ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Město Mohelnice si dovoluje pozvat své občany na první ročník Brusových slavností, které nahradí Dny evropského
kulturního dědictví. A proč právě název Brusovy slavnosti? Jelikož arcibiskup Antonín Brus byl nejznámějším
mohelnickým rodákem, slavným církevním reformátorem, který žil v letech 1518-1580. Brusovy slavnosti chtějí
podpořit místní a regionální umělce a pevně věříme, že si v celodenním programu každý najde svůj oblíbený žánr.
Těšíme se na vás v sobotu 19. 9. 2020 od 11 hod. na náměstí Svobody.

5

8

Krátké zprávy
z Mohelnice

Rozhovor
s Michaelem Kukrle
Celý článek na straně 8

Čtěte na straně 5
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OD ZÁŘÍ V MOHELNÍČKU

Městská knihovna Mohelnice:
otvírací doba od září 2020

● DOPOLEDNÍ HERNA pro děti a jejich rodiče
každé PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK

Pondělí 9:00 ̶ 18:00

● ANGLIČTINA HELEN DORON

Úterý 13:00 ̶ 18:00

KAŽDÝ ČTVRTEK ODPOLEDNE, pouze pro přihlášené
● MALÝ HUDEBNÍČEK

Středa 9:00 ̶ 18:00

KAŽDÉ ÚTERÝ, pouze pro přihlášené

Čtvrtek zavřeno

● CVIČENÍ S BOŽENKOU
KAŽDÉ PONDĚLÍ ráno, ÚTERÝ A ČTVRTEK v podvečer

Pátek 9:00 ̶ 18:00

● UKÁZKOVÉ LEKCE HELEN DORON ENGLISH A ZÁPIS

Sobota 9:00 ̶ 12:00

čtvrtek 3. 9. 2020, 15–18 hod.
● PROJEKTOVÝ DEN ZDRAVÍ
sobota 12. 9. 2020, 9–14 hod.
PŘIPRAVUJEME

Pozvánka

● VÝCHOVA CHLAPCŮ V ČECHÁCH
sobota 10. 10. 2020 od 16 hod. beseda s Mgr. Pavlem Mečkovským
Mohelníček, rodinné a mateřské centrum, z.s.
Mobil: 604 985 073
Web: www.mohelnicek.cz

Knihovna Mohelnice, Milan Valenta a ŘVU Art Vás zvou
v úterý 22. 9. 2020 od 16:30 hod. do přednáškového sálu
městské knihovny na literární besedu s JIŘÍM HÁJÍČKEM,
autorem próz z jihočeského venkova a držitelem dvou
ocenění Magnesia Litera za knihy Selský baroko a Rybí krev.

Hledám k pronájmu garáž
nebo podobný prostor v Lošticích, Mohelnici
nebo blízkém okolí
(k dočasnému uložení nábytku).
Prosím o nabídky
na telefon 776 040 244.

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad

- placená reklama -

- placená reklama -

Městský úřad Mohelnice, Ekonomický odbor upozorňuje
občany, že do 30. 9. 2020 je nutné uhradit poplatek za
komunální odpad za rok 2020. Poplatek jsou povinny uhradit
fyzické osoby, které mají ve městě Mohelnici trvalý pobyt
(i cizinci). Dále pak fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Sazba základního poplatku činí 696 Kč za jednu osobu za
rok. Poplatek lze zaplatit v pokladně MěÚ v hotovosti nebo
platební kartou, bankovním převodem (je nutné uvést správný
variabilní symbol), popř. na poště složenkou. U těch, kteří
platí poplatek prostřednictvím SIPO, byla úhrada provedena
v měsíci srpnu. Informace jsou dostupné na webových
stránkách města www.mohelnice.cz v odkazu Správa města
- Vyhlášky a nařízení - Obecně závazné vyhlášky. V případě
nejasností se můžete informovat na Ekonomickém odboru
Městského úřadu Mohelnice.

- placená reklama -

Email: info@mohelnicek.cz
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PTALI JSTE SE NÁS
Na otázky odpovídá starosta Ing. Pavel Kuba:
Má město v plánu stavět startovací byty?
Rozhodnou zastupitelé, zda se pustíme do stavby jednoho domu či více domů v lokalitě Za Penzionem. V tuto chvíli se dokončuje projektová
dokumentace technické infrastruktury, která umožní domy stavět. Domy mají být připojeny k CZT.

Očekávají se do konce roku ještě nějaké uzavírky ulic nebo jiná omezení
v souvislosti s plánovanými stavebními pracemi?
Ano, ale budou ve velmi omezené míře. Rádi bychom opravili nájezdy na zvýšené křižovatky či na zpomalovací prahy na ulici Okružní,
Boženy Němcové a ulici Masarykova, což si vyžádá na pár dní částečnou nebo úplnou uzavírku. Lokálně ještě do konce října proběhne
oprava chodníku před domem Na Příkopech 7-11, chodníku na ulici Zábřežská před prodejnou Penny a výsadba zeleně v některých
lokalitách města, jako je ulice před domem Na Příkopech 2-6, v prostranství ulice Ztracená, u parkoviště Lidická 2, v parčíku kolem kostela
sv. Stanislava apod.

1. září začíná škola, ale práce kolem ZŠ Mlýnská nejsou dokončeny. Proč?
Rozhodli jsme se před zahájením prací udělat změnu vstupu ke škole z ulice Mlýnská. Byly zrušeny dvě přístupové komunikace ke škole,
které vedly kolem sochy Komenského a které umožňovaly přijet ke škole autem z ulice Mlýnská. Bude zde pouze chodník a nově upravené
prostranství kolem sochy. Jeden přístupový chodník namísto dvou komunikací pro auta umožní rozšířit zeleň, dosadbu nových stromů
a keřů. Někteří rodiče vozili do školy své děti autem až ke vchodu, což je v rozporu s naší filozofií o bezpečné docházce dětí do školy
a o zdravém pohybu.

Jaký je výpadek daňových příjmů?
Z tabulky je patrné, že ke dni 17. 8. 2020 jsou příjmy nižší oproti roku 2019 o 2 297 380 Kč a poskytnutý kompenzační bonus je plně
nedorovnal.

Vývoj daňových příjmů (ke dni 17.08.2020, v Kč)
Rozpočet
(upravený)
DzP FO

%z
rozpočtu

Plnění 2020

Plnění 2019

Srovnání
2020-2019

Podíl
2020/2019

33 456 200

20 275 461

60,60

25 976 991

-5 701 530

78,05

800 000

229 506

28,69

411 562

-182 056

55,76

DPH

65 000 000

41 683 785

64,13

43 699 137

-2 015 352

95,39

DzP PO

28 000 000

13 315 818

47,56

19 123 318

-5 807 500

69,63

Dz nemov.věcí

9 100 000

6 405 689

70,39

6 408 232

-2 543

99,96

DzP FO srážka

2 900 000

1 916 505

66,09

2 047 404

-130 899

93,61

139 256 200

83 826 764
11 542 500

60,20

97 666 644

-13 839 880

95 369 264

68,48

97 666 644

-2 297 380

DzP FO záv.činnost

Kompenzační bonus

CELKEM
stav ke dni 17.08.2020

-3-

-4-

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MOHELNICE
Cyklisté, jezděte po stezkách a jízdních pruzích pro cyklisty!
Jen málo cyklistů ví, že pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty
nebo cyklostezka, musí je cyklista použít. Právě v letním
období, kdy je kolo hojně využíváno jako dopravní prostředek,
přibývá i úrazů a kolizí cyklistů s automobily. A přitom u nás
v Mohelnici máme jízdních pruhů i cyklostezek dostatek. Na
fotografiích vám tedy připomínáme cyklostezky, které lemují
jedny z nejfrekventovanějších ulic našeho města (ulice Nádražní
a 1. máje). Nehazardujte se svým životem ani s životy ostatních!

Nové parkoviště Za Penzionem
Dokončuje se stavební dokumentace, jejíž zadání schválila RM
a která spočívá v narovnání silnice v ulici Za Penzionem s výsledkem
neprůjezdnosti ulice Za Penzionem na ulici Družstevní, nového
vjezdu do společnosti Transmo a.s. a na parkoviště společnosti
Hellla. Parkování pro obyvatele domu Za Penzionem 5-10 se stane
komfortnějším a při výjezdu z parkoviště bezpečnějším.

Mohelnice Jih
Rada města schválila konečnou podobu budoucí výstavby
v lokalitě ulice Za Penzionem. Objekty jsou navrženy v dostatečných
vzdálenostech umožňujících proslunění všech bytů. Ve směru osy
sever-jih je doplněna prodloužením nová komunikace navazující
na stávající komunikaci. V jižní části je podél komunikace z každé
strany umístěn řadový rodinný dům. V severní části pozemku jsou
umístěny bytové domy tak, že podél komunikace směrem na východ
jsou navrženy tři BD, z druhé strany komunikace pak jeden BD
k doplnění uliční fronty.

Další nové místo pro kontejnery bylo
vybudováno v ulici Lidická a Spartakiádní

I takto se někteří naši spoluobčané
chovají, nebojme se na ně ukázat prstem

Oprava komunikace v ulici Olomoucká
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Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 2020
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se letos uskuteční
společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky v pátek
2. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října od 08:00 do 14:00
hodin. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
následující týden, tj. v pátek 9. října od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 10. října od 08:00 do 14:00 hodin.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky. Doporučujeme voličům
včasnou kontrolu platnosti svých dokladů.
Hlasovací lístky budou distribuovány na adresu trvalého pobytu
voliče nejpozději tři dny přede dnem konání voleb, tj. nejpozději
v úterý 29. září. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. V případě II. kola senátních voleb obdrží
voliči hlasovací lístky pouze ve volební místnosti.
V pátek 25. září v 16:00 h je konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou. Ve středu 30. září
v 16:00 h je konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (MěÚ Mohelnice, evidence obyvatel, přízemí staré budovy,
tel. 583 452 105).
V případě závažných zdravotních problémů může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb přímo volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Komise jej poté ve dny voleb navštíví s přenosnou volební schránkou a hl. lístky. Pro podrobnější informace je možné
navštívit webové stránky města (sekce Volby) nebo stránky MVČR.

Přehled volebních místností pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1 – Základní škola, ul. Masarykova 4, 789 85 Mohelnice

Adolfa Kašpara, Boženy Němcové, Dolní Krčmy, Gen. Svobody, Horní Krčmy, Jižní, Komenského, Krále Ječmínka, Krátká, Luční, Máchova,
Masarykova, Medkova od č. 2 a výše, Olomoucká, Polní, Slunečná, U Hřiště, U Potoka, U Slunce a Západní;

2 – Základní škola, ul. Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Brusova, Dvořákova, Havlíčkovo nám., Hradební, Jiráskova, Karla Čapka, Mírovka, Mlýnská, nám. Kosmonautů 1, 2, 3, 4, Nerudova,
Okružní, Petra Bezruče, Sadová, Sportovní, Svatopluka Čecha, Školní, Třebovská, U Dálnice, Vodní 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41 a 43, Wolkerova, Zábřežská a Zahradní;

3 – Základní umělecká škola, nám. Svobody 15, 789 85 Mohelnice

Lazebnická, Na Příkopech, nám. Kosmonautů od č. 5 výše, nám. Svobody a S. K. Neumanna;

4 – Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, ul. Medkova 1, 789 85 Mohelnice

Družstevní, Hálkova, Hřebikářská, Kostelní nám., Lékárnická, Medkova č. 1, Nádraží, Nádražní, nám. Tyrše a Fügnera, Nová, Robotnická,
Smetanova, U Brány, Uničovská, Vrátní, Vrchlického, Za Penzionem, Zámecká a Zámečnická;

5 – Dům dětí a mládeže, ul. Spartakiádní 8, 789 85 Mohelnice

1. máje, Akátová, Dlouhá, Dubová, Jesenická, Kaštanová, Lidická, Lipová, Příčná, Růžová, Severní, Spartakiádní, Staškova a Za Stadionem;

6 – Základní škola, ul. Vodní 27, 789 85 Mohelnice

Jánská, Květná, Na Zámečku, Pionýrů, Stanislavova, Vodní 15, 25, 27, 32, 34, 61 a Ztracená;

7 – Podolí, 789 85 Mohelnice (kabiny TJ na hřišti);
8 – Újezd 2, 789 85 Mohelnice;
9 – Libivá 29, 789 85 Mohelnice;
10 – Křemačov 66, 789 85 Mohelnice;
11 – Květín 50, 789 85 Mohelnice;
12 – Řepová 82, 789 85 Mohelnice;
13 – Studená Loučka 24, 789 85 Mohelnice.
Odbor kancelář tajemníka
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Michael Kukrle: Vytrvalost je dříve či později odměněna.
Většinou však později.
Český Sagan nebo Cancellara - i tak bývá označován silniční cyklista Michael Kukrle, který je doma právě u nás v Mohelnici.
A že toto označení není nikterak přehnané, dokazují poháry a vítězství, které Michael vybojoval. Ve svých 25 letech se může
pyšnit vítězstvím v královské etapě Czech Tour 2018, 3. místem v celkové klasifikaci Czech Tour 2019, vítězstvím v etapě i celkové
klasifikaci Dokola Mazovska 2020, vítězstvím v konečném pořadí Okolo jižních Čech 2018, 4. místem v silničním závodě na MČR
2020, 3. místem na MČR v časovce 2018, 12. místem z mistrovství světa v týmové časovce 2018, vítězstvím v Českém poháru 2016,
dvěma tituly mistra ČR v týmové časovce z let 2016 a 2017.

Vím o vás, že jste se původně věnoval plavání a triatlonu, jak jste se dostal k cyklistice?
V 17 letech jsem začal trénovat s kluky z cyklistického oddílu v Uničově. Na jaře 2012 jsem s nimi absolvoval soustředění místo reprezentačního
soustředění s triatlonisty. V prvním závodě Českého poháru jsem zvítězil a rozhodl jsem se zůstat u cyklistiky.
Jak často trénujete a kolik kilometrů denně najedete?
Trénuji většinou 3 dny po sobě, čtvrtý den bývá volný. I o volnu, pokud je pěkné počasí, často najedu 50-100 km. Trénink si ale upravuji
podle závodů a počasí. V tréninku denně najedu 100-250 km, záleží na tom, co chci trénovat, buď kratší tréninky s intenzitami, vytrvalost,
nebo dlouhou vytrvalost.
Čeho byste chtěl v cyklistice ještě dosáhnout?
Motivuje mě dostat se do týmu kategorie WorldTour nebo ProTeam, tedy do první, respektive druhé světové úrovně, a vyzkoušet si ty největší
světové závody, nejlépe některé z třítýdenních Grand Tours (Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España) a 5 monumentálních klasik
(Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Il Lombardia). S mým současným týmem jsme v kategorii
kontinentálních týmů, takže 3. úroveň světové cyklistiky.
Není cyklistika nebezpečný sport? Měl jste už nějaký úraz?
Neřekl bych. Je sice pravdou, že za poslední roky provoz na silnicích hodně zhoustl, tím pádem české silnice produkují dost nervních
řidičů. Někteří dokáží být nebezpeční. Je znát, že auto představuje zbraň. Často mi někteří řidiči cosi vytýkají, vždy jim říkám, ať si radši
vychovávají svoje děti. V závodech hrozí větší nebezpečí pádu. Přece jen v pelotonu jede 150 závodníků na centimetry od sebe v rychlostech
dosahujících 60km/h po rovině. Nebezpečí číhá při každém šlápnutí. Bát se nemůžu, pokud chci dělat cyklistiku. Nejhorším úrazem bylo
naražené koleno po pádu při závodě ČP v Kyjově. Pod čéškou se mi vytvořil hematom a při šlapání koleno bolelo. Měsíc jsem musel čekat,
než se hematom vstřebá a budu moct zase trénovat naplno.
Kdo vás v životě/na vaší sportovní dráze nejvíc ovlivnil?
V dětství určitě nejvíce rodiče, oba sportovně založení mě vedli ke sportu. Vzhledem k cyklistice mi základy jízdy v háku, na větru, správnou
volbu převodů atd. vysvětloval táta. V posledních 5 letech to byl trenér z Elkovu Otakar Fiala, kdo mě nejvíce naučil, jak přistupovat k tréninku
a závodům. Troufám si říct, že ze mne udělal závodníka.
Jak moc je těžké dostat se jako kluk z Mohelnice mezi sportovní špičku?
Pokud děláte nějakou činnost s radostí a s chutí zdokonalovat se, pak máte téměř neomezené možnosti, kam až to můžete dotáhnout.
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Závěrečná etapa CZECH TOUR 2020 vedla z Mohelnice do
Šternberka, jak se vám jela? Měl jste v Mohelnici fanoušky?
Jelikož z Mohelnice pocházím, tak zde mám hodně přátel, známých
a zároveň i fanoušků. Je velkým zážitkem užít si atmosféru největšího
českého závodu zrovna v rodném městě. V téhle etapě se závodilo
ostře už od Dlouhých strání. Tam jsem s přehledem kontroloval čelo
závodu, a to vlastně až po okruhy ve Šternberku, kde jsem začal
cítit, že to není úplně ono. Sedělo by mi spíš, kdyby se jezdilo celé
stoupání Ecce Hommo. Možná jsem se hodně vydal už v předešlých
kopcích. Adam Ťoupalík a Kuba Otruba se s tím dokázali popasovat
o dost lépe, a zúročili tak práci celého týmu, když dokončili 4. a 6.
v konečném pořadí. Moje 12. místo myslím nakonec taky není úplně
špatné. Hodně si ceníme vítězství v klasifikaci týmů.
Líbí se vám stále se rozrůstající cyklostezky v okolí našeho
města? Máte nějakou oblíbenou?
Určitě jsem za ně rád. Nejhezčí je cyklostezka z Horních Krčem do
Žádlovic. Nejvíce v současnosti asi využívám tu z Mohelnice přes
Libivou do Květína.
V tomto čísle zpravodaje se snažíme upozornit cyklisty, kteří
nepoužívají cyklostezky a raději volí komunikace pro ostatní
vozidla, že nejen porušují zákon, ale hlavně hazardují s vlastním
životem. Jaký na to máte názor?
Nechci nikomu radit, jak nakládat se svým životem. Ovšem je
pravdou, že cyklostezky jsou rozhodně bezpečnější než silnice
a většinou i s lepším povrchem. Sám jsem občas z cyklostezky
znechucen, když je přeplněná lidmi na kolech, chodci a bruslaři, kteří
kolikrát nadávají podobně jako řidiči.
Dráha profesionálních sportovců končí dříve, máte v tomto
směru už nějaké plány?
Chci se nadále zlepšovat v tom, co dělám, tak jak se mi to daří
v posledních letech. Takže o konci kariéry neuvažuji. Až ucítím, že je
čas skončit, začnu uvažovat, co by mě mohlo dál živit.

- placená reklama -

Jaký máte názor na aktuálně moderní elektrokola?
Pokud někdo díky elektrokolu vyjede rychleji do kopce nebo ho kvůli
němu vůbec vyjede a dělá mu to radost, proč ne... Mne dělá radost,
že jsem schopný být v kopci rychlejší než lidi na elektrokolech.
-mn-
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOL
30 let sborového zpěvu na ZUŠ v Mohelnici
V září 2020 uplyne přesně 30 let od chvíle, kdy byl na Základní umělecké škole v Mohelnici založen dětský pěvecký sbor Arietta. Za tu
dobu sborem prošly stovky dětí z Mohelnice a okolních obcí, děti společně zpívaly na desítkách koncertů po celé České republice a také
v desítce zemí Evropy. Arietta úspěšně reprezentovala svou školu a město na mnohých soutěžích a přehlídkách, kde získala řadu významných
ocenění. Toto kulaté výročí chceme připomenout slavnostním koncertem, který se uskuteční v sobotu 26. září 2020 v 18 hodin v kulturním
domě v Mohelnici.
Srdečně vás všechny zveme!
Zdeňka Jásenská a DPS Arietta
Generálním partnerem tohoto koncertu je skupina ČEZ. Informace pro bývalé členy Arietty: Chcete-li si s námi zazpívat na koncertě,
kontaktujte, prosím, Vendulu Hánečkovou (Jásenskou) na vendula.haneckova@seznam.cz nebo se přihlaste na FB ve skupině Ariettabývalé.

Arietta 2017

- placená reklama -

Arietta 1993
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SPORT
Ohlédnutí za tenisovou sezónou
I přes nepřízeň okolností, které přineslo letošní jaro, se podařilo až na pár týdnů
zachovat tenisovou tréninkovou přípravu. Mohelničtí tenisté začali trénovat ihned, jak
to situace dovolila, a to v hale i na venkovních kurtech. Tenisté jako jedni z prvních
sportovců zahájili i soutěže družstev, které byly odehrány v období června, a to
ve zkrácené, ale velmi náročné tříkolové verzi, kdy se hrálo každý víkend a někdy
i dvakrát týdně. Těchto soutěží se zúčastnily čtyři smíšená družstva mohelnických
tenistů.
Družstvo babytenisu ve složení Julie Rutarová, Sára Ernekrová, Štěpán Lochman,
Daniel Šrot, Rafael Neudik, Julie Machaňová, Antonín Rutar získalo 1. místo
a postoupilo do nejvyšší soutěže severomoravského přeboru.
Družstvo mladších žáků ve složení David Baderle, Miroslav Hrdlička, Tomáš
Václavek, Tomáš Trunečka, Monika Špitová, Valerie Kratochvílová, Anna Gregorová
získalo 4. místo v krajském přeboru.
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků ve složení Matěj Čujan, Tobiáš
Čank, Nicholas Zajíček, Mikuláš Čank, Miroslav Hrdlička, Tomáš Václavek, Linda
Šrotová, Michaela Špitová, které v těžké konkurenci vybojovalo 1. místo a postoupilo do nejvyšší soutěže severomoravského přeboru.
Družstvo v kategorii dospělých taktéž odehrálo zkrácenou oblastní soutěž ve třech kolech, a to ve složení Vojtěch Navrátil, Matěj Holotík,
Karel Navrátil, Martin Budina, Jan Olšovský, Milan Hojgr, Simona Budinová, Ema Trunečková, Petra Trunečková a dokončilo ji s bilancí
jednoho vítězství a dvou porážek.
Pomyslnou třešničkou na dortu je úspěch mohelnického odchovance Tobiáše Čanka, jehož družstvo TK Agrofert Prostějov získalo na
mistrovství republiky mladších žáků ve Zlíně 1. místo a stalo se ve své kategorii mistrem republiky.
A nejenom sportovci byli úspěšní. Úspěšný byl i tenisový klub a jeho příznivci, kterým se podařilo získat nemalé finanční prostředky
z dotačních programů a grantů. Využity budou v letošním roce zejména na sportovní akce a také na zkvalitnění sportovního zázemí. Děkujeme
Olomouckému kraji i městu Mohelnice za podporu. Všem sportovcům přejeme mnoho úspěchů, ale zejména zdraví.
TK Mohelnice, z.s.

TURISTICKÉ OKÉNKO

KARATE

Dne 5. 9. 2020 se sejdou u pramene Moravy turisté a příznivci této
řeky na již 31. ročníku pochodu k prameni Moravy a 13. ročníku
otvírání pramene Moravy. Tyto akce od prvopočátku zajišťuje
Společnost pro Moravu a Slezsko a třetím rokem se k nim přidala
parta z Moravské národní obce. Jedině v tento den můžou návštěvníci
nahlédnout za dvířka pramene, který bude zpřístupněn od 10 do
14 hod. Spolupořadatelé jsou Horská služba Jeseníky se sídlem
ve Starém Městě a sportovní klub Turistika Mohelnice. Zájemci se
dozví něco o historii chaty, rozhledny a sošky slona i o významném
nájemci chaty Oskaru Gutwinském. Odjezd vlaku z Mohelnice
v 7:14 hod.

NÁBOR PRO DĚTI OD 7 LET I DOSPĚLÉ
UKÁZKA TRÉNINKU
14.9.2020 v 18:30 hod.
Tělocvična ZŠ Masarykova 4, Mohelnice

Tréninky pak probíhají každé pondělí

V pátek 11. 9. 2020 společně uklidíme v rámci akce „Ukliď svoje
Česko“ městské sady. Sraz u hlavní brány autokempu Morava
v 16 hod.

více na www.karatemohelnice.cz

V sobotu 19. 9. 2020 se vypravíme do Ramzové, na Paprsek,
navštívíme rozhlednu Větrov a Staré Město (14 km). Odjezd vlaku
z Mohelnice v 7:14 hod.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA

V sobotu 26. 9. 2020 navštívíme „Lesní bar“ na trase z Ramzové
přes Smrk až do Horní Lipové (12 km). Odjezd vlaku z Mohelnice v
7:14 hod.
(kontakt: p. Vítek 604 907 867)

PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET

UKÁZKA TRÉNINKU
14.9.2020 v 18:30 hod.
v tělocvičně ZŠ Masarykova 4, Mohelnice

Tréninky pak probíhají každý čtvrtek
více na www.karatemohelnice.cz
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Brusovy slavnosti
19. 9. 2020

náměstí Svobody Mohelnice

Program

9.00–12.00, 14.00–17.00 Minimuzeum ručních řemesel, dílna pro děti
9.00–16.30 prohlídka sklepení pod městskou knihovnou
10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 a 17.00
výstupy na městskou věž - nekomentované prohlídky
9.30 Loutkadlo - sál kina v DK

náměstí Svobody

11.00 a 15.30 přednáška o Antonínu Brusovi
(přednáškový sál Městské knihovny)
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14.00 mažoretky DDM
15.15 taneční skupina X-Treme
16.15 mažoretky ZUŠ

Mo

Atrakce pro děti
Stánek DDM Magnet - malovaní na obličej

ní

Vstupné 50 Kč

9.00–17.00 Galerie Lautner

ur

Písklata a Pohodáři Loštice
DPS Arietta Mohelnice
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh
Vodníci
Madalen
Self Made
A.M.Úlet and The Addams Sisters
Katapult Cover Band
PANGEA - The Beatles Revival Band
Absolute Bon Jovi Revival
Herrgott

9.00–9.45 a 13.30–14.15 procházka historickým centrem
s průvodcem, sraz u domu kultury v 9.00 h a 13.30 h, prohlídka
zakončená výstupem na věž

p
a s

11.00
12.00
13.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30

Zdarma zpřístupněné památky a prostory

tovní cen

t

Brusovy slavnosti finančně podporuje Město Mohelnice
Pořáda MKSC, s. r. o. / www.mks-mohelnice.cz, www.fb.com/KulturaMohelnice

Rozhovor s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Ing. Janem Zahradníčkem

DOPRAVA NA MOHELNICKU

Jak vnímáte problematiku dopravy na Mohelnicku?
Z mého pohledu nevybočuje Mohelnice a její okolí z rámce, který máme v celém Olomouckém kraji.
Hlavní tahy jsou slušné, bohužel silnice III. tříd mají značný deficit v opravách a rekonstrukcích. Velké
úsilí věnujeme podpoře staveb, které jsou v působnosti Ředitelství silnic a dálnic. Jde zejména o dálnici
D35 v úseku Staré Město – Mohelnice (stavba za 10 mld. Kč bez DPH), u které požadujeme vyjmout
samostatnou stavbu křížení silnic D35 a I/44 u Mohelnice a co možná nejvíce urychlit její výstavbu, tak
aby mohl být co nejdříve realizován úsek komunikace I/44 Mohelnice – Vlachov (obchvat Libivé). Jde
o stavbu za cca 900 mil. Kč.
To jsou ale investice státu. A co krajské investice v Mohelnici a jejím okolí?
Ano, to máte pravdu. Pokud jde o investice Olomouckého kraje, tak budeme společně s městem Mohelnice
realizovat výstavbu okružní křižovatky silnic II/444 a III/4441. Musím pochválit starostu a zastupitele
v Mohelnici za přípravu této stavby. Byla zde řada problémů, které se díky příkladné spolupráci podařilo
vyřešit. Město zajistilo projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení, samotnou stavbu bude
mít na starost Správa silnic Olomouckého kraje. Stavba měla být zahájena na podzim letošního roku.
Nakonec jsme se ale s představiteli města dohodli na tom, že stavbu zahájíme na jaře 2021. Tato okružní
křižovatka vyřeší bezpečné cestování řidičů, cyklistů a nakonec i samotných chodců. U průmyslové zóny
tak vznikne rondel, který nahradí dvojici křižovatek na obchvatu města. Ústit do něj bude ulice Družstevní a cesta třetí třídy na Moravičany.
Dnes tu je dvojice křižovatek ve tvaru T, které leží asi sto metrů od sebe. Současná situace je nepříjemná zejména pro cyklisty a chodce.
Překonat frekventovanou silnici musí kolaři mezi auty. Jak od Moravičan, tak od ulice Družstevní vedou smíšené stezky, ty však před
křižovatkou končí. Správa silnic Olomouckého kraje bude realizovat okružní křižovatku o vnějším průměru 38 metrů, přeložky vodovodu,
vodovodního řadu a vodovodních přípojek a přeložku kanalizačního výtlaku. Město vybuduje chodník, smíšenou stezku a veřejné osvětlení.
Předpokládaná cena díla se pohybuje okolo 28 milionů Kč.
Jaké stavby připravuje Olomoucký kraj v okolí Mohelnice?
Nejdále je v přípravě rekonstrukce průtahu obcí Moravičany. Jedná se o silnici s označením III/4441 a III/4442. Tato stavba je projekčně
připravena, je vydáno stavební povolení (dosud nepravomocné). Odhadovaná cena díla je přes 60 mil. Kč. V této částce je zahrnut podíl obce
v částce cca 29 mil. Kč. Tato stavba se bude realizovat dle finančních možností pravděpodobně v roce 2022. Správa silnic Olomouckého
kraje dále projekčně připravuje rekonstrukci silnice III/4442 v Lošticích, ul. Moravičanská, a to včetně extravilánu až do Moravičan. Tato akce
je vedena ve střednědobém plánu a předpokládaný termín realizace je odhadován na roky 2022–2023. V jednáních je oprava komunikace
v intravilánu obce Mírov. Zapomenout nemohu na obec Pavlov, kde jsme rovněž přislíbili opravu krajské komunikace.
-mn- 12 -

Zároveň vyhlašujeme soutěž o nový název tohoto
projektu. Své návrhy můžete odevzdat přímo v galerii,
nebo posílat na adresu hana.galerielautner@seznam.cz
také do 15. října. Název by měl mít vazbu na osobnost
děkana Lautnera, nebo k čarodějnickým procesům, či
čarodějnictví obecně.
O vítězném návrhu budete rozhodovat vy a jeho autora
oceníme.
Hana Šedinová
Galerie Lautner
NOVÁ VÝSTAVA
18. srpna byla v galerii slavnostně zahájena nová
výstava dvou velice zajímavých dam. Paní Zdeňka Rambousková, malířka, grafička, kreslířka
a designerka, představí návštěvníkům svou malířskou tvorbu. Její prosluněné krajiny, vodní plochy
s lekníny či květinové zahrady přímo vyzařují uklidňující atmosféru letního dne a při pohledu na obraz
s růžemi doslova cítíme i jejich vůni. To vše velmi citlivě doplňují porcelánové panenky paní Ivety Neoralové, oděné do nádherných replik lidových krojů Čech
a Moravy. Preciznost práce a cit pro detail činí z každé panenky jedinečné originální umělecké dílo.

MINIDÍLNY ZÁŘÍ

Středa
9.9. MALBA TUŠÍ
Sobota 16.9. LEPENKOVÝ TISK
Středa 23.9. SUCHÝ PASTEL

MINIDÍLNY ŘÍJEN

Středa 14.10. PEROKRESBA
Středa 21.10. AKVAREL
Sobota 31.10. LINORYT - tisk na textil

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

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

Tuto výstavu můžete navštívit do neděle 4. října 2020. I přes to, že v galerii proběhly určité personální změny, rozhodli jsme se navázat na
rozjetý projekt Ceny Galerie Lautner. Protože mnohé práce už byly rozpracovány, ponechali jsme téma vody, upřesnili jsme pravidla soutěže
a rozšířili ji na dvě kategorie:
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 listopad na
webových stránkách a v zadních prostorách galerie, kde mohou návštěvníci vybírat své favority. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
proběhnou při vernisáži prosincové výstavy.
Zároveň vyhlašujeme soutěž o nový název tohoto projektu. Své návrhy můžete odevzdat přímo v galerii nebo posílat na adresu také do
15. října. Název by měl mít vazbu na osobnost děkana Lautnera nebo k čarodějnickým procesům či čarodějnictví obecně. O vítězném návrhu
budete rozhodovat vy a jeho autora oceníme.
Hana Šedinová, Galerie Lautner
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e:

Místo
a čas konání Cílová skupina
Od 15. 9. 2020 můžete v Galerii Lautner, v prostorách Spolku ručních řemesel Mohelnic
putovní výstavu „Příroda v našich srdcích“, která vznikla v rámci stejnojmenné vý
Základní
škola
Rodiče,
STURM a MAP Mohelnicko II, vyhlášené v průběhu koronavirových prázdnin. Vystavov
práce dětí i dospělých z našeho Mikroregionu.
Mohelnice,
Mlýnská
pedagogičtí
Za tým MAP Mohelnicko II Jana Rozs
1
pracovníci a
15:00 – 18:00
další zájemci
Jsme velmi rádi, že cyklus besed „STURMujeme s….“ si mezi
vámi našel řadu fanoušků, a tak v něm budeme rádi pokračovat
i po prázdninách. Začínáme již v neděli 13. 9. 2020 v 15 hod. na
náměstí v Lošticích, kde nám naši staří známí ze Záchranné
stanice sov a dravců Pateřín představí své ptačí svěřence. O týden
později, v neděli 20. 9. 2020, v 17 hod. přivítáme v prostorách ZUŠ
Mohelnice reportérku a humanitární pracovnici Markétu Kutilovou,
která pravidelně jezdí do Sýrie a Iráku, kde zachycuje život lidí ve
válečných oblastech.

Novinkou letošního podzimu jsou ptačí stezky, na jejichž výrobě nyní
intenzivně pracujeme. Instalace ptačích stezek proběhne začátkem
října v Lošticích a Mohelnici. Co ale v tomto ročním období novinkou
není, je výsadba stromů. Tentokrát můžeme společnými silami rozšířit
počet stromů a keřů u cyklostezky Loštice-Mohelnice v místě loštické cykloodpočívky. Vysazovat se bude v sobotu 24. 10. 2020 od 9 hod.
Pro aktuální a podrobné informace, prosím, sledujte náš facebookový profil, případně naše webové stránky. Těšíme se na setkání.

Dům dětí a mládeže

Za spolek STURM Zuzana Pokorná a Michal Trlica
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Rodiče,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sdružení Sklíčko děkuje Mohelnickému dostavníku®

ZESNULÍ

Se skončením Mohelnického dostavníku® skončila i dlouholetá spolupráce se sdružením
Sklíčko. „Rádi bychom panu Pavlovi Nenkovskému a celému jeho týmu poděkovali za
20 let podpory. Nejenom, že jsme si vždy mohli užít kamarádskou atmosféru a bohatý
program tohoto festivalu, ale díky dobrovolným příspěvkům za upomínkové destičky
s podpisy některých známých umělců jsme získali celkem 361 284 Kč. Děkujeme!“
Lenka Jarošová za sdružení Sklíčko, z.s.

Ladislav Šnévajs z Loštic 75 let
Anežka Deutschová z Pavlova 98 let
Jan Menšík z Mohelnice 76 let
František Ryšavý z Úsova 60 let
Eliška Kostková z Mohelnice 90 let
Jaroslav Merta z Pavlova 73 let
Eliška Vaňková z Mohelnice 89 let
Anna Stražická z Loštic 99 let
Věra Laštůvková z Třeštiny 74 let
Marie Lollková z Klopiny 71 let
Petr Koudelka z Úsova 67 let
Marie Weiserová z Loštic 99 let
Miloslav Kubíček z Palonína 64 let
Karel Pichler z Doubravice 88 let
Marie Laková z Loštic 97 let
Jan Rosípal z Mohelnice 74 let
Anna Šťastná z Libivé 86 let
Marie Sittová z Řepová 70 let
Milena Ambrožová z Mohelnice 72 let
Josef Hašler z Líšnice 73 let

Úřad práce informuje
K 31. 7. 2020 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště Mohelnice evidováno celkem 581 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 4,3 %. Pouze z Mohelnice bylo k 31. 7. 2020 v evidenci 327 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,5 %.

Josef Hlaváč

Oldřich Zapletal

Libuše Bubeníková

Ladislav Skřejpský

Dne 6. 9. 2020 uplyne 5 let, co
nás navždy opustil pan Josef
Hlaváč z Mohelnice.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu vzpomínku.

Dne 15. září 2020 uplynou
4 roky, co nás navždy opustil
pan Oldřich Zapletal.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu vzpomínku.

Dne 3. září 2020 si
připomeneme nedožité
100. narozeniny našeho tatínka
a dědečka
pana Ladislava Skřejpského.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka
Vlasta, dcery Iveta a Marcela
s rodinami a přátelé.

Dne 22. září 2020 si
připomeneme nedožité
75. narozeniny naší maminky
a babičky paní Libuše
Bubeníkové (roz. Valouchové).
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku
Dcera Věra s rodinou a synové
Jiří a Milan s rodinami.

Vzpomínají dcera Alena
Pávková, vnoučata Michal
a Andrea Pávkovi, Martin a Aleš
Kamínkovi.
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