ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Poznáte dům na titulní fotografii zpravodaje? Dnes už jej na tomto místě nenajdete. Sousedil přímo se
starou budovou mohelnické radnice. A po jeho zbourání asi v 60. letech zůstalo místo prázdné. To by se
však mělo v budoucnu změnit. Původní budovu nahradí nová moderní knihovna, o které se dočtete v tomto
zpravodaji. Co však ve zbourané budově dříve bylo je velkou otázkou. Někteří tvrdí, že zde byla šatlava.
Což by možná naznačovaly i mříže na oknech. Jiní zase mluví o tom, že to byl hostinec. Pomůžete nám
odhalit, kdo původní dům obýval? Kontakty na naši redakci najdete na předposlední straně v tiráži.

3

8 Doktorka Jitka Sychrová
předává pomyslné ordinační
žezlo své dceři

Koncem příštího roku by
měla být dokončena nová
moderní knihovna

Čtěte na stranách 8-9

Čtěte na straně 3
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KNIHOVNA INFORMUJE:
Bezkontaktní výdej knih

VÝZVA:
Mohelnická čtenářská šifra

Výdej objednávek bude probíhat:
Pondělí | středa | pátek
vždy v čase 09:00-12:00 h | 13:00-15:00 h

Po úspěšné Mohelnické čtenářské výzvě pořádá MAS
Mohelnicko, z.s., ve spolupráci s městskou knihovnou
Mohelnice další společnou akci. Je určena pro všechny
obyvatele mikroregionu Mohelnicko, kteří rádi čtou a soutěží.
V období od 1. 3. 2021 do 15. 4. 2021 se vždy v pondělí
a ve čtvrtek na webovém portálu objeví nová soutěžní
otázka. Účastníci správnou odpověď pošlou přes online
formulář, a až se 31. května soutěž uzavře, mohou se
všichni účastníci těšit na drobné dárky, tři vylosovaní v každé
kategorii pak na hodnotné ceny.
Podrobnější informace o Mohelnické čtenářské šifře
naleznete na webových stránkách
www.knihovna-mohelnice.cz, www.masmohelnicko.cz
a také na facebookových stránkách MAP Mohelnicko.
Těšíme se na vaše odpovědi!

Objednávat můžete:
z on-line katalogu https://katalog.knihovna-mohelnice.cz/#!/
(po přihlášení do svého čtenářského konta)
Telefonicky 583 431 166
E-mailem knihovna.mohelnice@centrum.cz
Vaši objednávku připravíme a e-mailem/telefonem vám
sdělíme termín, kdy si můžete knihy vyzvednout.
V určeném termínu zazvoňte:
- vyčkejte, až knihovnice odemkne a vzdálí se
- vejděte do chodby, vyzvedněte nachystané knihy
- neprodleně opusťte knihovnu.
Registrační a jiné poplatky aktuálně nepřijímáme.
Prosíme o respektování nastaveného systému a stanovených
termínů. Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ
OTVÍRACÍ DOBA RADNICE

V důsledku nepříznivého počasí (silný mráz i přes den)
byl únorový termín svozu biologického odpadu zrušen.
Při manipulaci s promrzlými biopopelnicemi hrozilo jejich
popraskání a jiné poškození. Další svoz je naplánován na
18. a 19. března 2021. Děkujeme za pochopení.

PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00-11:00 | 13:00-17:00 hodin
S ohledem na vládní usnesení o přijetí krizových opatření
k zamezení šíření koronaviru funguje Městský úřad
Mohelnice i nadále v omezených úředních hodinách. Občané
si mohou nezbytné záležitosti vyřídit v pondělí a středu
vždy od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.

Kvůli aktuální situaci a opatřeními, která jsou spojena
s pandemií, letos nebude možné podat daňové přiznání
na Městském úřadě v Mohelnici. Nově ale teď daň
z příjmů či nemovitosti vyřešíte i online z pohodlí domova či
kanceláře.

Úřad lze kontaktovat elektronickou formou na
mesto@mohelnice.cz, pro příjem elektronických podání
podatelna: epodatelna@mohelnice.cz. Zaměstnanci jsou
také k dispozici na příslušných kontaktech. Pro dotazy,
informace i objednání je možné využít linky městského úřadu:

Upozorňujeme na opětovné návštěvy podomních prodejců
energií. Požadují ukázat faktury za energie a další údaje
týkající se smluv s dodavateli energií proto, aby občanům mohli
nabízet změnu dodavatele a nutit je k podpisu nových smluv!
V případě takové nabídky je třeba zachovat obezřetnost, faktury
nikomu neukazovat a tyto prodejce nevpouštět do bytu či domu.
Na území města Mohelnice platí i nadále tržní řád, zakazující
podomní prodej, který se vztahuje i na prodej energií a nabízení
účasti na aukci energií.

pevná linka: 583 452 111, 583 452 152 podatelna,
spojovatelka
pevná linka: 583 452 134 nebo mobilní 775 877 749
tajemnice městského úřadu
pevná linka: 583 452 131, 583 452 135 sekretariát vedení
města

INFORMACE
Rozpis poradních dnů Svazu neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR se sídlem v Šumperku pro oblast Mohelnicka na
rok 2021
16. 3. 2021
15. 6. 2021
14. 9. 2021
7. 12. 2021

- placená reklama -

Termíny konání:
BŘEZEN		
ČERVEN		
ZÁŘÍ		
PROSINEC

Místo a čas konání: Mohelnice, Lékárnická 1 – DPS klub
Poradní hodiny: úterý vždy od 13:00 do 15:40 hodin
Klienti dostanou informace z oblasti sociálněprávní, pracovněprávní problematiky občanů se zdravotním postižením
(konzultace k vybraným pomůckám pro sluchově a tělesně
postižené občany – zesilovače, signalizátory, vozíky apod.).
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Další krůček ke zkvalitnění kulturního života ve městě
Po mnoha letech se nevzhledná plocha za budovou radnice v ulici U Brány
začne měnit. V minulosti zde stávaly dva domy (viz fotografie na titulní straně).
Po jejich odstranění v 60. letech, zde zůstala nevzhledná plocha, ze které
se časem stalo využívané parkoviště. Na obnaženou nevzhlednou severní
zeď budovy radnice jsme si časem všichni zvykli a zkracování chůze přes
parkoviště kolem zaparkovaných aut se stalo standardem. Časem zde byly
doplněny kontejnery na odpad a vzhled ulice U Brány se ještě zhoršil. Po roce
1990 byla vytvořena minimálně jedna projektová dokumentace na dostavbu
domu na místě dnešního parkoviště, ale realizována nebyla. V letech 2008
až 2010 se v rámci vytvářeného projektu k revitalizaci centra města (opravy
povrchů přilehlých ulic a náměstí) již počítalo pouze s opravou stávajícího
parkoviště a výsadbou tří stromů podél parkoviště.

Studie od projektanta Ing. Jiřího Fryse

Idea dostavby uliční čáry se zcela nevytratila. V roce 2015 vznikla první
studie dostavby domu v rámci vytvářené projektové dokumentace na opravu
budovy radnice od Ing. Jiřího Fryse a v roce 2018 další studie, a to od autora
projektové dokumentace revitalizace centra města z let 2008-2010 Ing. arch.
Aleše Buriana, která již počítala s tím, že zde vznikne nová knihovna (viz
obrázky).
Ing. arch. Aleš Burian je autorem nejen rekonstrukce náměstí, ale
i rekonstrukce domu s bývalou prodejnou klenotů vedle domu České spořitelny.
V současné době jsou již hodnoceny cenové nabídky na zhotovitele stavby.
Stavba knihovny má začít v nejbližších týdnech archeologickým průzkumem,
samotná stavba městské knihovny přijde na cca 50 mil. Kč. Má být zaplacena
úvěrem na 5 let, roční úrok úvěru činí 0,6 %. Dokončení samotné stavby je
plánováno na říjen roku 2022.

Návrh Ing. arch. Aleše Buriana

Starosty jsme se v souvislosti s touto stavbou zeptali na otázky, které se objevily na sociálních sítích:
Jak je možné, že vedle staré budovy radnice bude postavena v památkové zóně moderní stavba?
V památkové zóně se rozlišuje, zda jde o rekonstrukci stávajícího domu nebo o novou stavbu. V případě úplně nové stavby památková
péče vyžaduje moderní vzhled odpovídající a patřící do období 21. století, v případě rekonstrukce stávajícího domu se posuzuje a klade
důraz na období, kdy byl dům postaven, jak je stavebně zachován a jak vypadal. Je zde snaha zachovat historii domu. Například při stavbě
Kovárny projektant navrhl památkové péči několik historizujících podob fasády, než pochopil, že i moderní stavba může mít své místo mezi
budovami z 19. století.
Po závadné stavbě podzemního parkoviště, kde stále zatéká, jsou obavy, že zde bude také zatékat. Jsou obavy oprávněné?
Rezignace na rozvoj a další městské stavby po prodělané špatné zkušenosti není na místě. Rozdíl mezi stavbou podzemního parkoviště
a stavbou knihovny je ten, že stavba knihovny má střechu, u které pouhým okem lze spatřit, kde zatéká a jaké místo se musí opravit.
Podzemní parkoviště viditelnou střechu nemá, prosakující voda je vodou tlakovou a oprava není jednoduchou a lacinou záležitostí, a to
vzhledem k pojezdovým plochám. Provedené práce jsou v záruce a jsou předmětem reklamace. Navíc stavba podzemního parkoviště
měla svůj externí stavební dozor. Město má ale i jiné střechy, kde také zatéká, finančně jde o značné částky, ale o těch se nemluví. Na ZŠ
Vodní se postupně po 20 letech opravují všechny střechy včetně střešních oken, které měly dalších nejméně 30 let sloužit. Nicméně chápu
rozdíl mezi minulostí a přítomností.
Vzhled budovy měl být více diskutován, okna nejsou v jedné rovině apod., před veřejností se vzhled tajil, neproběhlo veřejné
projednávání, zastupitelé byli postaveni před hotovou věc. Jak je to tedy?
Každá stavba je vizitkou projektanta, každý projektant má jiné vidění a navrhne něco jiného. Mezi veřejností nikdy na vzhledu veřejné
stavby nebude 100% shoda. Vždy se najdou příznivci a odpůrci stavby, pro mne je ale rozhodující, co odsouhlasí radní a zastupitelé.
Vzhled knihovny byl veřejnou záležitostí, velmi promílanou před volbami v souvislosti s prezentovaným programem stran a občané města
se ke zveřejněným vizualizacím vzhledu podle mého názoru vyjádřili jasným způsobem.
Stavba knihovny je zbytečná v dnešní elektronické době, do knihovny se už nechodí, jde o hloupou stavbu, jednou bude zavřená,
za pár let se budova bude prodávat.
Dnešní knihovna má 200m² výpůjční plochy, má malý sál na besedy pro 30 osob. Přesto za rok odbaví přes 40 000 výpůjček zahrnujících
knihy, e-knihy, časopisy, audioknihy na CD, má přes 1 000 aktivních čtenářů, z toho 200 dětí do 15 let, má za rok více jak 27 000
odbavených návštěvníků, provede přes 80 besed, které navštíví 1 800 účastníků, pečuje o více jak 44 000 ks svazků atd. Knihovna
má potenciál, k tomu potřebuje nové, větší prostory. V přízemí bude sál pro více jak 100 lidí s hygienickým zázemím, které bude moci
využít galerie Lautner a kulturní dům. V prvním a druhém patře budou prostory o 400 m² pro knihovnu. V suterénu dojde k zachování
parkovacích ploch. Stavba je multifunkční, Mohelnici dnes chybí větší sál pro pořádání menších kulturních akcí. Stávající prostory knihovny
neumožňují její budoucí rozvoj a knihovna stagnuje a ztrácí svoji prestiž. Novou stavbou město získá hodnotný majetek, uvolní se prostory
v soukromém domě, které stávající majitel může využít i tak, že občané mohou získat v centru města nové služby. Z pohledu kulturního
člověka není knihovna hloupou investicí ani v dnešní online době.
Město by mělo stavět pro občany stavby, které umožní aktivní odpočinek, jako je zimní hala, skatepark pro mladé, aby ve městě
bylo více možností, jak trávit volný čas.
S tím souhlasím a jsem rád, že většina zastupitelů dala zelenou projektu zastřešené ploše za bazénem pro celoroční využití. Právě proto,
aby se vyhovělo celému věkovému spektru občanů (pro starší knihovna, pro mladé další sportoviště) a zůstaly finance z rozpočtu města na
jiné projekty, byl přijat úvěr na 5 let na stavbu knihovny. Ostatní projekty standardně pokračují. V této chvíli potřebujeme jen čas a klid na
normální práci.
-mn-3-
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MOHELNICE
UZAVÍRKA: ul. Petra Bezruče v Mohelnici
1.-15. 3. 2021 proběhne úplná uzavírka na ul. Petra Bezruče
v Mohelnici z důvodu provedení akce:
„Stavební úprava vodovodu na ul. Petra Bezruče v Mohelnici".
Objízdná trasa není stanovena.
Zodpovídá: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.,
tel.: 602 730 930.
Podrobné informace:
https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou.../d-237246.

Demolice areálu ESMO

Zahájení stavby kruhového objezdu

Začíná nová etapa života bývalého areálu ESMO, majitelem už
není město, ale soukromý investor. Z obrázku je patrné, že původní
budovy a komín se stávají minulostí. Soukromý investor zde
neplánuje stavět spalovnu, má jiný podnikatelský záměr, a pokud
ho uskuteční, přinese to nová pracovní místa pro Mohelnici.

Stavba okružní křižovatky za hřbitovem bude zahájena 29. března
2021. Projíždějící auta budou dopravním značením omezena po
dobu 4 měsíců a je velmi pravděpodobné, že v některých hodinách
se zde budou tvořit kolony. V souvislosti s touto stavbou budou
přeloženy i stožáry VN.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
https://scitani.cz/

Příprava na sčítání

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude
zpřístupněn na této stránce nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit
listinný sčítací formulář.

Jak se sečíst

Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se
sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit
i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které
nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší
než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Kontaktní místa

Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického
úřadu. Na kontaktních místech si můžete vyzvednout a také zde odevzdat listinný sčítací formulář. Pracovník kontaktního místa vám
rovněž může odpovědět na případné dotazy.
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PTALI JSTE SE NÁS
Na posledním zastupitelstvu probíhala dlouhá diskuze k chystanému projektu
lesoparku. Jaké budou další kroky?
Na jednání Rady města Mohelnice, které se uskuteční 1. 3. 2021, bude starostou města předložen bod „Zřízení komise Rady města
Mohelnice pro lesopark“. Komisi by měli tvořit: zastupitel Tadeáš Bača, za sdružení Sturm Aleš Mandák a zastupitel Luděk Pivoňka s právem
hlasovacím; Stanislav Jakubec a Alena Valentová, zástupce odboru životního prostředí, s hlasem poradním. „Úkolem této komise bude
vypracování připomínek k hotové studii městského lesoparku s cílem připravit podklady k vytvoření projektové realizační dokumentace, která
by se měla postupně od roku 2022 realizovat. Vytvořená komise bude své výsledky prezentovat městské radě, zastupitelstvu a občanům v
řádu několika týdnů," uvedl zastupitel Tadeáš Bača. „Není naším cílem držet projekty pod pokličkou, něco tajit a chovat se netransparentně.
Osobně jsem rád, že kolega Tadeáš Bača přišel s konkrétní iniciativou zřízení této komise,“ doplnil starosta Pavel Kuba.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Příspěvek zastupitele Mgr. Petra Wolfa
Asi jako každý občan Mohelnice jsem si i já všiml, že některé lokality našeho města doslova připomínají veřejné skládky odpadů. Na
stanovištích s tříděnými odpady najdete objemné předměty, které sem nepatří. Jedná se například o nábytek, matrace, ale i televize, počítače,
pračky či ledničky. Vyskytují se také pytle se stavebním odpadem. Následný úklid a likvidaci pak platíme všichni. Když se podíváme na čísla
z roku 2020, tak se dá teoreticky říct, že město „dotuje“ odpady částkou přes 2 mil. Kč. Jinými slovy přibližně 200 Kč na občana. Přitom máme
v Mohelnici fungující sběrný dvůr. Jak toto vyřešit? Inspirovat by nás mohla například města jako Uničov, Šternberk a nově i Olomouc. Tato
města instalují na místa, kde se nejčastěji hromadí nepořádek, fotopasti a následně od hříšníků vybírají tučné pokuty. Lidé mohou za černou
skládku dostat ve správním řízení pokutu až 50 tisíc korun, firmy až deset milionů korun.

Příspěvek zastupitele Tadeáše Bači
Po osvobození Československé republiky od zrůdného nacismu byl tehdejšímu německému obyvatelstvu, jehož drtivá většina v předchozích
letech zradila svoji vlast, umožněn beztrestný odchod; Němce nahradili dnešní obyvatelé města a jejich předci, což znamenalo téměř
stoprocentní obměnu obyvatel, se kterou jsme začali psát zcela nové dějiny našeho města – české dějiny.
České dějiny se od těch německých zásadně liší, což jde demonstrovat na příkladu rozličné reakce na vznik svobodné Československé
republiky. Je totiž daleko větší pravděpodobnost, že zatímco tehdejší obyvatelé města proti vzniku republiky protestovali, násilně vzdorovali
a chtěli se připojit k německým zemím, tak předci dnešních obyvatel slavili vznik republiky Čechů, Slováků a Rusínů.
Proč píšu o historii? V mohelnickém zastupitelstvu budeme dle informace z posledního vydání zpravodaje rozhodovat o případném odejmutí
čestného občanství jedné či několika osobnostem, což by byl jednoznačně špatný krok.
Naše město má celkem čtyři nositele čestného občanství. Tím prvním je prezident Dr. Edvard Beneš, kterému vděčíme za vznik republiky
v roce 1918, za záchranu statisíců životů v roce 1938, za obnovu republiky v letech 1938-1945 a my Mohelničtí také za své město a domovy,
byť o odsunu Němců rozhodli primárně Britové, Američané a Sověti.
Tím druhým je učitel, novinář a vlastenec Adolf Kubis, kterému vděčíme za jeho zásluhy o rozvoj a podporu českého jazyka a národa
v německých oblastech, ale i za vznik městské knihovny v Olomouci, kterou pomáhal spoluzakládat.
Třetí je Anežka Hodinová-Spurná, rodačka z nedaleké Doubravice, členka Komunistické strany a bojovnice za práva žen. V roce 1938
opustila ČSR a válečné období strávila ve Velké Británii, kde působila i ve Státní radě Československé – s ohledem na toto své působení
byla po roce 1948 podezřelá z protistátní činnosti. Vděčíme jí za posílení práv žen, která se i díky ní stala rovná mužům v rozsahu na tehdejší
dobu nevídaném.
Poslední a dle mého jedinou spornou osobou držící tento titul je Klement Gottwald, člen KSČ patřící ke skupině Karlínských kluků, premiér
a prezident. U něj nenacházím slova vděku, ale slova ponaučení – jak totiž píšu v úvodu tohoto článku, mohelnické dějiny jsou dvojí.
Odejmutí čestného občanství K. Gottwaldovi by bylo pouhopouhé gumování našich českých dějin; tedy dějin, které jediné nám mohou
být stavebním kamenem pro budoucí rozvoj Mohelnice. I chyby jsou součástí naší historické paměti, a pokud tuto jedním hlasováním
zastupitelstva smažeme, pak smažeme kus ponaučení a v budoucnu se budeme jen těžko bránit budování nových kultů osobnosti.
Na německé dějiny navázat nemůžeme, na české ano, proto je přijměme a ponaučme se z nich – v budoucnu to jistě budeme potřebovat.
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V rozhovoru představíme novou tvář ordinace končící praktické lékařky Sychrové
34, přesně tolik let ordinovala jako praktická lékařka MUDr.
Jitka Sychrová v Mohelnici. Rukama jí prošlo tisíce pacientů.
I přesto, že je práce praktického lékaře velmi náročná, byla paní
Sychrová činná i jako zastupitelka města Mohelnice a také se
zasloužila o budování lékařského domu na ulici Nádražní 35, kde
celou dobu ordinovala. Svou vybudovanou ordinaci předává
dceři Jitce Zdráhalové. Obou lékařek jsme se tedy zeptali na pár
informací.

MUDr. Jitka Sychrová
Ve vaší praxi vás teď nahradí dcera, co jste jí dala za radu?
Rad z mé strany již proběhlo mnoho, téměř rok jsme vedle sebe
pracovaly, byl to pro mě dost velký osobní zážitek. Hlavní radou je
pacienta vždy vyslechnout v klidu a uvědomit si, že i jeho pro nás
malý problém může být pro něj podstatný. Snažit se mu pomoci,
vyšetřit jej, lidsky vysvětlit jak příčinu onemocnění, tak další vyšetření
a léčbu. V dnešní internetové době je to velmi důležité a samozřejmě
pro lékaře náročné. I ona si musí zachovat určitý nadhled a psychické
zdraví.
Pocítí nějak pacienti tuto změnu?
Věřím, že pacienti změnu nepocítí, mnozí dceru znají z minulých
návštěv v ordinaci. Já ještě nějaké dny pracuji a chci být nápomocna,
pokud bude třeba.
Jak vnímáte předávání ordinace právě dceři?
Dcera bude mít jistě k tomu, co se vám podařilo vybudovat, lepší
přístup než cizí člověk. Mohu upřímně říct, že jsem velmi ráda a těší
mě, že dcera bude v praxi pokračovat. Je úspěšně vystudovaná,
atestovaná a má již krátkou praxi za sebou. Předávat lékařskou praxi
dceři se tak hned každému nepodaří, za ty roky, co zde pracuji, je
ta lékařská praxe takové moje další dítě, prošla jsem si privatizací
a budovala vše od začátku. Ve vybavení se změnilo mnoho.
V ordinaci byl jen fonendoskop a nyní je tam od počítače, EKG až po
malou ordinační laboratoř. Dcera i syn od malička v tomto prostředí
vyrůstali, tak měli k medicíně velmi blízko, neměli snad ani jinou
úvahu jít studovat jiný obor. S manželem jsme je vždy podporovali
a byli nápomocni.

Doktorka Sychrová a sestřička Urcová zůstanou neodmyslitelnou
tváří jejich ordinace.

Vy, pan Pozdíšek a pan Ambrož st. patříte do skupiny doktorů,
kteří byli akční i jako zastupitelé, a společně jste vybudovali
i lékařský dům na Nádražní, jak na to dnes vzpomínáte?
V zastupitelstvu jsem pracovala jedno volební období, bylo to pro mě
časově velmi náročné, děti byly ještě velmi malé, mnohdy si říkám, že
jsem měla být více s nimi doma. To byla ještě i doba, kdy se sloužily
noční služby, takže časová vytíženost byla veliká. No politik by ze
mě asi nikdy nebyl, mohu říct, že pro mě zlatá medicína. Lékařský
dům Nádražní je pro naše občany úžasný. Je zde kolektiv dnes již
velkého množství lékařů téměř všech dostupných odborností. Jsem
ráda, že mi zde bylo umožněno pracovat a nyní i mým dětem.
Jak vnímáte aktuální otázku očkování versus neočkování proti
covidu-19?
Můj názor je jednoznačný. Je nutné všechny naočkovat, jinak
budeme žít zcela izolováni v uzavřeném světě. Ordinace je plně
připravena se do očkování zapojit. Očkovat i mimo pracovní dobu
včetně víkendu, jen jak nám to bude umožněno.
Na co se nejvíce ve vaší další, jistě klidnější části života těšíte?
Nyní se budu více věnovat vnoučatům, abych ulehčila dceři v začátku
práce a pomohla i rodině syna. Hlavně že bude více času. A budu
moci na výlet nejen o víkendu, ale kdykoliv při pěkném počasí.
Závěrem bych chtěla touto cestou veřejně poděkovat mé dlouholeté
zdravotní sestřičce Haně Urcové za její služby, co se týče odbornosti,
přesnosti, přístupu k pacientům a práce celkově. Byla mou životní
spolupracovnicí, pomocnicí i osobní oporou. Našim mladým
nástupkyním, jak mojí dceři MUDr. Jitce Zdráhalové, tak její sestřičce
Anetě Vágnerové, přeji hodně zdraví, pracovního úsilí a radosti
z práce.

Matka a dcera, dvě doktorky, jedna nastupující a druhá odcházející.
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MUDr. Jitka Zdráhalová
Setkala jste se už s předsudky pacientů kvůli vašemu mladému
věku?
S předsudky asi ani ne. Samozřejmě si mě někdo občas spletl
se sestřičkou, ale to bývalo spíš v době, kdy jsem pracovala
v nemocnici. V ordinaci se mi to nestává. Snažím se i všem hned
představit, aby všichni věděli, kdo před nimi stojí. Přece jen je to pro
pacienty změna po tolika letech. Ale hodně pacientů si mě i pamatuje
z doby, než jsem odešla na rodičovskou dovolenou. Tak o to je to pro
mě i pacienty jednodušší.
Je pro obvodního lékaře město velikosti Mohelnice jednodušší,
ve smyslu každý zná každého?
Nevím, jestli v tomhle hraje roli malé město. I v Praze má praktický
lékař svoje pacienty, o kterých za ty roky ví mnoho i osobních věcí,
ne pouze ty lékařské. V tom jsou ty začátky více obtížné. Většina
pacientů je pro mě nová, neznám je, neznám jejich rodinu. Mamka,
když pacient přijde do ordinace, vidí jeho, celou jeho historii
a většinou i osobní anamnézu jeho rodičů, někdy i prarodičů a dětí.
V tomto je to opravdu jednodušší.
Co byste popřála vaší mamince a za co si jí nejvíce vážíte?
Popřála bych jí hlavně pevné zdraví. Je to klišé, ale je to opravdu
to, co je nejdůležitější. Obzvlášť v této době. Ať si s taťkou užijí
parádních minimálně dalších 20 let života. Života, kdy budou mít
na sebe čas, nebudou mít žádné starosti, budou si užívat společné
chvíle na výletech, na zahrádce, chvíle s rodinou a s vnoučaty. A na
mamince, ale i na taťkovi si nejvíc vážím toho, jaké mi dali rodinné
zázemí. Dali mi bezstarostné dětství a dospívání. Dali mi prostor
a prostředí, abych mohla studovat a stát se lékařkou a mohla si plnit
své sny. Jsou mi vzorem.
I vás se zeptám, jak vnímáte aktuální otázku očkování a zda se
budete jako lékařka nějak aktivně účastnit...
Já s očkováním určitě souhlasím a jednoznačně jej podporuji.
V historii lidstva již zachránilo spousty životů. Bývaly doby, kdy pravé
neštovice zabíjely po tisících i děti. Díky očkování se této nemoci
už nemusíme bát, jelikož virus pravých neštovic byl úplně vymýcen.
V tu dobu to byl pro lidstvo dar, který dnes část obyvatel odmítá.
Mrzí mě, že v této době je na internetu tolik negativních komentářů.
Nepochybuji ani o bezpečnosti vakcíny. Moderní medicíně plně
důvěřuji. Ráda bych se do očkování aktivně zapojila a jsme na to
již připraveni. Jak uvedla v rozhovoru i maminka. Jsme připraveni
očkovat i mimo pracovní dobu, aby proočkovanost byla co nejvyšší.

Nastupující dcera doktorky Sychrové MUDr. Jitka Zdráhalová se
svou sestřičkou Anetou Vágnerovou.
Dění ohledně dodávky očkovacích látek do ordinací praktických
lékařů stále sledujeme. Veškeré informace o očkování v ordinaci
budou i na nových stránkách ordinace: www.jisypraktik.cz.
Věřím, že obyvatele Mohelnice a okolí nezklamu a budu pro ně
stejně tak skvělou lékařkou, jako pro ně byla MUDr. Jitka Sychrová,
udělám pro to maximum.
-mn-

ZAJÍMAVOST
Rozdílů mezi pravými a planými neštovicemi je plno, jedná se o úplně jiné onemocnění, stejný je
pouze název neštovice a to, že se tvoří puchýře. Pravé neštovice způsobuje zcela jiný virus a bylo
to vysoce nakažlivé onemocnění, s velice vysokou smrtností. V Evropě na ně zemřelo v 19. století
přes milion lidí. Po inkubační době se objevila vysoká horečka a vytvořily se puchýře, kterých byl
masivní výsev, zároveň docházelo ke krvácení do kůže a kvůli oběhovému selhání nemocný umíral.
Díky celosvětovému očkování byl však virus, který je způsobuje, roku 1980 zcela vymýcen. Proto už
se na ně nemusí ani očkovat. Virus se již volně nevyskytuje. Jsou jenom 2 vzorky jeden v laboratoři v Rusku a jeden v laboratoři v USA.

Úředníci v Mohelnici pomáhají seniorům s registrací na očkování
Pomoc seniorům při registrování na očkování proti covidu-19 nabízí na mohelnickém městském úřadě sociální odbor. Stačí, aby senior
zašel na odbor a měl u sebe občanský průkaz, průkaz pojišťovny a mobil. Pracovnice odboru s ním pak registrační proces provedou.
Schůzku si může domluvit telefonicky od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin na telefonním čísle 778 782 121. Zatím se na očkování mohou
hlásit senioři nad osmdesát let.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOL
Chystáte se tento rok s dítětem k zápisu do školy?
Současná epidemiologická situace zřejmě i v letošním roce ovlivní
zápisy do 1. tříd. Termín a forma zápisu bude rodičům včas sdělena.
ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 má pro budoucí prvňáčky přichystány obě
budovy školy – na ul. Mlýnské i na ul. Masarykově. Co prezentuje
naši školu?
Moderní prostředí
Obě školní budovy jsou nadstandardně vybaveny moderním
nábytkem a nejnovějšími školními pomůckami. Úspěšně jsme
zavedli elektronické třídní knihy a žákovské knížky. Nově byla
vybudována střešní zahrada s letní učebnou. Komplexně byla
rekonstruována cvičná kuchyňka. Součástí školy je školní jídelna
s možností výběru ze dvou jídel. O přestávkách žáci využívají
čtenářské koutky v relaxačních zónách na chodbách školy, zde jsou
také umístěny stoly na stolní tenis.
Kvalitní výuka
Výuku obohacujeme používáním multimediálních učebnic, interaktivně zpracovaného učiva a hlasovacího systému. Výuku anglického
jazyka zajišťujeme již od 2. ročníku, od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk (němčinu, ruštinu). Absolvovali jsme i jazykové pobyty
v cizích zemích. Během celého roku se žáci aktivně účastní řady projektů. Velmi úspěšný byl projekt Edison, spojený s výukou angličtiny
cizinců z různých zemí světa. Nabízíme volitelné předměty – keramika, společensko-vědní semináře, digitální technologie a další. V oblasti
volby povolání poskytujeme kvalitní servis výchovného poradenství a cílenou přípravu na zvolenou střední školu. Pravidelně organizujeme
Burzu středních škol. Nezapomínáme ani na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se předcházet negativním
jevům v chování žáků působením poradenského centra (školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce). Jde nám o otevřenou
komunikaci s rodiči nejen při řešení problémů, ale také při tvorbě školního programu a v běžném chodu školy.
Dobrá vizitka školy
Škola se zapojuje do řady projektů z evropských fondů, čímž obohacuje výuku a získává finance pro další vybavení a nákup pomůcek.
V rámci zdravé výživy dlouhodobě probíhají projekty „Školní mléko“, „Ovoce do škol“ a „Škola podporující zdraví“. S úspěchem jsme
obhájili značku „Rodiče vítáni“. Žáci dosahují výborných výsledků ve vědomostních soutěžích a olympiádách v okrese i kraji.
Sport a tělovýchova
Každá budova má svoji prostornou tělocvičnu, na ul. Mlýnské je k dispozici žákům moderní sportovní hala. Při hodinách tělesné výchovy
využívají žáci nová hřiště na kopanou a na míčové hry – obě s umělou trávou, umělý povrch má i běžecký ovál. Ve sportovních soutěžích
(florbal, kopaná, stolní tenis, atletika, dopravní soutěže) dosahují žáci výborných úspěchů v okresních i krajských kolech ve všech
kategoriích.
Aktivity po vyučování
Žáci si mohou vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků (keramika, výtvarný, hudební, vaření, gymnastika, volejbal). O děti je postaráno
před vyučováním i po něm (od 6 do 16 hodin) ve školní družině a školním klubu, kde si odpočinou při hrách, kreslení, četbě pohádek,
vycházkách nebo na novém dětském hřišti v zahradě školy. Pořádáme tábory na školní chatě, na konci prázdnin organizujeme příměstský
tábor v rámci ŠD, v zimních měsících lyžařské výcvikové kurzy.
Kde získáte bližší informace?
Na internetových stránkách školy – www.zsmlynska.cz. Zde naleznete mnoho dalších informací ze života školy. Své internetové stránky má
i každá třída. Naleznete nás také na facebooku.
Pokud to situace dovolí, těšíme se na vás opět v naší škole!

Mgr. Aleš Plhák

Zprávičky z naší školičky
BEZPEČNÁ ŠKOLKA
Z důvodu zabezpečení budovy mateřské školy a zajištění bezpečnosti
dětí i pedagogů máme v MŠ nainstalován nový bezpečnostní systém.
Systém SAFY2 je bezpečnostní vstupní systém, který má charakter
tzv. alternativního vstupu. To znamená, že přístup do mateřské školy
má různé možnosti řešení. Zákonní zástupci dětí mohou tak při
vstupu do MŠ využít otisku prstu či použít čip. Systém SAFY sám
prověří a vpustí do budovy jen osoby, které mají oprávnění vstoupit.
Na tento systém jsou napojeny i domácí telefony i videotelefony.
Za MŠ Hálkova Iva Kunčická
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Můj pes, můj kamarád
Dne 1. února jsme měli ve školní družině třídy 2. C ZŠ Mlýnská
zajímavou návštěvu. Navštívila nás v rámci projektu „Můj pes, můj
kamarád“ paní Mgr. Martina Špundová, majitelka psího salonu Duﬀy
i se svou barevnou jorkšírkou Holly.
Velmi zajímavou formou děti poučila, že každý pejsek má své potřeby
a že je velká odpovědnost toho, kdo si pejska pořídí, aby mu poskytl
vše, co potřebuje. Tedy péči, čas i aktivity, díky kterým je pejsek
nejen užitečný, ale hlavně šťastný. Děti vypravovaly své zkušenosti
a zážitky s pejsky, kladly různé otázky, na které jim paní Špundová
ochotně odpovídala. Malá Holly si pozornost dětí užívala. Každý si ji
mohl pohladit, dát pod dohledem paní majitelky kousek piškotu nebo
si mohl vyzkoušet česání psí kamarádky. Ke všem dětem byla psí
slečna milá a kamarádská.
V pracovní činnosti si děti vytvořily stojan na tužky v podobě pejska
nebo si vymalovaly psí omalovánky.
Děti byly z psí kamarádky tak nadšené, že určitě toužily mít svého
mazlíčka také doma.
Eva Skřivánková

Zajímavých setkání není nikdy dost...
Předškolní děti MŠ Na Zámečku zažily během ledna dvakrát výjimečné dopoledne. Prvním netradičním zážitkem byla pro děti návštěva pana
Chajdy, který naší školku navštívil už poněkolikáté, s oblíbeným experimentováním a pořadem „Hravá věda“. Bývalý pedagog, dnes autor
spousty zajímavých a naučných knížek z oblasti vědy, pokusů a experimentů, který se také zúčastnil pořadů ČT – studio D. Tentokrát se děti
dozvěděly zajímavosti ze světa barev – třeba i to, jakou barvou vidí svět kolem sebe malý pavouček, proč a jak na obloze vzniká krásná duha.
Neméně zajímavá byla i druhá návštěva v naší školce. Přivítali jsme pana Doubravu, který si s dětmi velmi zajímavě povídal o včelách
a jejich životě. Vyprávěl dětem o důležité práci včelaře, ukazoval jim, co k péči o včelky potřebuje, a vysvětlil, jaký užitek včely lidem
přináší, jak vzniká sladký med, vosk a jak jsou včelky nejpracovitějšími živočichy. Děti měly na pana včelaře spoustu otázek: Zda mají včely
nepřátele? Zda se koupou? Jak dlouho žijí? Co dělají v zimě? Poutavé povídání nebralo konce a děti návštěvu odměnily nejen potleskem, ale
i malovanou včelařskou taškou. MŠ touto cestou děkuje lidem, kteří s chutí a elánem předávají své bohaté životní zkušenosti mladší
generaci, a my budeme doufat, že si děti tyto zajímavé poznatky uchovají v paměti a přispějí k jejich dalšímu vzdělávání.
Kolektiv MŠ Na Zámečku.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat manželům Vaňourkovým za poskytnutí první
pomoci mému manželovi při jeho akutní nevolnosti.
Hana Urcová

Domov pro seniory (Lidická č 4, Mohelnice) touto cestou děkuje
všem mladým hasičům z Pavlova, kteří přijeli k nám do domova
obdarovat ve vánoční čas všechny naše seniory. Vyrobili nádherná
přáníčka, sami zafinancovali nebo vytvořili dárečky, které naše
seniory na Štědrý den moc potěšily a dojaly. Všichni si velice ceníme
a vážíme těchto mladých lidí a velké snahy pomoci těm nejstarším
spoluobčanům.
Petra Junková Heidenreichová, sociální pracovnice

DESETIDENNÍ LETNÍ TÁBORY
V JANOUŠOVĚ
Termín: 1. 7. - 10. 7. 2021
Celotáborová hra:
„HARRY POTTER A TURNAJ TŘÍ KOUZELNICKÝCH ŠKOL“
Cena letního tábora: 4 700,- Kč (včetně dopravy)
PŘÍMĚSTSKÉ V DDM MAGNET
1. příměstský tábor: 12. 7. - 16. 7. 2021
2. příměstský tábor: 19. 7. - 23. 7. 2021
3. příměstský tábor: 9. 8. - 13. 8. 2021
4. příměstský tábor: 16. 8. - 20. 8. 2021
Cena příměstského tábora: 1200,- Kč
Podrobnější informace získáte na webových stránkách DDM
Magnet: www.ddm-mohelnice.cz nebo přímo v DDM Magnet
Mohelnice,tel.: 583 431 813, 731 270 030
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz
- 12 -

ŠIROKÝ SORTIMENT

Krmné směsi
pro hospodářská zvířata

Veškeré zahradní substráty

Pro králíky s léčivem *

Substráty pro výsev,
široký sortiment postřiků, hnojiv,
truhlíky a květináče

Pro králíky bez léčiva *

Výhodné balení 25 kg
hnojiva NPK a LEDEK
Zahradní nářadí

Česká rajčata
z naší vlastní produkce,
ze skleníků v Chornicích

Nosnice směs *
Nosnice granule *
Brojlery, kachny, kuřice
Krmivo pro psy a jiné zvířectvo

Jarní přísady zeleniny, kytičky
do truhlíku, osázení hrobů aj.

*(balení po 10 a 25 kg)

Prodej vín z Moravy

Chovatelské potřeby

Jablka
Konzumní brambory
Zelenina
(země původu Česká republika)

Ochranné pracovní pomůcky
Nabízíme dřevěné brikety z
tvrdého dřeva 10 kg za 65 Kč

Hospodářské potřeby

Tel.: 608 425 600

Mohelnice, Olomoucká 272/35

Po–Pá 8.00–17.00, So 8.00–11.00

e-mail: mohelnice@hospodarskepotreby.com
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www.hospodarskepotreby.com
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Přijímáme objednávky
na sadbové brambory

Spolek STURM
I přesto, že je epidemická situace zatím stále nejistá, spolek STURM se nenechává odradit a i v roce 2021 bude mít hodně napilno. Stejně
jako včelky, pro které letos společně se spolkem Ryzáček a MAS Mohelnicko budeme sbírat informace k výstavbě Včelí stezky.
Bude-li situace příznivá, budeme pokračovat v besedách „STURMujeme s…“. Mezi oslovené hosty mimo jiné patří Hana Svobodová
s přednáškou o záchraně mořských želv nebo Roman Kaniščev, který nám povypráví o své cestě na sportovní vrchol, strmý pád dolů
a o vyhraném boji s drogovou závislostí. Možná je také účast olympijské snowboardcrossařky Venduly Svobodové nebo paní Ivany Krejčové
z AOPK.
Začátek roku budeme věnovat hlavně údržbě ptačích budek v Mohelnici a v Lošticích. V minulosti jsme společně s vámi zasadili velké
množství stromů a je třeba se o naše svěřence také postarat. Bohužel v Husově sboru v Lošticích 4 duby uschly. Takže je během března
budeme chtít nahradit stromy novými. Další údržbu vysazených stromů plánujeme v květnu.
27. 3. 2021 je oficiální termín celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V této chvíli vybíráme přesnou lokalitu, přemýšlíme, jak
nejlépe akci zorganizovat, tak aby odpovídala možným protiepidemickým nařízením a proběhla „bezkontaktně“.
V měsíci dubnu nás čeká další revitalizace, tentokrát v lokalitě odpočívky na Hraničkách. Na 22. 4. 2021 připadá Den Země. I na tento den
pro vás připravujeme zvláště poutavý program – vysypeme kontejner a…..uvidíte, co se bude dít! Aktivitu zaměřenou na třídění odpadu
připravujeme také ve spolupráci s MAP Mohelnicko pro MŠ a ZŠ našeho mikroregionu.

ÚNOR

LEDEN

V srpnu bychom společně s rodinným a mateřským centrem Mohelníček a Klubem českých turistů Loštice chtěli uspořádat druhý ročník
Mohelnicko-loštického capáčku. Na zajímavé aktivity se mohou těšit především nejmenší účastníci.
Září bude patřit veverkám…Divíte se? Nemusíte! Přijďte nám v září pomoci s realizací a instalací krmítek pro veverky. Rádi bychom je umístili
do sousedství ptačích obydlí, v blízkosti ptačí stezky v Lošticích i v Mohelnici. Na tuto akci bude navazovat vyhlášení sbírky pro Záchrannou
stanici veverky Pinky.
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
V říjnu odměníme výherce loňské výtvarné soutěže „Příroda v našich srdcích“. Za jejich účasti1 a přiložení
2 ruky k 3dílu zasadíme 4 lípy na
cyklostezce Mohelnice-Loštice.
4
5
6
7
8
9
10
Plodný rok bychom rádi uzavřeli již tradičním adventním promítáním
celospolečenskou
tematikou.
11
12 filmu s 13
14
15
16
17
Plán na rok 2021 budeme upravovat a přizpůsobovat vývoji
informace
sledujte
facebookové
stránky Spolek
18 epidemické
19 situace.
20 Pro aktuální
21
22
23
24
STURM a naše webové stránky https://spoleksturm.wixsite.com/sturm.
25
26
27
28
29
20
31
Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do akcí spolku STURM, budete připomínkovat nebo navrhnete aktivity, kterými bychom mohli společně
přispět k trvale udržitelnému rozvoji našeho okolí. Kdo by
rád podpořil
náš St
spolek i finančně,
disponujeme
transparentním
účtem s číslem
Po
Út
Čt
Pá
So
Ne
2800633251/2010.
1
2
3
4
5
6
7
Za
spolek14
STURM Zuzana Pokorná
8
9
10
11
12
13

TURISTI

15
22

BŘEZEN

Po
1
8
15
22 krizi.
Společnost přátel historie Mohelnice nezahálí ani v této
29
Karel Navrátil svolal členy na schůzku, kde jsme se domluvili

na další činnosti, pokud to omezení dovolí. Samozřejmě stále
shromažďujeme fotografie i informace o historii našeho města.
Chystáme návštěvy historických míst v okolí. Také padl návrh
vzít si na starost pomník Kryštofa Lautnera. Udržovat u něho
pořádek a upravit jeho okolí.
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Šestý rok ze života Spolku moravských karavanistů

ČERVENEC

Před rokem, tedy 1. března 2020, se členové tohoto spolku na
své hodnotící schůzi sešli v podhradí toho snad nejkrásnějšího
hradu na Moravě na Bouzově. Přijeli jsme z Mohelnice, Loštic,
Jaroměřic u Jevíčka, Moravských Budějovic, Břeclavi, Příbora,
Olbramic u Náměště na Hané a Prahy. Na Bouzově jsme využili
pohostinnosti místních hasičů a naplánovali si nové výjezdy,
probrali minulý rok, zvolili nového předsedu a místopředsedu
a jednatele. Snědli jsme vynikající řízky a probrali i nové přírůstky
- vnoučky - a nafotili společné foto. Přestože už začínalo první
kolo covidu-19 měli jsme štěstí a uspořádali společný výjezd.
V červnu Tvarůžkový sraz v kempu v Jedovnici u rybníku
Olšovec - 80 karavanů se nás zůčastnilo a bylo veselo. Přátelé
z Přerova uvařili výborný guláš, mezi námi se našlo dosti bavičů
a každý večer se hrálo a zpívalo. 6. září jsme se jen náš spolek
sjeli do vinařského ráje - do Prušánek nedaleko Hodonína. Tam
totiž těch zhruba 450 vinných sklípků, to je panečku exkurze no doporučím to každému. No a odtud jsme se přemístili na Slovensko na termálné kúpalisko Topolníky. Je to kousek pod Trnavou hned
u Malého Dunaje na kraji Žitného ostrova. Důvodem, proč tam jet, je tamní termální voda - místní ji srovnávají s tou z Piěštan - jejich
nejznámějších lázní. Víc jsme toho v roce 2020 nestihli - covid-19 nám už více nedovolil. Tak nám nezbývá jen doufat, že přijdou lepší časy
a že letos bude líp. Toto vám i nám přeje Jenda Smital, předseda
Spolku
moravských
karavanistů
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BOŽENA SKŘEJPSKÁ
Dne 27. března si připomeneme nedožité
100. narozeniny naší maminky a babičky paní
Boženy Skřejpské. Dcera Alena Pávková a vnoučata
Michal a Andrea Pávkovi, Martin a Aleš Kamínkovi.

ZESNULÍ
Ludvík Vlach z Loštic 75 let
Josef Václavský z Mohelnice 77 let
Ervin Weigl z Úsova nedožitých 90 let
Gertruda Vyjídáčková z Veselí 79 let
Libor Holinek z Klopiny 37 let

KAREL PFEIFER

Gabriel Vítek z Řepové 92 let

Dne 29. 3. 2021 uplyne pět let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, táta, dědeček, pradědeček,
strýc. S láskou vzpomíná rodina.

Miroslav Pospíšil z Mohelnice 74 let
Petr Mňuk z Mohelnice 62 let
Anna Neumannová z Mohelnice 77 let
Miroslav Plesník z Vyšehorek 68 let
Jan Hledík z Mohelnice nedožitých 87 let
Josef Navrátil ml. z Loštic nedožitých 60 let

Úřad práce informuje

Libuše Heinzová z Mohelnice nedožitých 88 let
Jaroslav Boxan z Loštic nedožitých 89 let
Marie Písková z Maletína nedožitých 85 let

- placená reklama -

K 31. 1. 2021 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště
Mohelnice evidováno celkem 594 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl
nezaměstnaných osob byl 5,2 %. Pouze z Mohelnice bylo k 31. 1. 2021 v evidenci
329 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 5,5 %.

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: Adéla Karabcová, <karabcova@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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OTEVÍRÁME
V MOHELNICI!

ČTVRTEK 4. 3. OD 9 HOD.

- placená reklama -

ULICE 1. MÁJE 20 (U KAUFLANDU)

Sleva

70 %

450.-

STOHOVACÍ ŽIDLE GUDHJEM
1499,-

Scandinavian
Sleeping
& &Liv
ing
Scandinavian
Sleeping
Living

JYSK.cz
JYSK.cz

SPOLEČNOST JYSK JE MEZINÁRODNÍ SÍŤ PRODEJEN SE SKANDINÁVSKÝMI KOŘENY, KTERÁ NABÍZÍ VŠE DO DOMÁCNOSTI.
NA SLOVENSKU A V ČESKÉ REPUBLICE PŮSOBÍ JIŽ 16 LET A PROVOZUJE VÍCE NEŽ 135 PRODEJEN.
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