ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Zatímco září se neslo v duchu začátku školního roku, tak v říjnu začíná ve spoustě velkých firem nový obchodní
rok. V mohelnickém závodě na výrobu elektromotorů Siemens obchodní rok 2020/2021 přináší změnu na pozici
ředitele závodu. Známého mohelnického občana Pavla Pěničku po 15 letech jeho působení na postu ředitele
závodu vystřídá nový kolega. Toto vydání přináší rozhovor s odcházejícím Pavlem Pěničkou a krátce představí
i jeho nástupce.
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Krátké zprávy
z Mohelnice

Rozhovor
s Pavlem Pěničkou
Celý článek na straně 9

Čtěte na straně 3
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Ukliďme Česko – Ukliďme Mohelnici

Mohelnický betlém se stále rozšiřuje
Lidový řezbář Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu
(* 9.11.1909 + 21.5.1990) stál u zrodu dřevěného mechanického
mohelnického betlému. Na tomto díle pracoval téměř třicet roků.
Ještě za jeho života, a pak i po jeho smrti až dodnes, na tomto díle
pracoval a stále ho rozšiřuje jeden z jeho tří synů František Nedomlel
z Bruntálu. Ten prakticky od roku 2003 až dodnes volně navázal
na rodinnou tradici a z lipového dřeva vyřezával především různé
sekce v pohybu. V sobotu 26. září 2020 řezbář František Nedomlel
dovezl k našemu betlému další přírůstek, a to přesnou maketu
našeho filiálního kostela sv. Stanislava. Každý přírůstek do našeho
betlému vždy s Františkem konzultujeme dopředu. Rozšiřování
našich Mohelnických jesliček bude i nadále pokračovat a pevně
věřím, že toto opravdu skvostné dílo bude po právu obdivováno po
celý rok nejen široké veřejnosti z ČR, ale i ze zahraničí.
V příštím čísle Mohelnického zpravodaje se dozvíte další informace
o rozšiřování a našich plánech.

V termínu, jež připadl i na celosvětový den úklidu, se konal
celorepublikový sběr odpadu pod záštitou spolku Ukliďme Česko.
Letošní podzimní událost proběhla v sobotu 19. září za pomoci
cykloklubu F**king Athletes a rodinných příslušníků. Po rozdělení
dobrovolníků na dvě skupiny o pěti a sedmi lidech měla každá za
úkol pročistit předem označenou trasu dle vizuálního pozorování.
Technická správa Mohelnice udržuje naše město v poměrně
čistém stavu, proto jsme se vydali k okrajovým částem – hlavně
k okolí důležitých komunikací, kde nejspíše řidiči často vyhazují
odpad z aut. Jedna skupina tedy vyšla od Brusovy restaurace
k benzinové pumpě MOL, dále po cestě na Křemačov přes park,
podél Mírovky, až ke garážím u fotbalového stadionu. Druhá
skupina prošla úsek od obchodní akademie podél stavebnin DEK
a firem Fénix a Hella ke hřbitovu a zpět k parkovišti u Siemensu, kde
jsme již společně vyčistili oblast u zdravotního střediska na Nádražní
ulici.

Pavel Nenkovský – správce Mohelnického betlému

Odhadované množství odpadu bylo přibližně 200 kg – větší část tvořil
odpad plastový, proto v průběhu sběru byl tento odpad separován.
Všem dobrovolníkům děkuji za účast na třetí sběrové akci a zároveň
zvu občany k jarnímu úklidu, který se bude pravděpodobně konat
27. března 2021.
Jiří Horák

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY
ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

Turistické okénko
Sobota 17. 10. 2020

- placená reklama -

Zakončení pěší sezony na tradičním výšlapu na Šerák.
Tato akce je na památku člena oddílu E. Kryla, který tuto
započal. Trasa: Ramzová – Černava – Šerák, zpět přes
Černavu do Ostružné. Trasa 12 km. Odjezd vlaku do
Ramzové 7:14 hod. a zpět z Ostružné 17:29 hod.

Pondělí a středa pro veřejnost otevřeno
8:00–11:30 | 12:30–17:00 h.
Úterý, čtvrtek a pátek jen na základě objednání
přes rezervační systém, telefonicky nebo e-mailem.
Vstup pouze s rouškou.

Udělejte
si radost
brýlemi
od nás
Okružní 7, Mohelnice (naproti zdrav. středisku)

www.optika-mohelnice.cz
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MOHELNICE
Olomoucký kraj pomáhá Mohelnici rozšiřovat kamerový systém a vandalům tak může odzvonit
Před nedávnem proběhla již VI. etapa rozšíření městského
kamerového a dohledového systému v Mohelnici. V rámci této etapy
došlo k vybudování nového kamerového bodu o dvou kamerách,
jež jsou umístěny na ul. Mlýnská. Jedna snímá prostor hlavního
vstupu do základní školy, druhá monitoruje okolí zastávky autobusu.
Zastávka je dnes zničená, protože čelí častým útokům vandalů.
Nově byly umístěny i dvě kamery na budově České pošty, které
snímají prostor před poštou a před přilehlou zahrádkou restaurace
Na Špici. Dále došlo ve spolupráci s Policií ČR k doplnění dvou
stacionárních kamer na křížení ulic Družstevní a 1. máje. Součástí
zakázky bylo i rozšíření datového serveru na místním obvodním odd.
Policie ČR. Na rozšíření kamerového systému byla využita dotace
z Olomouckého kraje ve výši 142.000 Kč.

Opravenou silnici mezi Mohelnicí a Libivou zdobí červené pásy u nového přechodu
Náročná oprava silnice I/44 mezi Mohelnicí a Libivou je hotová.
Zhruba půlroční projekt kompletní rekonstrukce vyžadoval státní
investici cca 67,6 milionu Kč bez DPH.
Spolupráce města Mohelnice s ŘSD přinesla zhotovení úprav nového
přechodu pro chodce v Libivé. Město Mohelnice vyřídilo všechna
povolení, ŘSD zrealizovalo položení protismykového materiálu rudé
barvy před a za přechodem pro chodce v Libivé. Kontrastní nástřik
vyšel přibližně na 300 tisíc Kč a svými vlastnostmi zvyšuje brzdný
účinek aut, za deště je brzdná dráha zkrácena zhruba o třetinu.
Viditelný pás rovněž opticky upozorňuje na „zebru“, nejen tím je
dosaženo zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
Životnost červené úpravy může dosahovat až 10 let.

Nové zázemí pro dopravní hřiště
I na opravu a zlepšení vzhledu zázemí dopravního hřiště se nám
podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje. Nový přístřešek,
zadlážděný povrch a nové dřevěné opláštění po loňské rekonstrukci
střechy tak uzavřelo opravu zázemí dopravního hřiště s celkovými
náklady přesahujícími 1 mil. Kč.

Neutěšené hřiště prošlo proměnou
Ve vnitrobloku ulic Hálkova - Adolfa Kašpara - Boženy Němcové - Komenského bylo před lety vybudováno hřiště, na jehož opravu
se zapomínalo. Starý popraskaný asfalt uprostřed okolní zelené plochy nebyl dobrou vizitkou a nemohl sloužit dětem jako vhodné
sportoviště. Kvalitní povrch a nové oplocení snad dokáže přilákat děti ke sportovní aktivitě namísto trávení volného času doma
u počítačů.

-3-

Brusovy slavnosti roztančily Mohelnici
Brusovým slavnostem patřila třetí zářijová sobota na náměstí
Svobody v Mohelnici. Na jevišti před městským úřadem se
vystřídala jedenáctka kapel, které působí zejména v našem regionu.
„V Mohelnici a okolí máme spoustu talentovaných osobností, kterými
se můžeme pyšnit. Proto jsme se rozhodli, že letošní program
věnujeme právě jim,“ vysvětluje místostarostka města Mohelnice
Jana Kubíčková. Svůj um tak předvedli Písklata z Loštic, DPS
Arietta, Dechový orchestr Zábřeh, Vodníci, Madalen, Self Made, A.M.
Úlet, Katapult Cover Band, Pangea – The Beatles Revival, Absolute
Bon Jovi Revival a Herrgott. Pro malé návštěvníky pohádku sehrálo
mohelnické Loutkadlo, děti také využily možnosti namalovat si obličej
libovolným vzorem. V rámci doprovodného programu se pod pódiem
představily mažoretky DDM Magnet a ZUŠ Mohelnice, zatančila

i děvčata z taneční skupiny X-Treme. Po celý den si mohli návštěvníci
projít městské památky, které byly zdarma přístupné – například
sklepení knihovny či městská věž. V sále knihovny si hosté vyslechli
přednášku o významném mohelnickém rodákovi Antonínu Brusovi,
jemuž byly městské slavnosti letos věnovány. Brusovy slavnosti
uspořádalo Mohelnické kulturní a sportovní centrum za finanční
podpory města Mohelnice. „Ráda bych srdečně poděkovala všem,
kteří se na přípravě Brusových slavností jakkoli podíleli. Za spolupráci
a cenné rady děkuji pánům Pavlu Homolovi, Janu Adamcovi
a Janu Štaiglovi. Těší mě, že i přes různá omezení si mohelničtí našli
cestu na náměstí a přišli se pobavit. Moc si toho vážím,“ uzavírá
místostarostka Jana Kubíčková.
-šš-

Pestrobarevnou tvář dětem zajistil stánek DDM Magnet

Nejen hudba, ale i tanec patřil k letošním slavnostem

Rockové pecky přivezli Katapult Cover Band

The Beatles Revival zpívali všem známé melodie

Poprvé do Mohelnici přijeli zahrát Absolute Bon Jovi Revival
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PTALI JSTE SE NÁS
Na otázky odpovídá starosta Ing. Pavel Kuba:
Co Vás vedlo k návrhu na zvýšení daně z nemovitosti?
Současný pokles příjmů města, prohlášení vlády ke změně superhrubé mzdy, která bude znamenat výpadek dalších příjmů města v příštích
letech, pokles zaměstnanosti významných firem ve městě, nižší předpokládaný výběr daní z příjmů v příštím roce apod. Těch faktorů je
hodně a pokud chceme zachovat dotační příspěvky města do sportu, kultury, sociální oblasti, neomezovat provozní chod města a chceme
neprohlubovat krizi tím, že nebudeme investovat, pak zvýšení daně z nemovitosti je jedna z možností, jak současný stav přežít.

Je to vhodná doba ke zvýšení této daně?
Doba nebude vhodná nikdy, protože jde o nepopulární opatření. V příštím roce se sníží občanům výdaje za energie a naopak se zvýší daň
z nemovitosti. Nezvyšují se tedy všechny životní náklady, některé jdou jiným směrem. V nedávné minulosti se daň z nemovitosti občanům
zvýšila v roce 2008 (začínající krize), snížila se zpět na původní hodnoty v roce 2014 (v době začínajícího růstu ekonomiky). Nyní je to také
tak, město dnes potřebuje příjmy, zvyšuje se daň z nemovitosti, jakmile budou příjmy dostatečné z jiných daní, vzniká prostor pro snížení
daně z nemovitostí.

Nabízí se i jiná možnost jak zvýšit příjmy města. Např. více hledat úspory
v provozních výdajích úřadu?
Zvýšení daně z nemovitosti dopadne nejvíce na majitele objektů sloužících k podnikání (zvýšení o trojnásobek), nikoli nejvíce na občany
města (zvýšení o dvojnásobek). Do rozpočtu města přinese cca 11 mil. Kč. Úřad má státní správu a samosprávu. Samospráva zahrnuje
správu majetku, provoz škol, školek, knihovny, domovů s pečovatelskou službou a pro seniory, bazénu, stadionu, domu kultury, sběrného
dvora a v neposlední řadě účetní a investiční činnost. Pokud jsme např. rozšířili kapacitu domova pro seniory na Lidické ulici, tak se
nám provozní výdaje města nemohou v dalších letech snižovat, ale narostou. Nicméně pomocí městských a získaných dotačních peněz
se snažíme snížit provozní výdaje (fotovoltaika, zachytávání dešťových vod do nádrží a vsaků namísto odvádění vody do kanalizace a
tím placení stočného), máme na dva roky ve srovnání s minulým rokem nižší ceny plynu a elektrické energie, máme dočasný nižší stav
zaměstnanců na Odboru rozvoje, měníme svítidla veřejného osvětlení za ledková s nižší spotřebou apod. Jde o úspory v řádech statisíců,
ale skokové snížení výdajů z roku na rok o 11 mil. Kč dosáhnout nelze. Náš úřad prošel razantním snížením zaměstnanců v roce 2011 a od
té doby se snažíme úsporně chovat, což se projevilo na opraveném majetku ve městě.

Odpovídá Ing. Veronika Dobiášová, vedoucí Ekonomického odboru
Objevily se stížnosti občanů na nepřetržitý provoz Spolku příznivců stolního
fotbálku se sídlem na ulici Lazebnická. Co v této věci město může dělat?
Vzhledem k situaci, že otevírací dobu ani provoz této právnické osoby nelze nijak regulovat, byl osloven statutární zástupce spolku a
výsledkem je změna otevírací doby od 6 hod. do 24 hod. Věříme, že provedené opatření povede ke zlepšení situace. V případě rušení
nočního klidu vyzýváme občany, aby kontaktovali Policii ČR.

„Seznamovák 2020“ na Odborném učilišti a Praktické škole, Mohelnice, Vodní 27
Ve dnech 7. až 9. září 2020 proběhl náš tradiční seznamovací kurz pro studenty 1. ročníků. I přes aktuální pandemii
(Covid -19) a za dodržování hygienických opatření jsme náš „Seznamovák“ uspořádali alespoň příměstskou formou.
Akce se letos zúčastnilo 50 studentů Odborného učiliště a Praktické školy, Mohelnice, Vodní 27, a to z oborů
Prodavačské práce, Pekařské práce, Cukrářské práce, Práce ve stravování a Pečovatelské služby.
Během těchto dní jsme se zapojili do nejrůznějších společných her a aktivit zaměřených na vzájemné poznávání, na
poznávání sama sebe, na vytvoření a stmelení třídních kolektivů. Navštívili jsme místní minigolf a dopravní hřiště, kde
studenti prokazovali své dovednosti a znalosti a kde také plnili dané aktivity. Velký úspěch přinesl i celodenní výlet
do Mladče.
Celou dobu nám přálo počasí. Společně strávený čas nám umožnil se vzájemně poznat a stmelit se. Užili jsme si mnoho legrace a zažili
spoustu báječných chvil a prožitků. Nejvíce nás ovlivnil pocit kamarádství, sounáležitosti a víry, že na to nejsme sami, že máme kolem sebe
ostatní, kteří tu jsou pro nás a s námi. Uvádím z reflexe žáků: „Nový školní rok začínáme jako parta kamarádů ochotných si vzájemně
pomáhat. A za to všem patří velké poděkování!“
Mgr. Kateřina Smítalová
-5-

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOL
Zahájení školního roku na ZŠ Vodní
Nový školní rok si pro žáky ZŠ Vodní v Mohelnici připravil jedno výjimečné překvapení. Kromě nazdobených tříd a těšících se učitelů totiž na
děti čekala i dvě nová hřiště. Slavnostní zahájení roku na nově zbudovaném sportovním oválu sice překazilo deštivé počasí, ale následující
slunečné dny již žákům v hodinách tělesné výchovy umožnily okusit něco z pestré škály sportů a her, které hřiště nabízí. A že je z čeho
vybírat. Atletický ovál s kvalitním tartanem doplňují hřiště na míčové hry, raketové a hokejové „neledové“ sporty i florbal. Speciální povrch
umožňuje dokonce jízdu na kolečkových bruslích.
Na místě dřívějších školních pozemků pak vznikl nádherný prostor s prolézačkami, pískovištěm i venkovní třídou. Zatímco toto hřiště je
primárně určeno školní družině a dětem z Mateřské školy Na Zámečku, sportovní plochu může po předchozí rezervaci bezplatně využívat
i veřejnost. Je však třeba se seznámit s určitými pravidly a důsledně je dodržovat.
Jménem dětí i všech sportovních nadšenců chceme vyjádřit poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci tohoto
sportovního skvostu a přejeme všem uživatelům mnoho příjemných sportovních zážitků.
									
Mgr. Filip Kapl

Zahájení školního roku na ZŠ Mlýnské
Nový školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září. Kvůli stavebním úpravám, které probíhají před budovou na Mlýnské ulici, se žáci se
svými učiteli shromáždili na hřišti školy a na Masarykově ulici ve vestibulu školy. Trochu nesmělí, ale plni očekávání tu se svými rodiči byli
i ti, kteří do školy přišli poprvé – 56 letošních prvňáčků. Ředitelka školy Mgr. Marcela Vlasáková a zástupkyně ředitelky Mgr. Karla Theimrová
všechny přítomné přivítaly a v krátkosti nastínily, co žáky v novém školním roce čeká. Hodně školních úspěchů popřáli také zástupci města
– starosta Mohelnice Ing. Pavel Kuba a místostarostka paní Jana Kubíčková. Poté přivítali nastupující prvňáčky jejich starší spolužáci
a předali jim malou upomínku na první den školní docházky. Do své nové třídy sice prvňáčci ještě kráčeli v doprovodu svých nejbližších, ale
za chvilku už sami usedli do lavic a z paní učitelky nespustili oči. Popřejme jim a také všem ostatním žákům spoustu pěkných chvil strávených
ve škole a mnoho radosti z úspěchů při jejich školní práci.
Mgr. Aleš Plhák
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NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PŘI DDM MAGNET
Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice nabízí zájmové kroužky, aktivity a vzdělávací kurzy nejen pro zájemce z řad dětí předškolního
věku, pro školáky, mládež, ale i dospělé, seniory a maminky na mateřské dovolené. Pestrou nabídku sportovních, technických, výtvarných
a zábavných kroužků naleznete na našich webových stránkách, kde je spuštěno elektronické přihlašování do zájmových kroužků. Dále jsou
zde zveřejněny informace o způsobu bezhotovostní úhrady a podmínkách pro poskytnutí slev. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete
u každého kroužku.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S DDM MAGNET
První setkání DDM Magnet s veřejností v novém školním roce se
vydařilo na jedničku. Již tradiční „Zábavné odpoledne s Magnetem“
přineslo tentokrát několik novinek. Vzhledem k tomu, že akce byla
určená především pro rodiny s dětmi předškolního a školního věku,
byly v tomto duchu přizpůsobeny úkoly na jednotlivých stanovištích.
Tato stanoviště byla umístěna do pěkného prostředí „magnetické
zahrady“. Při plnění úkolů se bavili nejen ti nejmenší, ale i dospěláci.
Pokud návštěvníci netrávili čas přímo na stanovištích, mohli
nahlédnout do tajů královské hry v šachu, juknout na trénink skupiny
historického šermu, fandit robotickému vozítku při překonávání
terénních překážek či využít možnosti „povyskočení“ na trampolíně.
Vítanou atrakcí byl dětský kolotoč a možnost osvěžení v podobě
ledové tříště, zmrzliny a dalšího občerstvení pro mlsné jazýčky.
Jsme moc rádi, že se zábavné odpoledne líbilo a těšíme se na
setkání v zájmových kroužcích a na dalších akcích.
„Přesná muška byla podmínkou“

LETNÍ TÁBOR V JANOUŠOVĚ
Čtyřicítka dětí a mládežníků si ve středu 1. července 2020 již
poosmnácté odjela užívat pod dohledem zkušených pedagogů z DDM
Magnet deset prázdninových dnů. A kam? No přece do Janoušova,
kde se nacházela „Škola čar a kouzel“. Centrem veškerého dění
se stal penzion Horizont, který svým nadstandartním vybavením
uspokojil i nejnáročnější „studenty“ za jakéhokoliv počasí. „Harry
Potter a tajemství janoušovského viteálu“ - v duchu tohoto názvu
se odvíjela celotáborová hra po celou dobu letního pobytu. Studenti
z kolejí Nebelvír, Zmijozel a Havraspár si kouzelný svět dokonale
užili a studium zdárně ukončili. Největší odměnou pro všechny byla
spousta nových zážitků a krásných chvil strávených se spolužáky
a novými kamarády.
Mgr. Miroslav Škopík, DDM Magnet Mohelnice

„Studenti a učitelé“

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY OPĚT SLAVILY ÚSPĚCH
S rozšířenou nabídkou příměstských táborů o letních prázdninách
přišli pracovníci DDM Magnet Mohelnice. Všechny turnusy byly
obsazeny do posledního místečka. Možnost přihlásit dítě na
příměstský tábor náležitě využili rodiče nejen z Mohelnice, ale
i z blízkého a vzdáleného okolí. Na každý turnus byl dále připraven
pestrý program pro všechny věkové kategorie. Díky projektu
z Operačního programu Zaměstnanost Evropské unie a za
podpory města Mohelnice byly uskutečněny i finančně náročnější
a zajímavější výlety. Děti navštívily Fauna park v Lipové, jeskyně Na
Pomezí, vodácký kemp In Life v Litovli, Relaxpark Bouzov a další.
Mgr. Miroslav Škopík, DDM Magnet Mohelnice
-7-

„V zajetí pravěku“

Nový ředitel výrobního závodu Siemens v Mohelnici navštívil radnici
Dlouholetého ředitele mohelnického výrobního závodu Siemens
Pavla Pěničku nahradí po 15 letech jeho ředitelování nový kolega
Vladimír Štěpán, který dříve působil také jako ředitel závodu
Siemens na výrobu turbín v Brně. „Siemens společně s Hellou
jsou největšími zaměstnavateli v našem městě, proto jsem rád,
že se s řediteli obou závodů osobně znám a naše spolupráce
funguje,“ řekl starosta Pavel Kuba. Pavel Pěnička dobrou spolupráci
s městem potvrdil a dodal: „Rád bych, aby můj nástupce stejně jako
já komunikoval a měl dobré vztahy s vedením města. Proto jsem ho
přišel osobně představit.“ Poté Pavel Pěnička ještě dodal: „Vladimíra
Štěpána znám řadu let a jsem rád, že mým nástupcem bude právě
on.“ Vladimír Štěpán je velký sportovec, nejvíce se věnuje triatlonu
tedy běhu, kolu a plavání. Proto ocenil cyklostezky v Mohelnici
a jejím okolí, které aktuálně prozkoumává a poznává jako běžec.
A protože Pavel Pěnička byl tváří mohelnického závodu na výrobu
elektromotorů několik let, tak jsme na str. 9 tohoto čísla zpravodaje
uvedli článek, který jeho působení v Siemensu rekapituluje a nastíní
i kam jeho pracovní kroky dál povedou.
-mn-

Starosta Pavel Kuba a místostarostka Jana Kubíčková přivítali
na půdě radnice nového ředitele výrobního závodu Siemens
v Mohelnici a poděkovali jeho předchůdci
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Mohelnický Siemens uzavírá patnáct let pod taktovkou Pavla Pěničky

Závodem prováděl řadu významných návštěv. V roce 2014 ukázal výrobu elektromotorů i prezidentu republiky Miloši Zemanovi
Koncem měsíce září odešel z pozice ředitele Siemens Elektromotory Mohelnice muž, který vedl závod po dobu patnácti let. Jméno
Pavla Pěničky se za tu dobu stalo téměř synonymem tohoto závodu,
a přestože bude jako vedoucí pražské kanceláře Low Voltage Motors EU (nízkonapěťové elektromotory Evropa) se závodem stále
v úzkém kontaktu, jeho odchodem končí významná éra.
Za dobu svého působení v roli ředitele Siemens Elektromotory
Mohelnice provedl Pavel Pěnička závod řadou změn, představil inovativní řady elektromotorů, zažil období nesmírného růstu i složité
časy, kdy se bojovalo o zakázky. Byl u otevření nových provozů, potřásl si rukou s významnými představiteli společnosti Siemens i s hlavou státu, při tom všem stál nohama na zemi a zajímal se o názory
řadových zaměstnanců.
„Bylo to jako na horské dráze,“ říká Pavel Pěnička. „V období uplynulých patnácti let se střídaly dobré a horší časy,“ pokračuje a jeho
slova dokládá i statistika. V roce 2015 zaměstnával odštěpný závod
Siemens Elektromotory Mohelnice v průměru něco málo přes tisíc
pět set zaměstnanců, v roce 2018 téměř o tisíc zaměstnanců více.
Za posledních patnáct let se závod proměnil v mnoha směrech, a to
nejen z hlediska čistoty provozu, uspořádání hal a digitalizace. „Během let jsem v Mohelnici pozoroval téměř změnu kultury, co se týče
produktivity a úrovně spolupráce s dalšími složkami společnosti Siemens,“ říká šéf evropské sekce Low Voltage Motors Siemens Arno

Hoier. „Pavel důkladně dohlížel na neustálý rozvoj závodu. Byl tím,
kdo udává trendy z hlediska nových technologií a udržuje továrnu
moderní,“ dodává Klaus Helmrich, vedoucí organizační jednotky Digital industries a donedávna člen nejvyššího představenstva společnosti Siemens AG. Změnil se také koncept továrny. Ze 30 000 variant
motorů, které závod nabízel v roce 2008 se portfolio motorů rozšířilo
trojnásobně na dnešních 90 tisíc. „Jsme těmi nejlepšími, co se týče
výroby motorů přímo na míru našim zákazníkům. Počet nabízených
variant je tím, co nás odlišuje od konkurence a tím, co prodává,“
podotýká Arno Hoier.
Pod vedením Pavla Pěničky vyrobil závod téměř 17, 5 milionů elektromotorů. Koncern Siemens za tu dobu investoval do rozvoje mohelnického závodu přes tři miliardy korun, vzrostly i průměrné mzdy.
Zatímco v pozici finančního ředitele se vystřídalo pět mužů: Ulrich
Nortmann, Andreas Denninger, Christian Casper, Jürgen Behnke
a Milan Rajtár, pozice ředitele mohelnického závodu zůstávala stabilní. Jak výstižně poznamenal jeden z kolegů, v osobě Pavla Pěničky
nyní odchází ředitel, který znal procesy závodu, pracoviště, ale i samotné lidi a jejich problémy, a to i na těch nejmenších pracovištích;
člověk, který měl závod jednoduše za svůj.

Když slavil 50 let, pod okny ředitelské kanceláře mu společně
zazpívalo více než sto dvacet zaměstnanců

Stál na mnoha pódiích. Zde je Pavel Pěnička při uvedení
elektromotoru Simotics XP Chemstar na trh v roce 2018
-9-

Lenka Caley
(článek vyšel v novinách Elektromotor 08-09/2020)

DOMOV PRO SENIORY A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MOHELNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MEDKOVA 419/1, 789 85 MOHELNICE
MOHELNICKÝM SENIORŮM, OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOBÁM S TĚLESNÝM
POSTIŽENÍM

NOVĚ NABÍZÍ VE VAŠEM BYTĚ TYTO TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:
► DOVOZ OBĚDŮ A MOŽNOST ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ ZA CENU 65,- KČ. ODBĚR JE MOŽNÝ V
BUDOVÁCH:
Pečovatelské služby Medkova 1, Mohelnice od 11,30–12,00 hod
Domova pro seniory Lidická 4, Mohelnice od 11,00–11,30 hod
► Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání,
včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík).
► Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
► Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
► Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.
sezónního úklidu, úklidu po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti, praní a žehlení ložního a osobního prádla popř. jeho drobné opravy).
► Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých osob do zaměstnání, k lékaři, na úřady a další
instituce).
► Základní sociální poradenství.
VÍCE INFORMACÍ NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:
vedoucí pečovatelka: 583 430 502, 604 967 107
pracovnice v sociálních službách: 736 701 013
vedoucí stravovacího provozu: 737 165 492

Už žádné blikající zářivky
Jedním z mnoha opatření vedoucím ke snížení provozních výdajů města v době koronavirové krize je investice za 216 832 Kč do výměny
102 ks starých zářivkových světel za moderní LED svítidla na Domově s pečovatelskou službou na Medkové ulici v Mohelnici. Čtyřzářivkové
svítidlo o spotřebě 4x18W bylo nahrazeno jedním LED svítidlem o spotřebě 15W.
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Kupte si bílou pastelku a podpořte nevidomé
Ve dnech 12. až 14. října proběhne celonárodní sbírka Bílá pastelka, která podporuje aktivity a služby, díky nimž mohou nevidomí vést
plnohodnotný život. Samotná pastelka připomíná svou barvou bílou hůl a život zrakově postižených. Symbolizuje odvahu překonávat
překážky spojené se ztrátou zraku. V tyto dny můžete v ulicích Mohelnice potkat dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek 30 Kč
odmění bílou pastelkou (s bílou i barevnou tuhou).
Sbírka se letos koná již 21. rokem, a to téměř po celé republice. Svým darem podpoříte služby pro zrakově postižené, které poskytuje obecně
prospěšná společnost Tyfloservis a její zakladatel zapsaný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Regionální
střediska obou organizací sídlí v Olomouci na adrese I. P. Pavlova 69 (tel: 585 428 111). Bezplatné služby jsou dostupné všem, kteří mají v
dospělém věku vážné potíže s viděním.
Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky. Přispět
můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách.
Výtěžek sbírky jde na služby pro zrakově postižené v celém Olomouckém kraji i mimo něj. Tyfloservis pomáhá nevidomým a slabozrakým
nacvičit potřebné nezbytné dovednosti pro samostatný život: orientaci v prostoru, sebeobslužné dovednosti, psaní na klávesnici bez zrakové
kontroly, čtení a psaní Braillova písma a další. Jednoduše řečeno: Poskytujeme služby, které lidé s vážnou poruchou zraku jinde nenajdou.
Výuka probíhá často u klienta v domácím prostředí. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je také výběr vhodné optické pomůcky, která
může pomoci, pokud brýle již nestačí. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v Olomouci nabízí zrakově postiženým
sociálně právní poradenství a volnočasové aktivity. Svým darem podpoříte také výcvik vodicích psů a vydávání časopisů v Braillově písmu
či zvukové podobě.
V minulém roce v Mohelnici studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Mohelnice vybrali 9.121 Kč. Celkový výtěžek sbírky v celé
republice byl 3.213.371 Kč. Organizátoři děkují všem dárcům i dobrovolníkům.
Více informací na www.bilapastelka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz

21. ročník veřejné sbírky

12.–14.10. 2020
Kupte si bílou pastelku
a podpořte služby
pro nevidomé
a slabozraké.
Děkujeme!
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Zebra se za Tebe nerozhlédne!
Pracovníci Odboru dopravy Městského úřadu Mohelnice se společně s policisty Dopravního inspektorátu
Šumperk zapojili do akce Zebra se za Tebe nerozhlédne! V Mohelnici dne 02. 09. 2020 hlídali policisté
z Dopravního inspektorátu Šumperk provoz u přechodu pro chodce na ulici Zábřežská v blízkosti Základní
školy Mlýnská. Cílem projektu je preventivně působit na chodce, jakožto nejzranitelnější účastníky silničního
provozu, především v blízkosti přechodu pro chodce u školy, kde je největší koncentrace dětí. Děti si osvojily
dodržování bezpečného přecházení vozovky s důrazem na odbourání mýtů o absolutní přednosti chodců
na přechodech. Každé oslovené dítě obdrželo od policistů pracovní sešit „Zebra se za Tebe nerozhlédne“
a menší dárek od pracovníků z městského úřadu v podobě reflexních prvků.
A jaká jsou pravidla pro správné přecházení vozovky?
1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. PRAVIDLO zní: rozhlédni se vlevo, vpravo, vlevo a
rychle přejdi!
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla!

Alena Várošová: Stříbrná Babička Olomouckého kraje 2020

-placená reklama-

Ani přísná opatření kvůli koronaviru nezastavila soutěž Babička
Olomouckého kraje 2020. Ta se na Výstavišti Flóra konala 15. 9.
2020. Soutěžního klání se opět zúčastnila naše rodačka Alena
Várošová. Aleně se jako obvykle podařilo zabodovat a získala
krásné 2. místo. Stala se tedy Stříbrnou Babičkou roku 2020. Porotu
a diváky ohromila především v rámci volné disciplíny, kde celé
obecenstvo rozesmála vtipnou scénkou "Stará Kropáčková jede na
dovču", kterou sama vymyslela. Alena k tomu dodává: „Mám radost,
když mohu pobavit seniory mezi které už také patřím. Mým cílem je,
aby aspoň na chvilku zapomněli na své starosti, zdravotní problémy
a bolístky. Odměnou je mi jejich smích a potlesk.“ Pokud chcete
Alenu vidět, tak celou soutěž vysílá Televize Šlágr.
-mn-
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Tyto výstavy pro vás připravil pan Aleš Šilberský ke 100.
výročí narození svého otce Huga, k připomenutí 85. výročí
tragické smrti prastrýce Josefa a nedožitých 85 let výtvarníka, nakladatele a pedagoga Josefa Lubiče ze Zábřehu.

V rámci mohelnické výstavy si vás dovoluji pozvat
v úterý 27. října v 17 hodin na besedu k zrovna vycházející
publikaci „Spisovatelka Žofie Hekelová”. Pan Martin
Hekele promluví o vzniku publikace, o mamince, která by se 11. listop
Šilberským.
Bližší informace se dozvíte na stránkách galerie. Srdečně vás zveme

V sobotu 5. září byla v Lošticích zahájena první ze
série výstav malíře, grafika, rodáka z Loštic, pana
Huga Šilberského. Tato výstava byla doplněna vzpomínkou na jeho strýce, lidového malíře, sběratele,
pana Josefa Hacaru a mohli jste ji navštívit do neděle
20. září. Od středy 23. září pokračuje tato série vernisáží výstavy „Umělci našeho kraje - Hugo Šilberský,
Josef Hacar a Josef Lubič” v Muzeu v Zábřehu a
potrvá do 25. října a 6. října bych vás ráda pozvala do galerie Lautner na výstavu „EX LIBRIS Huga
Šilberského”. Tyto výstavy pro vás připravil pan Aleš
Šilberský ke 100. výročí narození svého otce Huga,
k připomenutí 85. výročí tragické smrti prastrýce Josefa a nedožitých 85 let výtvarníka, nakladatele a
pedagoga Josefa Lubiče ze Zábřehu.
V rámci mohelnické výstavy si vás dovoluji pozvat v úterý 27. října v 17 hodin na besedu k zrovna vycházející publikaci „Spisovatelka Žofie Hekelová”. Pan Martin Hekele promluví o vzniku
publikace, o mamince, která by se 11. listopadu
dožila 100 let a také o přátelství rodiny Hekelových s Hugo Šilberským. Bližší informace se dozvíte na stránkách galerie. Srdečně vás zveme.

MINIDÍLNY ŘÍJEN

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

MINIDÍLNY LISTOPAD

Středa
Středa
Středa

11.11. TEČKOVANÁ KRESBA
18.11. SLEPOTISK - práce s drátem
25.11. PASTELKY - kapky

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

se tím
Prác

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

V m
galer
favo

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

Vyhl
sáži

PŘIPOMÍNÁME!

Do 18. října můžete do galerie Lautner nosit svá díla a zapojit se tím do výtvarné
soutěže o Lautnerovu cenu 2020. Práce budou hodnoceny v kategoriích 1. výtvarné dílo 2. fotografie. V měsíci listopad budou práce anonymně vystaveny v zadní
části galerie a na webových stránkách, kde mohou návštěvníci vybírat své
favority a tím se sami aktivně zapojit do této soutěže. Vyhlášení výsledků a předání
Lautnerovy ceny proběhne při vernisáži prosincové výstavy.

Hana Šedinová
Galerie Lautner

ze
uga
na
aru

GALERIE LAUTNER
MOHELNICE

VÁS ZVE NA VÝSTAVU

áží

vá

EX LIBRIS

er

z díla Huga ŠILBERSKÉHO

00.
očí
ní-

6. 10. - 28. 11. 2020

ke 100 výročí umělcova narození

Vernisáž - úterý 6. 10. v 17 hodin

Autorem výstavy je pan Aleš Šilberský, syn

vat
Mohelnice
ící
in
y se 11. listopadu dožila 100 let a také o přátelství rodiny Hekelových s Hugo
OTEVŘENO:
úterý až pátek 14.00 - 17.00 h
sobota
9.00 - 12.00 h
neděle
13.00 - 16.00 h

ě vás zveme
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Kostelní náměstí 2
789 85 Mohelnice
Tel.:
583 430 915
Mobil: 736 293 030
www.galerielautner.cz

Hana Šedinová
Galerie Lautner

POCHOD
5. září 2020 se uskutečnil již 31. ročník Pochodu k pramenu Moravy, souběžně 11. ročník mezinárodního výstupu na Králický Sněžník. Tuto
akci dále spolupořádalo Staré Město pod Sněžníkem za podpory Krajského úřadu Olomouc. Letos se vydařilo počasí, a proto dorazilo přes
500 účastníků, mimo jiné i několik osobností, jako třeba emeritní sládek litovelského pivovaru pan Koutek a náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Klimeš.
Tímto chci poděkovat všem účastníkům, turistům, ale i sponzorům a nemůžeme vynechat ani organizátory ze Spolku Království Králického
Sněžníku. Za organizátory Smital Jan - předseda Spolku Moravané Šumperska - pořadatelé Pochodu k pramenu Moravy, z.s.

SPORT
Český pohár judo BRNO CUP
Český pohár judo BRNO CUP se tentokrát konal v důsledku epidemiologických
opatření bez účasti zahraničních výprav. Mohelničtí judisté zasahovali do bojů
v neděli 13. září, kdy byly na pořadu kategorie pouze starších žáků. Ve váze do 60
kg obsazené 49 závodníky jsme měli trojí zastoupení, bohužel se nepodařilo navázat
na loňský bronz a páté místo. Martin Sedlák a Šimon Damajka prošli ve svých
skupinách prvními dvěma koly bez zaváhání, ve třetím ale prohráli a jejich přemožitel
je do opravných bojů „nevytáhl“. Adam Šmelko prohrál svůj první zápas a také dále
nepostupoval. Do oprav ve váze 57 kg se sice dostala Veronika Dřevická, ale ani ona
nedosáhla na bodované umístění.
V rámci soutěže se konala autogramiáda knihy „Cesta na Olymp“ dvojnásobného
Sportovce roku, olympijského vítěze a mistra světa Lukáše Krpálka, který je velkým
vzorem nejen pro judistickou veřejnost.
Blanka Švecová

I.liga judo muži

Složitá
situaceŽÁKŮ
kolemVkoronaviru
se pochopitelně promítla i do organizace
KRAJSKÝ
PŘEBOR
JUDO

letošního ročníku I. ligy judo mužů. Celkem 10 družstev rozdělených do dvou
skupin se poprvé setkalo na tatami až 26. září, kdy Mohelnice zamířila do
Jablonce. Úkol byl jasný, postoupit do finálové skupiny, která zaručuje jistotu
Jediný titul vybojovala mladší žákyně Alžběta Fryšáková ve váze do 40 kg, Maxim
Damajka (38 kg) s bilancí dvě výhry a dvě prohry skončil třetí. V kategorii starších
setrvání
v této duelech
soutěži
i příští
rok.
žáků
se po dvou vítězných
shodně
umístili na
druhém místě Šimon Damajka
Uzavřená soutěž pro Olomoucký kraj, kde kromě umístění šlo i o body do ranking
listu pro postup na přebor ČR, se tentokrát konala v Hranicích a mohelničtí judisté
stáli na stupních vítězů pětkrát.

(66 kg) a Martin Sedlák (55 kg). Třetí místo přidala Veronika Dřevická ve váze 57 kg.

Muži T. J. Sokol Mohelnice nastupovali
s handicapem dvou neobsazených
Blanka Švecová
váhových kategorií v důsledku zranění, přesto po bojovném výkonu skončili ve
I. skupině
liga judoB muži
na postupovém 3. místě! Hned v úvodním utkání narazili na favorita
Složitá
situace kolem
koronaviru seposíleného
pochopitelně promítla
i do organizace letošního
ročníku
I. ligy judo
mužů. Celkem
10 družstev rozdělených
Judoclub
Olomouc
o reprezentanty
ČR
a těsně
prohráli
poměrem
3:
do dvou skupin se poprvé setkalo na tatami až 26. září, kdy Mohelnice zamířila do Jablonce. Úkol byl jasný, postoupit do finálové skupiny,
která
setrvání
v této Železo
soutěži i příští
rok.
4 zaručuje
stejnějistotu
jako
s Judo
Hranice.
Domácí Jablonec porazili 4 : 3 a v posledním
Muži
T. J. Sokol
nastupovali
s handicapem
dvou neobsazených
váhových
kategorií v důsledku
zranění, přestobody.
po bojovném výkonu
duelu
seMohelnice
Sokolem
Hradec
Králové
opět zvítězili,
tentokrát
na pomocné
skončili ve skupině B na postupovém 3. místě! Hned v úvodním utkání narazili na favorita Judoclub Olomouc posíleného o reprezentanty ČR
a těsně prohráli poměrem 3 : 4 stejně jako s Judo Železo Hranice. Domácí Jablonec porazili 4 : 3 a v posledním duelu se Sokolem Hradec
Králové opět zvítězili, tentokrát na pomocné body.
Blanka Švecová

Pořadí skupiny B po 1. kole:
1.
2.
3.
4.
5.

Judoclub Olomouc
Judo Železo Hranice
T. J. Sokol Mohelnice
Sokol Hradec Králové
JUDO klub Jablonec n. Nisou

8 bodů
6 bodů
4 body
2 body
0 bodů
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postup

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZESNULÍ

40. výročí
Tatínku, maminko, přejeme vám oběma, ať vás láska stále
stejně hřeje i po těch 40 letech. Jste pro nás tím největším
vzorem, vaše láska je naším zrodem. Milujeme vás a jsme
vám vděčni za každý den s vámi, láska, radost, upřímnost,
pokora a vděčnost, to vše a ještě víc nám ukazuje váš vztah
a vaše láska. Krásné výročí, hodně lásky a pevné zdraví
přeje Andrejka, Luky a Pavlík s Evčou a Julinkou.
Pavel a Broňa Hohnovi uzavřeli 4. 10. 1980 manželství.

Vratislav Lang Květín 70 let
Štěpán Langer Vyšehorky 83 let
Věra Urbášková Úsov 75 let
Miroslav Došek Mohelnice 77 let
Věra Tavarner / Dorničáková / 68 let
Vladimír Šebesta Řepová 70 let
Eva Kažová Loštice 78 let
Ing. Věra Zemánková Úsov 65 let
Otýlie Kondlerová Dolní Krčmy 66 let

50. výročí

Jarmila Pavlová Mohelnice 95 let

Dne 30. 10. 2020 uplyne 50 let, kdy se Drahomíra a Bedřich

Vlasta Seidlová Loštice 97 let

Blažkovi poprvé podepsali společným příjmením a vydali se

Jiří Veverka Mohelnice 74 let

na společnou cestu životem.

Vlasta Heinzová Úsov 84 let
Jaroslava Březinová Mohelnice 89 let

Úřad práce informuje
K 31.8.2020 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště Mohelnice evidováno celkem 592 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 4,4 %. Pouze z Mohelnice bylo k 31.8.2020 v evidenci 330 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,6 %.

Jan Rosípal

Jaroslav Peterka

Václav Müller

Jaroslav Ševčík

Chtěla bych poděkovat všem
přátelům, kamarádům, bývalým
kolegům z práce, sousedům
z Masarykovy ulice, kteří se
přišli rozloučit s mým milovaným
manželem Janem Rosípalem
na jeho poslední cestě a za
písemné kondolence plné
útěchy v této pro nás těžké
době.

Dne 11. 10. 2020 uplyne 5
let, co nás navždy opustil pan
Jaroslav Peterka. Děkujeme
všem, kdo tichou vzpomínkou
uctí jeho památku.

Dne 26. 10. 2010 zemřel ve
věku 63 let pan Václav Müller.
Děkujeme všem, kteří si s námi
po 10 letech od jeho úmrtí
vzpomenou a uctí tak jeho
památku.

Láska smrtí nekončí, kdo žije
v srdcích, neumírá. Dne 28.
října si připomeneme 5. výročí
od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milý a starostlivý
manžel, tatínek, strýc, dědeček
a pradědeček pan Jaroslav
Ševčík. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka
Jindřiška s rodinou.

Manželka, dcery, vnoučata a
sestry.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami.

Manželka Marie s dětmi.

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
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