak bílý pásek. O zelený pásek se ucházelo hned pět 
dětí – Adéla Jurníčková, Petr Hladík, Dominika Hainzová, Alexandr 
Kaniščev a Daniel Brixi, i ti složili zkoušky úspěšně. Za dorostenky se 
na zkoušky připravovaly Viktorie Knířová a Karolína Frenclová. Vik-
torka získala po odcvičení technik, kumite a katy Heian Yondan prv-
ní modrý a Kája po bezchybném předvedení katy Tekki Shodan prv-
ní hnědý pásek. 
Po zkouškách následoval seminář dospělých. Byl zaměřen na kata (se-
stava technik), ve kterých se bojuje proti tyči. Seminář vedl světozná-
mý instruktor Ing. Sawas Sofianidis.
Všem karatistkám a karatistům, kteří úspěšně odpáskovali, blahopřeje-
me.               Michal Kostka

Děti po zkouškách i se svými instruktory.

Karatisté zazářili v Opavě 
V sobotu 14. dubna se v Základní škole Šrámkova v Opavě konaly dět-
ské karatistické závody stylu shotokan asociace CzKA. I mohelničtí ka-
ratisté se v brzkých ranních hodinách vypravili do Opavy.
Po příjezdu a registraci v tělocvičně následovala krátká rozcvička a zá-
vody mohly začít. Jako první na řadu přišly malé děti ve věku 7 – 8 let, 
které bojovaly v dívčích, klukovských i smíšených soutěžích. Nejvíce 
se dařilo Elišce Kostkové a Danielu Briximu, oba se probojovali v kata 
i kumite do finále, kde se utkali i proti sobě. Elišce se nepovedla kata a 
skončila na třetím místě. V kumite však velmi pěkně a odvážně zabojo-
vala s o rok staršími kluky a získala stříbrnou medaili. Daniel s přehle-
dem zvítězil v kata i kumite a vybojoval tak dvě zlaté medaile.

Nadšení po závodech

Následovaly další kategorie dívky a hoši 9 – 10 let. V kategorii dívky 9 
– 10 let obsadily Adélka Jurníčková druhé a Dominika Hainzová první 
místo. Holky se neztratily ani v kumite, kde získaly úplně stejné medai-
le. V kategorii kata chlapci 9 – 10 let získal Alexandr Kaniščev stříbro 
a Hladík Petr bronz. V kumite stejné věkové kategorie pak obsadil Ka-
niščev první a Hladík druhou příčku. Nervy drásající zápas pak mohli 
diváci vidět v boji Petra Hladíka s Tangem Tuang Hoem, kde se bojo-
valo až do posledních vteřin. 
Následovaly kategorie věku 10 – 11 let. Tady v kategorii kumite zvítězil 
talentovaný Michal Staňa a porazil tak favorita Thuang Hoa.
V katě smíšených dětí 11 – 13 let zabodovala Karolína Frenclová se 
svou kata Heian Godan a s nejvyšším bodovým ziskem těsně porazila 
druhého Due Ngo Vana a třetího Tein Nguyen Dirka. V ryze dívčí ka-
tegorii kata 13 – 16 let pak Karolína ještě přidala ke zlatu stříbro. Ne-
stačila pouze na opavskou závodnici Magdalenu Vlkovou, která před-
vedla precizní finálovou katu. 
Všem medailistům blahopřejeme. Děkujeme i rodičům za podporu 
a odvozy dětí na naše akce, městu Mohelnice a firmě Siemens za fi-
nanční podporu akcí.                      Kateřina Kostková

Mohelnické tygřice uspěly
na mezinárodním poli
V době velikonočních svátků 
se tým mohelnických basketba-
listek a basketbalistů kategorie 
U10 zúčastnil čtyřdenního me-
zinárodního basketbalového tur-
naje v Ostravě „Easter Tourna-
ment Ostrava 2018“. Jednalo se 
o již 23. ročník turnaje s mezi-
národní účastí přibližně patnác-
ti set dětí všech věkových katego-
rií z České republiky, Slovenska, 
Polska, Maďarska, Lotyšska, Lit-
vy, Finska, Německa a řady dal-

ších zemí. My jsme se do Ostravy 
vydali v následující sestavě: Kate-
řina Ellnerová, Eliška Froncová, 
Šimon Grohar, Helena Gürbüz, 
Marie Kučerová, Adéla Lávičko-
vá, Vojtěch Macháček, Barbora 
Macháčková, Nela Motejzíková, 
Adéla Navrátilová, Amálie Nos-
ková, Monika Šípková, David Za-
pletal, hlavní trenér Petr Kučera, 
asistent Jan Macháček a kustod 
František Navrátil.
Naše kategorie obsahovala šes-
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tici týmů, což v turnajové mate-
matice znamenalo pět těžkých 
zápasů ve čtyřech dnech. Po ur-
putných bojích jsme po prvních 
třech dnech turnaje měli jednu 
výhru a dvě prohry: Mohelnice – 
Sadská 10:26, Mohelnice – Čes-
ký Těšín 40:16 a Mohelnice – Os-
trava B 34:37. Zejména prohra s 
Ostravou B o tři body nás hod-
ně mrzela. Poslední den turnaje 
nás čekaly dva těžké zápasy, kte-
ré, pokud jsme chtěli pomýšlet 
na medaile, jsme museli vyhrát. 
Prvním z nich byl dopolední zá-
pas se soupeřkami ze slovinské 
Litije, který jsme v infarktovém 
závěru této taktické bitvy vyhráli 
41:40, a druhým bylo odpolední 
utkání s týmem Ostravy A, kte-

Velký úspěch pro Mohelnici

Velikonoční turnaj mládeže
Výprava T. J. Sokol Mohelnice přivezla 25. března celkem šest cen-
ných kovů! Dvě první místa vybojovali František Matal (U9 do 26 kg) 
a Adam Šmelko (U13 do 50 kg) a čtyřikrát stáli naši mladí judisté a 
bronzovém stupínku - Maxim Damajka (U9 do 28 kg), Martin Sedlák 
(U13 do 38 kg), Šimon Damajka (U13 do 42kg) a Luboš Pecha (U15 do 
55 kg). Blahopřejeme!             Blanka Švecová

Bratři Damajkovi zaváleli! 
V sobotu 14. dubna se v Uherském Hradišti konal již 24. ročník veli-
konočního turnaje judo.  V kategorii mladších žáků do 42 kg se Šimon 
Damajka probojoval až do finále, kde před časovým limitem porazil 
Musila z BeF Blansko chvatem soto maki komi na ipon. Pozadu nezů-
stal ani jeho mladší bratr Maxim Damajka, který mezi mláďaty do 29 
kg třikrát zvítězil, vystřídal pěkné chvaty i držení a získal pro Mohelni-
ci druhé zlato.              Blanka Švecová

Mistrovství ČR juniorů v judo
Hranice na Moravě 14. dubna 2018
T. J. Sokol Mohelnice měla v této vrcholné soutěži jediné zastoupení, a 
to Vojtu Platka ve váze do 81 kg. V úvodním duelu podlehl pozdější-
mu finalistovi Martinu Bezděkovi z Hranic, který jej „vytáhl“ do oprav-
ných bojů o třetí místo. Ani tady se však Vojtovi nedařilo a i jeho druhý 
soupeř Jakub Pohořalý z USK Praha byl tentokrát lepší.

Blanka Švecová

rý jsme nakonec také v poslední 
čtvrtině vybojovali 36:24. 
Následoval nástup družstev a vy-
hlášení. Dostali jsme pohár, Kač-
ka Ellnerová byla nominována 
do All-Stars týmu turnaje, Vojta 
Macháček byl nejmladším účast-
níkem turnaje a všem se na krku 
houpala krásná bronzová medai-
le. Abych neopomenul, v rámci 
turnaje se konalo několik indi-
viduálních a týmových soutěží. 
Soutěž v driblinku vyhrál David 
Zapletal. Soutěž ve střelbě vyhrá-
la Amálka Nosková a Bára Ma-
cháčková byla třetí. Týmovou 
soutěž ve dvojtaktech vyhrál tým 
Mohelnice. 
Tak proběhl náš první velký me-
zinárodní turnaj, kde Mohelni-

ce o sobě dala pěkně vědět. Na 
tým, který nemá žádného velkého 

sponzora, je to úctyhodný výkon. 
Co myslíte?    Petr Kučera, trenér

Mohelnický vandr již pátým rokem
Letos již popáté pořádá T. J. Sokol a mohelničtí turisté akci pod ná-
zvem Mohelnický vandr. Tato akce je pro pěší i cykloturisty a je zamě-
řená hlavně na mládež a děti. Samozřejmě účast dospělých je vítána. 
Start je v zahradě za sokolovnou, možnost vybrat několik tras jak pro 
cyklo i pěší. Cíl je na vodácké základně na moravičanském „Bagru“. 
Zde budou pro děti přichystány různé sportovní a obratnostní hry se 
sladkou odměnou. Každý účastník obdrží diplom, možnost občerstve-
ní (klobásy z rožně, nealko i pivo, káva apod.). 
Přijďte a přijeďte k vodě, možnost projížďky na člunech či koupání. 
Podpoříte snahu pořadatelů akcí pro děti a mládež, podporovanou 
Městským úřadem v Mohelnici. Takže 19. května budeme rádi za vaši 
účast na naší akci.         T. J. Sokol a Sportovní klub Turistika Mohelnice

Basketbalisté zazářili v Klatovech 
Ve dnech 29. 3. až 1. 4. 2018 se v osmi sportovních halách a školních tě-
locvičnách v Klatovech uskutečnil 6. ročník mezinárodního velikonoč-
ního turnaje Easter Cup pro kategorie U15, U14, U12 a U11 v počtu 94 
klubů. Turnaj je jako jeden ze tří turnajů v České republice zařazen na 
listinu mezinárodních mládežnických basketbalových turnajů podpo-
rovaných mezinárodní basketbalovou federací FIBA Europe.
V kategorii chlapci U11 se jako hostující hráči týmu Basketbal TJ Svi-
tavy představili naši čtyři hráči: Adem Jan Gürbüz, Jan Zapletal, Ro-
bin Petřivalský a Petr Vaňourek. Tato kategorie čítala 12 nejen českých 
týmů, účastnily se také týmy z Německa a Slovenska. Naši skupinu „A“ 
o šesti týmech jsme za TJ Svitavy vyhráli bez jediné porážky. Ve finále 
jsme se střetli s výhercem skupiny „B“ BK Horejsek Děčín, který jsme 
porazili 33:26. Tým Basketbal TJ Svitavy se stal tedy absolutním výher-
cem ve své kategorii. 
Spojení mohelnických a svitavských basketbalistů bylo velice úspěšné, 
kluci hráli reprezentativně. 
Z kategorie chlapci U11 byl jako MVP (nejužitečnější hráč) vyhlášen 
Tomáš Bryška a mezi All Star hráče byl vybrán Adem Jan Gürbüz oba 
z klubu Basketbal TJ Svitavy. 
Více než 2000 
účastníků turna-
je bylo obohaceno 
o úžasné basket-
balové zkušenos-
ti a krásné zážitky 
jak ze sportovních 
klání, tak i z přátel-
ství uzavřených na 
Meet Pointu. 
Tímto článkem 
bych chtěl poděko-
vat trenérovi Pavlu 
Špačkovi za mož-
nost působení na-
šich mohelnic-
kých basketbalistů 
v klubu Basketbal 
TJ Svitavy.

Nihat Gürbüz
All Stars
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