ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Cestování s rodinou a společné chvilky volna - i tak se dají definovat prázdniny, které právě začínají. Každý máme
o dovolené jinou představu, ale všichni ji chceme trávit v dobré společnosti se svou rodinou a blízkými. Ať vám
letní čas zpříjemní i toto prázdninové číslo zpravodaje, který přináší spoustu informací z našeho města. Titulní
stranu zkrášlila mohelnická rodačka a slavná muzikálová zpěvačka Kateřina Bohatová (rozená Šildová) v roli Lízy
Doolittlové v muzikálu My fair lady, kde hraje. Kateřina odhalila i něco málo ze svého soukromí a ukázala i manžela
a syna, a to i přestože si svou rodinu velmi chrání.
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Je rozpočet města
v ohrožení?

Zelenou střechu na ZŠ Mlýnská
navštívil ministr životního
prostředí Richard Brabec.
Celý článek na straně 4

Celý článek na straně 3
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OTVÍRACÍ DOBY

SPORT
Rok 2020 bohužel nezačal podle našich sportovních představ.
Jarní část sezóny 2019/2020 byla bez náhrady zrušena. Neměli
jsme možnost se s vámi potkávat během našich domácích
utkáních. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé restrikce postupně
uvolňují, vypadá to, že se pro vás během několika týdnů opět
otevřou brány našeho stadionu. Dovolte, abychom vás
pozvali na přípravná utkání našeho mužského celku: 18. 7. 2020
v 10:00 hod. Rapotín (doma), 25. 7. 2020 v 10:00 hod. Zábřeh
(doma), 1. 8. 2020 od 10:00 hod. Litovel (venku). Od 8. srpna
2020 se pak naplno rozbíhá soutěž krajského přeboru, která
zatím nebyla rozlosovaná. Jakmile se tak stane, budeme vás
informovat v Mohelnickém zpravodaji a ty nejaktuálnější
informace se vždy dozvíte na našem webu: www.fkmohelnice.cz.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Od soboty 27. 6. 2020 je dětské dopravní hřiště v provozu
podle prázdninové otvírací doby:
pondělí-neděle od 10:00 do 20:00 hodin

MOHELNICKÁ KNIHOVNA
PO, ST, PÁ : 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.
ÚT 13:00–17:00 hod.,
ČT zavřeno,
SO zavřeno.

Za vedení FK Mohelnice Ing. Karel Junek

DOTACE NA PODPORU DĚTÍ
A MLÁDEŽE ZŮSTANOU STEJNÉ

Sluneční brýle
- placená reklama -

Město Mohelnice, stejně jako v minulých letech, poskytne v roce
2020 na základě doručených žádostí dotace na podporu činnosti
dětí a mládeže. V rozpočtu města bylo k tomuto účelu vyčleněno
2.150.000 Kč, které budou rozděleny mezi 16 subjektů
(12 v oblasti tělovýchovy a sportu a 4 v oblasti kultury). Město dále
podpoří 26 akcí/projektů, mezi něž rozdělí dotace v celkové výši
500.000 Kč. Jedná se o 9 akcí/projektů v oblasti tělovýchovy
a sportu, 15 v oblasti kultury a 2 v oblasti turistického ruchu
a propagace města.
Okružní 7, Mohelnice (naproti zdrav. středisku)

www.optika-mohelnice.cz

POZVÁNKA
Sdružení dobrovolných hasičů Podolí srdečně zve na pohárovou soutěž, která se koná dne 11. července 2020 od 10:00 hod.
Následně vás zveme na večerní akci Rockové Válce s kapelami
Kartel, Maniac, Štěpán Soukup, DOGA, Corouhave atd. Jako
vždy na vás čeká skvělá zábava a občerstvení. Letošní 5. ročník
podpoří Dětské centrum OSTRŮVEK ŠUMPERK. Pomůžete
nám pro ně vybrat zajímavý obnos? Tak přijďte, těšíme se na
vás a předem děkujeme.

MIMOŘÁDNÁ
SERVISNÍ AKCE

Sdružení dobrovolných hasičů Podolí

Akce časově omezena do 31. 7. 2020

Psí škola Studená Loučka

Vážení zákazníci, využijte naší mimořádné servisní
nabídky za akční cenu 2 499 Kč s DPH

TRÉNINK PSŮ MODERNÍMI POZITIVNÍMI METODAMI

Výměna motorového oleje a filtru*
Seřízení světlometů
Kontrola stavu brzd
Diagnostika

POSLUŠNOST * SOCIALIZACE * PSÍ HRY A SPORTY
ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ * PSINEC

* Akce je určena pro vozy s benzínovými motory a servisním intervalem 15 000 km/1 rok
při použití oleje Shell 5w40.

Nabídka je platná pro fyzické osoby.
AUTOKOMPLEX Litovel
Svatoplukova 963/14
784 01 Litovel
+420 585 341 810

AUTOKOMPLEX Zábřeh
Leštinská 972/32
789 01 Zábřeh
+420 583 495 248

Člen skupiny AUTO Hlaváček a.s.

www.autokomplex-ol.cz
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- placená reklama -

- placená reklama -

pro vozy ŠKODA
za 2 499 Kč

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Luděk Pivoňka: „Rozpočet města v nesnázích.“
Poslední měsíce životy nás všech ovlivňovala situace kolem koronavirové pandemie a zejména omezení s ní související. Tempo běžných
dní se výrazně zpomalilo a my měli možnost řádně docenit práci prodavaček a prodavačů, lékárníků a lékárnic, lidí, kteří se starali
o zásobování prodejen, dodávky vody, elektřiny, svoz odpadů. V první linii toho všeho stáli lékaři, zdravotnický personál, policisté a hasiči.
Nespočet dobrovolníků šilo roušky a staralo se o lidi, kteří vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu toho sami nebyli schopni. Lidé v našem
městě prokázali obrovskou soudržnost a schopnost navzájem spolupracovat a pomáhat si. Je to obrovsky cenná zkušenost a současně
i naděje do budoucna. Všem těm nejmenovaným za to patří můj obrovský dík i obdiv. Zmíněná situace má a do budoucna mít i bude jisté
finanční dopady. Dotkne se to jednotlivců, firem, ale i měst a obcí. Město Mohelnice nebude výjimkou. Rozpočet města na rok 2020 počítá
s příjmem, který nebude zcela jistě naplněn. V takové situaci se obvykle sejdou zastupitelé a provedou v rozpočtu města změny, které umožní
realizovat prioritní projekty s ohledem na zachování běžného servisu pro občany. Město musí nadále svítit, svážet odpad, uklízet ulice. Musí
mít peníze na platy svých zaměstnanců, v městských budovách se musí svítit a topit, v kašnách a pítkách musí nadále téct voda. Občan by
na běžném chodu města neměl pocítit změnu. Přes čilou elektronickou korespondenci jsem bohužel nezaznamenal ze strany vedení města
ochotu řešit finanční budoucnost společně. Zachytil jsem jen vystoupení pana starosty v Mohelnické televizi, kde oznámil omezení investic
v přidružených obcích a výpadek v příjmech dále kompenzovat z rezervy města. Jsem si přitom jist, že škrty v rozpočtu se mohly dotknout
jiných plánovaných investic, těch zbytných. Jako příklad mohu zmínit propojovací krček budov městského úřadu. Přesto si jsem ale jist, že
tuto i všechny příští výzvy společně zvládneme.

Na otázky odpověděl starosta Pavel Kuba:

Jak se dotkne snížení příjmů rozpočtu města mohelnických občanů?
„Naše město pocítí výpadek příjmů v tom, že přijde o finanční rezervu. Vzhledem k dobrému hospodaření v minulých letech si naše město
postupně a plánovitě vytvořilo dostatečnou finanční rezervu na větší projekty, které mělo v úmyslu realizovat v příštím roce a předložit je
zastupitelům ke schválení na podzim tohoto roku. Jde o výstavbu nové knihovny a parkovacího domu na Zábřežské ulici. Na rozdíl od mnoha
jiných měst nemáme dnes žádné dluhy, nemusíme škrtat žádné investice a ani je omezovat. Naše finanční rezerva (kdyby nebyl výpadek
příjmů) by dosáhla na konci tohoto roku 40 mil. Kč.

Opravdu se nemusíme obávat toho, že městu budou chybět peníze na to, aby
zabezpečilo základní funkce a povinnosti pro občany?
Ne, nemusíme. Jak jsem již řekl, máme finanční polštář. Avizovaný výpadek příjmů bude navíc zčásti kompenzován nerozpočtovanými
příjmy. Jedná se o dotace, které jsme neobdrželi v minulém roce. Například přes 5 mil. Kč na zelenou střechu na ZŠ Mlýnská, která byla
dokončena na konci roku 2019, nebo cca 4 mil. Kč za asfaltování místních komunikací. Každý, koho to zajímá, je s výší rezervy obeznámen
(každé ZM projednává zprávu z finančního výboru, která tyto informace obsahuje). Co se týká investic, tak je to o prioritách, připravených
projektech a o vyhlášených dotačních programech. Určení zbytnosti a nezbytnosti realizace investičních záměrů je věcí úhlu pohledu.

Miroslav
hotové, nezbývá
nezbývá než
než poděkovat.“
poděkovat.“
Miroslav Hloušek:
Hloušek: „Hřiště
„Hřiště na
na ZŠ
ZŠ Vodní
Vodní máme
máme hotové,
Mohelnice má nové nádherné hřiště.
Dovolím si tvrdit, že označení hřiště
je možná moc skromné a víc by se
hodilo slovo stadion. Na této vizi
pracujeme od roku 2006, teď bych
tedy rád poděkoval. Protože tento
náš malý mohelnický stadion už nám
nikdo nevezme. Zůstane tu po nás
ještě několik generací. Děkuji tedy
všem, kteří se na tom podíleli: vedení
města a všem jeho zaměstnancům,
učitelům tělesné výchovy, kteří
společně s projektantem panem
Vlachopulosem zpracovali projekt.
Realizační firmě Sport cité +, se
kterou byla vynikající spolupráce.
A v neposlední řadě všem kolegům
zastupitelům, kteří realizaci svým
hlasem podpořili.
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Úplná uzavírka MK
ul. Smetanova
v Mohelnici
O prázdninách bude Smetanova
ulice
částečně
uzavřena
Stavba spojovacího mostu, která bude zahájena 1. července
2020, zapříčiní uzavření části ulice Smetanova až po odbočku
do Robotnické. Ulice bude uzavřena jak pro pěší, tak pro ostatní
dopravu. Spojovací krček by měl v budoucnu sloužit jak klientům
městského úřadu, tak i jeho zaměstnancům. Výhodou nového
spojení obou budov úřadu bude ﬂexibilnější komunikace, větší
bezpečnost v rámci požární ochrany (nový únikový východ)
a ušetří se náklady na vybudování nové kotelny. Interiér staré budovy
prosvětlí denní světlo.

IP10a
B2

B28
E8c

IS11c

B28
E8c

B28

C3a

IS11c

Dokončení celé stavby je plánováno na konec srpna. Nicméně pokud
budou příznivé klimatické podmínky, a stavební práce nebudou nijak
omezeny, tak se Smetanova ulice aspoň částečně otevře už na
konci července.

B1
Z2
SV1
E13 - MIMO VOZ. STAVBY
B28

Ministr životního prostředí Richard Brabec v Mohelnici

IS11c

Na zelenou střechu, která zdobí jídelnu ZŠ Mlýnské v Mohelnici, se
v úterý 30. června přijel podívat ministr životního prostředí Richard
Brabec (za ANO) a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr
Valdman. Projekt zelené střechy na základní škole v Mohelnici je na
Šumpersku pilotním. Ministerské delegaci se řešení střechy na škole
líbilo. „V době koronaviru se z naší střechy stala venkovní učebna,
kde se děti učily na čerstvém vzduchu, aby stále nemusely nosit
roušku,“ vysvětlila ředitelka Marcela Vlasáková, jakým způsobem
škola zelenou střechu využívá k výuce. Ministerstvo životního
prostředí nyní navrhuje zvýšit dotační podporu pro zelené střechy
také u rodinné a bytové výstavby. Podle ministra Brabce připravuje
resort nové dotační tituly pro školy, které by pak následně mohly
zelené střechy budovat. O další zelenou se rozroste i Mohelnice.
Radnice má připravený projekt Mlýnská II, který má vyřešit odstranění
komínu na spojovacím krčku mezi budovou školy a tělocvičnou
s efektem zelené střechy.
Bližší informace a rozhovor s ministrem přineseme v dalším čísle
Mohelnického zpravodaje.
-šš-

IS11c

OVA

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MOHELNICE

Vypracova

Datum: 29

Úplná uz
MK ul. S

Ředitelka ZŠ Mlýnské s ministrem Brabcem

Střecha autobusového nádraží kvete
A jaká květina rozkvetla na našem autobusovém nádraží? Je to krásně žlutá denivka (Hemerocallis Stella de Oro).
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V Mohelnici přibyly nové radary
Na několika místech ve městě byly instalovány měřiče rychlosti
projíždějících vozidel za účelem zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Konkrétně jsou umístěny na ulici Nádražní (před poštou),
1. máje, Zábřežská a Olomoucká. Věříme, že alespoň některým
z nás pomohou ubrat nohu z plynu a poslouží tak ke zklidnění našeho
dopravního prostoru.

Oprava smíšené stezky v Libivé
Rozhodli jsme se využít omezení dopravy v rámci opravy vozovky, kterou provádí ŘSD v naší místní části Libivá, a opravit smíšenou stezku
vedoucí od hřbitova k přechodu v Libivé. Stezka, která vznikla před více jak 15 lety, byla tehdy z úsporných důvodů osazena kolem vozovky
do starých propadlých obrubníků, jež nyní budou vyměněny. Vše má být hotovo do konce července 2020. Výsledkem má být předlážděný
povrch zvýšený o 15 cm nad nový povrch silnice, který bude splňovat dnešní normy. Vyšší bezpečnost chodců procházejících Libivou ještě
doplní položení červeného postřiku na nový povrch silnice před a za přechodem, nové tabule a značení upozorňující řidiče aut na přechod
v Libivé.

Vlčích máků není nikdy dost

Jižní obchvat

Cyklostezka z Loštic do Mohelnice
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Kateřina Bohatová: „I holka z malého města si může splnit svůj sen.“

„Nazpívala Kateřina Bohatová (rozená Šildová)" - to si můžeme přečíst na konci nejednoho dětského seriálu či filmu. Např.
i v jednom z nejsledovanějších animovaných počinů poslední doby - Ledové království 2. Vidět jste ji mohli také v seriálu Horákovi,
Vinaři, Obchoďák, Svatby v Benátkách nebo Kriminálka Anděl. Zpívá s Marií Rottrovou, Vojtou Dykem či Bárou Polákovou. Kateřina
se ale především věnuje muzikálům. Momentálně září coby tajemná Agnes v kultovním muzikálu Krysař (tuto roli mimochodem
podědila po Lucii Bílé). „Už ve dvanácti letech jsem tenhle muzikál znala nazpaměť, zpívala jsem si ho doma v obýváku, tančila
a představovala si celý ten příběh,“ říká. A na svém kontě má i mnoho dalších hlavních a titulních rolí světoznámých muzikálů (My
fair lady, Zpívání v dešti, Chicago, Cats, Vlasy, Pomáda a mnoho a mnoho dalších). Ovšem s hudbou Kateřina začala právě v naší
Mohelnici, kde s rodiči a sourozenci vyrůstala. Navštěvovala dětský pěvecký sbor Arietta, ale i různé taneční kroužky. Už tehdy
díky svému talentu vyčnívala.
Jak vzpomínáte na Mohelnici a vaše dětství, které jste zde prožila?
Vzpomínky na dětství mám moc hezké. Mohelnice je mojí součástí. Bylo to vlastně vzrušující. Všechny ty kroužky, soutěže, škola a hlavně
mimoškolní aktivity. Díky všemu, co jsem se do té doby naučila, jsem byla přijata na Pražskou konzervatoř. Když si uvědomím, kolik lidí
se na konzervatoř dostane, jak malé je procento lidí z malých měst, kterým se to splní, pak nezbývá, než poděkovat všem mým tehdejším
pedagogům, kteří mě tak dobře připravili. V čele s paní Zdeňkou Jásenskou. Dodnes jsem spolu v kontaktu. Dokonce chystáme jedno
zářijové překvapení, víc zatím neprozradím, ale máte se na co těšit (smích)!
Vracíte se do Mohelnice ráda a chcete, aby váš manžel i syn město, kde jste vyrůstala, poznali?
Vracím se ráda, není to tak dávno, kdy jsme v Mohelnici hráli představení Miluju Tě, ale… bylo příjemné, že přišla spousta diváků, které
znám. Krásná byla atmosféra i po představení, všechny ty vzpomínky… Jezdíme do Mohelnice rádi, Matyáš tu má dědečka. Zatím těžko říct,
jestli bude spíš po něm „přes fotbal“, nebo si třeba jednou zazpívá u mohelnického betlému, stejně jako já (smích).
Byla pro vás průprava v dětském sboru Arietta důležitá například k tomu, že jste spojila svůj život profesně s hudbou?
Nesmírně. Právě v čase, kdy se rozhodujeme, na jaký kroužek chodit, vůbec nemáme představu o tom, co chceme nebo budeme dělat.
A pak to najednou vše zapadne do sebe. Recitace, tanec, hudba, zpěv… Dneska, když mám sama dítě, si uvědomuji, že opravdu záleží na
každém rozhodnutí, co jako rodiče uděláme. Moji rodiče mě velmi podporovali. Patří jim za to můj velký dík.
Myslíte, že lidé v Mohelnici o tom ví, jak jste úspěšná a vlastně slavná?
To nemůžu vědět! Ale můžeme to ověřit. Třeba mi mohou napsat na facebook, instagram nebo si poslechnout na Youtube mou novou
písničku „V obyčejných dnech“ a napsat heslo Mohelnice. Pak uděláme sčítaní mohelnických fanoušků a hned uvidím…, že nejsem pupek
světa. Ale vážně, potěší mě každá zpráva.
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Potkala jste se profesně ještě s někým z našeho města?
Nejsem si jistá, ale myslím, že Petra Krmelová z České televize
rovněž pochází z Mohelnice. Třeba si přečte tenhle článek, pozve
mě do vysílání a na něco důležitého se mě zeptá (smích)!
Změnila byste něco na svém životě, kdybyste mohla?
Tenhle pocit já v sobě moc nenosím. Jsem ráda za všechno, jak bylo
a je. Užívám si naplno každý den. Jsem velký milovník života. Asi
jako každý bych pár věcí mohla udělat jinak... Každý den máme nové
zkušenosti, každý den jsme zralejší a to, co bylo včera, již neplatí,
ale to je přece úplně normální, netřeba změn. Snad jedna: kdybych
měla kouzelnou moc, moje máma by dnes žila, hrála by si se svým
vnukem, který by za ní rád jezdil, vozila bych ho na prázdniny do
Mohelnice a náš svět by byl ještě o malý kousek víc v pořádku. Ale
on už v pořádku JE a to je přece ten největší dar, no ne?
-mn-
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOL
Zakončení školního roku na ZŠ Vodní v Mohelnici
O tom, že letošní školní rok byl pro všechny žáky i pedagogy jiný,
už psaly všechny noviny a internetové weby. Žáci přišli o některé
školní akce, na které se těšili celý rok. Deváťáci museli oželet i školní
akademii, o které vždy živě diskutovali po celý rok a intenzivně pak
na ní pracovali po přijímacích zkouškách.
Naši žáci i přes trampoty s covidem-19 zvládli přijímací zkoušky
skvěle. Podíl na tom mají žáci samotní, rodiče, kteří je v práci
podporovali, a vyučující, kteří přípravu na testy zahájili hned v září
a nepolevili ani během distanční výuky. Všichni netrpělivě očekávali
nejprve samotné konání a pak i výsledky přijímacích zkoušek.
V úterý 16. června už měli všichni jasno. Naši žáci získali v přijímacím
řízení první místo na Gymnáziu Zábřeh, na Slovanském gymnáziu
v Olomouci, druhé místo na gymnáziu v Litovli i v Olomouci-Hejčíně,
přední místo obsadili také na technických školách v Olomouci
a v Šumperku. Ti největší borci se chlubili ziskem 49 bodů z 50.
Udělali tak velkou radost nejen rodičům, ale i učitelům a vedení školy.
Žáci devátých ročníků však žili i tvůrčím životem. I když firmy nabízí
obrovské množství vzorů a typů absolventských triček s více či
méně povedenými nápisy a obrázky, žáci devátých tříd se rozhodli
vytvořit si tričko sami. Bez pomoci odborníků z řad rodičů by to však
nezvládli. Když všichni přidali ruku k dílu, přišla na svět zajímavá
originální trička. Školní rok tak na Základní škole Vodní skončil
v podobném duchu jako ty předešlé - tvůrčí prací, společným focením
a mnoha úspěchy při přijímacím řízení.
Dana Hňoupková

Zprávičky z naší školičky
Hurá, prázdniny… Školka končí a naši milí předškoláci se s námi
loučí. Přejeme jim do školních let hodně úspěchů a skvělé učitele.

Madalen z.s.
za podpo ry Olo mouckého kraje a města Mohelnice
Vás srdečně zve na
Kolektiv MŠ Hálkova, Mohelnice

folk&tramp&country&bluegrass
festival na tradičním místě

8. 2020
28.-28.-30.
30.8.2020

A R EMĚSTSKÝCH
Á L MĚ S T S K Ý CSADŮ
H S A D ŮMOHELNICE
MO H E L N IC E
AREÁL
Více než 35 kapel a písničkářů z celé Č
- 8R- * S t a n o v é m ě s t e č k o * Z á z e m í
MORAVA Camp* Dětský koutek a divadlo pro děti * Bohaté občerstvení

2. kategorie - Fotografie
Formát - maximálně A3
práce musí vzniknout v roce 2020 a musí být připraveny
k vystavení (zarámované, na zadní straně: jméno autora,
název díla)
Práce odevzdávejte do 15. října v galerii Lautner
Práce budou anonymně vystaveny v měsíci listopad
na webových stránkách a v zadních prostorách galerie,
kde mohou návštěvníci vybírat své favority.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků proběhne při vernisáži
prosincové výstavy.
LAUTNEROVA CENA 2020 TÉMA VODA
Upřesnění podmínek:
1. kategorie - Výtvarné dílo
2. kategorie - Fotografie
Formát - maximálně A3, práce musí vzniknout
v roce 2020 a musí být připraveny k vystavení
(zarámované, na zadní straně: jméno autora,
název díla)
Práce odevzdávejte do 15. října v galerii Lautner.
Práce budou anonymně vystaveny v měsíci
listopadu na webových stránkách a v zadních
prostorách galerie, kde mohou návštěvníci
vybírat své favority.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků proběhne při
vernisáži prosincové výstavy.

MINIDÍLNY ČERVENEC
Středa 8.7. KOUZLO PASTELEK
Středa 15.7. PAPÍROVÉ KREACE
Sobota 18.7. DRY BRUSH

MINIDÍLNY SRPEN
Středa 12.8. INVERZNÍ KRESBA
Sobota 15.8. VOSKOVÁ BATIKA
Středa 26.8. MANDALA

cena 100,- Kč
cena 150,- Kč
cena 300,- Kč

cena 100,- Kč
cena 300,- Kč
cena 100,- Kč

Přihlášení na hana.galerielautner@seznam.cz
Doklad o zaplacení bude vydán v den dílny.

MÍSTO KONÁNÍ: Městské kulturní středisko
ČAS: 16.00 hodin
Další informace na tel.: 723 312 825

Vážení přátelé a příznivci galerie Lautner,
v měsíci červenci opět otevíráme prostory naší galerie. Ráda bych vás tímto pozvala na prodejní výstavu grafik ze sbírky pana Ing. Vladimíra
Daňka staršího. Výstavu můžete navštívit od 7. 7. do 2. 8. 2020 a výtěžek z prodeje grafik bude věnován občanskému sdružení Ryzáček.
Slavnostní zahájení s vernisáží proběhne dne 7. 7. v 17 hodin v prostorách galerie. Těším se na viděnou.
Hana Šedinová, kurátorka výstavy

-9-

Komiksománie
Během dvou měsíců koronavirových prázdnin uspořádal MAS
Mohelnicko, z.s., v rámci projektu MAP Mohelnicko II (reg. č. CZ.
02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126) celou řadu akcí. Jednou z těch,
které proběhly ve spolupráci s Městskou knihovnou v Mohelnici, byla
i výzva nazvaná KOMIKSOMÁNIE. Úkolem účastníků bylo na motivy
oblíbené knihy vytvořit komiksový příběh, vzájemně se inspirovat
a motivovat ke čtení zajímavých knih. Výzvu přijaly dvě desítky dětí
a jejich rodičů.
A jakých komiksů jsme se dočkali? Provedení bylo velmi pestré
a nápadité. Některé příběhy byly nakreslené nebo vytvořené formou
koláže, část děl byla nafocená a posléze upravená v grafických
programech. Hrdiny komiksů se stala plyšová zvířátka, hračky i lego
figurky.
Velmi nás zaujal nafocený příběh o pejskovi a kočičce, který poslala
Emička. Sama v něm totiž vytvořila jednu z hlavních rolí. Do akce se
zapojily děti a žáci ze škol našeho mikroregionu, největší skupinku
potom vytvořily děti ze ZŠ Loštice pod vedením paní učitelky Mgr.
Jany Hepilové.
Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky, mimo jiné
i sborníkem vytvořených komiksů. Tvůrci jedenácti nejlepších komiksů
dostali krásné knihy, které pro tuto akci věnovalo knihkupectví
ABZ knihy, a. s. (https://knihy.abz.cz/), jemuž bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat. Vytištěné komiksy si můžete prohlédnout na
výstavě v knihovně. V rámci projektu MAP Mohelnicko II vás srdečně zveme na další připravované akce. 8. 7. 2020 a 5. 8. 2020 chystáme
ve spolupráci s Městským útulkem pro psy Mohelnice workshopy pro rodiče a děti zaměřené na výchovu psů, 24. 8. 2020 proběhne webinář
pro řídící pracovníky škol s názvem Pikantnosti školního roku 2020/2021 a od září se můžete těšit na další workshopy, semináře a aktivity,
o kterých vás budeme pravidelně informovat na našich webových i facebookových stránkách.
Také bychom vás rádi upozornili na třetí aktualizaci dokumentu s názvem Strategický rámec MAP Mohelnicko II (verze 03 k 18. 5. 2020),
který najdete na webových stránkách MAS Mohelnicko: http://www.masmohelnicko.cz/map-2/dokumenty/.
Adéla Hulmanová za Městskou knihovnu Mohelnice a Jana Rozsypalová za MAS Mohelnicko, z.s.

- placená reklama -

„Chci posouvat svou
kariéru dopředu“
Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky,
mechaniky opraváře,
svářeče a další

skoda.cz/kariera, 602 709 767
Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation,
hlavní partner Draci Pars Šumperk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Úřad práce informuje
K 31. 5. 2020 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště Mohelnice evidováno celkem 650 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,1 %. Pouze z Mohelnice bylo k 31. 5. 2020 v evidenci 362 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,9 %.

ZESNULÍ
Stanislav Holínek Třeština 66 let
Anna Dostálová Úsov 90 let
Karel Ellner Loštice 72 let
Bořivoj Fučík Moravičany 76 let
Věra Kristenová Loštice 96 let

STANISLAV
ŠUSTR

JAROSLAV
PÁVEK

ARNOŠT
RAMERT

Dne 27. července 2020
uplyne 10 let, co nás
navždy opustil pan
Stanislav Šustr. Kdo jste
ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu vzpomínku.

Dne 8. července 2020 si
připomeneme 10. výročí
úmrtí pana Jaroslava
Pávka.

Dne 10. 7. 2020 tomu
bude 12 let, co nás
navždy opustil milovaný
manžel a tatínek, pan
Arnošt Ramert.

S láskou vzpomínají
rodina a kamarádi.

Vzpomínají Alena, Michal,
Andrea a Adéla.

S láskou vzpomínají
manželka Anastasie,
dcery Anastasie a Marie
a syn Arnošt s rodinami.

Jiří Hánečka Mohelnice 85 let
Anna Stefanidisová Mohelnice 75 let
Zdeňka Vyjídáčková Mohelnice 68 let
Miroslav Mikulica Úsov 64 let
Dušan Šípek Mohelnice 47 let
František Čepa Mohelnice 79 let
Jarmila Rostová Mohelnice 72 let

AKTUALITY
Mohelnické sportovní a kulturní centrum má nového jednatele
Rada města jmenovala do funkce jednatele MKSC jednoho ze stávajících zastupitelů Aleše Heidenreicha.

Téměř 25.000 Kč nasbírali úředníci pro Šumvald
Zaměstnanci městského úřadu v Mohelnici ukázali solidaritu a vůli pomoct občanům obce Šumvald, kterou nedávno postihla povodeň.
Vybrané peníze šly z větší části na nákup potřebných věcí. Zbytek byl vložen na účet obce Šumvald.

Omezení dopravní tepny na ulici Zábřežská
V druhé polovině měsíce července proběhne oprava povrchu vozovky začínající na křižovatce Zábřežská - Na Příkopech, pokračující přes
náměstí Tyrše a Fűgnera, s plynulým navázáním na opravenou část z minulého roku na ulici Nádražní. Opravu povrchu vozovky provede
Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK) za částečné uzavírky. Naše město při této příležitosti opraví povrch části konce silnice Okružní,
která ústí do ulice Zábřežská, a lokální předláždění propadlých parkovacích míst na náměstí Tyrše a Fűgnera.

Mohelnický zpravodaj. Měsíčník. Vydává město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČO 00303038, DIČ CZ00303038. Evidenční číslo MK ČR E 12893. Redakční
rada (-redakce-): Mgr. Dagmar Čepová, Šimon Švub (-šš-), Mgr. Tereza Konečná (-tk-). Redakční radu jmenuje Zastupitelstvo města Mohelnice. Redakční mail:
<mohelnickyzpravodaj@gmail.com> Šéfredaktor: Bc. Martina Nenkovská (-mn-). Příjem plošné inzerce: Iveta Zapletalová, <zapletalova@mksdk.cz>, tel.: 583 430
915. Vychází každý měsíc 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 jsou redakční záležitostí. 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. Přetiskování redakčních materiálů bez souhlasu redakce není dovoleno. Grafická
úprava Jan Blažek ml. Za případné chyby se omlouváme. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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