ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Poznáte ulici na fotografii? Ano, je to ulice Smetanova, kterou letos poprvé rozzářila vánoční výzdoba.
Ale ani ostatní místa v Mohelnici nezaniknou. Autobusové nádraží na Olomoucké ulici oživí nové světelné
řetězy a tři metrové baňky umístěné v betonovém květináči. Pozornosti dětí by neměly uniknout stromečky
na Kostelním náměstí, které čekají na jejich šikovné ruce a ozdoby. A co teprve vánoční strom na náměstí
Svobody. Ten letos městu Mohelnice darovala paní Marie Balcárková z Třeštiny. Do úctyhodné výšky
11 metrů vyrostl od roku 1997, kdy jej manželé vysadili. Tradiční ozdoby letos doplní 15 svítících hvězd.
Zpřísněná epidemiologická nařízení určitě neuberou nic z kouzelné vánoční atmosféry, která bude stejně
jako v minulém roce umocněna slaměným betlémem v životní velikosti. Své vánoční sny a přání můžete
v dopise Ježíškovi hodit do schránky, která bude opět instalována na náměstí.
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PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU
NA KONCI ROKU 2021

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU NA KONCI ROKU 2021
Svoz připadající na čtvrtek 23. 12. 2021
se uskuteční ve středu 22. 12. 2021
Svoz připadající na pátek 24. 12. 2021
se uskuteční ve čtvrtek 23. 12. 2021
Ostatní dny podle harmonogramu.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
49. týden
01. týden
05. týden
09. týden
13. týden

09.–10. 12. 2021
06.– 07. 01. 2022
03.– 04. 02. 2022
03.– 04. 03. 2022
31. 03. – 01. 04. 2022

08:00 – 13:00 h

Pátek

24.12.

ZAVŘENO

Pondělí

27.12.

08:00 – 11:30 h
12:30 – 15:00 h

Úterý

28.12.

ZAVŘENO

Středa

29.12.

08:00 – 11:30 h
12:30 – 15:00 h

Čtvrtek
Pátek

30.12.
31.12.

ZAVŘENO

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Od 12. 12. se mění jízdní řády a městská autobusová doprava
z autobusového nádraží na vlakové nádraží a zpět začne
využívat nové autobusové zastávky na ulici Zábřežská a na
ulici Komenského.

Pondělí 20. 12.		
Úterý
21. 12.		
Středa 22. 12.		
Čtvrtek 23. 12.		
Pátek
24. 12.		
Sobota 25. 12.		
		
Pondělí 27.12.		
Úterý
28.12.		
Středa 29.12.		
Čtvrtek 30.12.		
Pátek
31.12.		
Sobota 01. 01. 2022

Autobus městské dopravy již nebude jezdit přes ulici Mlýnská.
Důvodem této změny je zlepšení dopravní obslužnosti
v přilehlých částech města, kde nové autobusové zastávky
vznikly.

UPOZORNĚNÍ
Za zrušená představení v roce 2020/2021 vracíme na základě
předložené vstupenky peníze.

9-12 13-17
zavřeno
9-12 13-15
zavřeno
zavřeno
zavřeno
9-12 13-17
zavřeno
9-12 13-15
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Od pondělí 3.1. 2022 platí běžná otevírací doba. Změny
ovlivněné aktuální epidemiologickou situací najdete na
www.knihovna-mohelnice.cz nebo na facebookovém profilu
města Mohelnice. Krásné svátky vánoční a hodně zdraví
v novém roce přeje kolektiv městské knihovny.

Peníze budeme vracet pouze do 20. prosince 2021.
- Dívčí válka (divadlo)
- Veselá trojka (koncert)
- Kouzelná školka (představení pro děti)
- Afrika na Pionieri (přednáška)
- Jak hastrmani lásce pomohli (představení pro děti)
- Karel (kino)
- Krajina ve stínu (kino)

- placená reklama -

23.12.

Po předchozí domluvě je možné ve dnech 28. a 30. 12. 2021
úřad navštívit. V tyto dny nebude v provozu pokladna úřadu.
Úhrada je možná pouze bezhotovostně kartou na odboru
správním, kde se vyřizují občanské průkazy a cestovní
doklady, a na registru vozidel a řidičů odboru dopravy.

NOVÉ ZASTÁVKY MHD

UPLATNĚTE

Čtvrtek

OTEVÍRACÍ DOBA MOHELNICKÉ
VĚŽE PŘELOM ROKU 2021/2022:
25. 12. – 14:00–16:00 (sobota)
26. 12. – 14:00–16:00 (neděle)
29. 12. – 14:00–16:00 (středa)
30. 12. – 14:00–16:00 (čtvrtek)
1. 1. – 14:00–16:00 (sobota)
2. 1. – 14:00–16:00 (neděle)

VAŠE
BENEFITY U NÁS

UPOZORNĚNÍ
V podzemním parkovišti autobusového nádraží se změnil ceník
parkování. Nově bude parkovné stát 10 Kč/den a v případě
delšího parkování bude od čtvrtého započatého dne stát
100 Kč/den.

Fotografii z titulní strany zdarma vytvořil Jarek Salamon (najdete ho na FB pod jménem Fotograf a Kameraman Mohelnice)
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OD PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA
Vážení spoluobčané, před rokem jsme vánoční čas trávili s nadějí, že bude lépe. Rok se s rokem sešel a pandemie nás opět učí novým
věcem. Nepohodlí a omezení se ale dají překonat. Nenechme si vzít svobodu myšlení, optimismus a vzájemnou ohleduplnost a prožijme
tento předvánoční čas svátečně a s nadhledem. K tomu vám přejeme hodně síly, pevné zdraví, dobré nálady a vzájemně se obdarujme
tolerancí, vírou a láskou. Těšme se na společná setkání v lepších časech.
Starosta Pavel Kuba a místostarostka Jana Kubíčková

Vážení čtenáři zpravodaje a hlavě vy, kteří navštěvujete kulturní akce v našem městě. Všichni si jistě vzpomínáte na situaci s kulturou
loni před Vánocemi. Zdá se vám, že je to letos stejné? Není tomu úplně tak! Akce, které se konají uvnitř, a jsme tedy na nich schopni
kontrolovat podmínky, které vláda nařizuje, se konat budou. Rádi vás na nich přivítáme. Závěrem bych vám chtěl poděkovat, že kulturu
navštěvujete a že i když není kontrola opatření a sezení v roušce úplně komfortní, tak přesto na naše akce chodíte. Tím nám dáváte
elán k tomu, abychom pro vás plánovali kulturní vyžití dál, i když ten výhled, co bude a nebude, je tak trochu věštění z křišťálové koule.
Nejvíce nás mrzí, že jsme museli kvůli zpřísněným podmínkám zrušit Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční koledování, a to hlavně
kvůli všem dětem, které se jistě už těšily.
Aleš Heidenreich, jednatel MKSC

PTALI JSTE SE NÁS
Odpovídá starosta Pavel Kuba:
Uplynulo půl roku a stále se nic podstatného neděje. Stavba nové knihovny do
výšky neroste, zima klepe na dveře, proč se nestaví?
Máte pravdu, po půl roce se teprve konečně podařilo dořešit zabezpečení základů budovy radnice, jelikož jsme po odkrytí těchto základů
zjistili neočekávané okolnosti, které si vyžádaly přepracování projektové dokumentace. Před námi je zimní období a stavba knihovny tak
nabere další zpoždění. Dokončení stavby je nyní posunuto na konec března 2023.

Se stavbou knihovny se podstatně zhoršila ukázněnost řidičů, co se týká parkování
v centru města. Někteří parkují uvnitř v oválu na náměstí, v přilehlých ulicích
Smetanova, Lékárnická, Třebovská, Hradební atd., kde se parkovat nesmí.
Jaké máte řešení?
Radnice nemůže řešit neoddiskutovatelné dopravní přestupky, je to kompetence Policie ČR. Policii ČR jsme výrazně zkvalitnili podmínky
pro její práci modernizací kamerového systému. Na investice do rozšíření a modernizace kamerového systému každoročně vynakládáme
z rozpočtu města statisíce korun. Některé přestupky se dají vyřešit i zpětně pomocí záznamu z kamerového systému. Otázkou je, zda má
místní oddělení Policie ČR dostatek personálu a vůle k řešení nárůstu těchto přestupků.

Lidé na sídlištích jsou naštvaní, že se zde zase provádí výkopové práce. Někteří
to nechápou a chtějí vědět, proč to radnice podporuje a nechá si ničit opravená
prostranství.
Společnost Cetin má v sídlišti položen kabel, který se rozhodla vyměnit za jiný. Z čehož je jasné, že nemáte možnost jim ve výkopových
pracích zabránit. Je to stejné jako v případě, když přijde žádost ČEZu na výměnu kabelu NN nebo ŠPVS přijde s žádostí na opravu
trasy vodovodu. Žádost Cetinu se termínově potkala s žádostí Infotelu a RM rozhodla povolit jak opravu stávajícího kabelu, tak rozšíření
optického kabelu do jiných částí města. Výhodou je jedna trasa výkopu pro obě firmy, město si opraví zbylé části starých chodníků na ulici
Nová, Staškova, Vodní, Komenského, Adolfa Kašpara, Lidická v příštím roce, lidé dostanou možnost levnějšího internetu. Při kontrole
zapravení výkopů budeme důslední, společnostem nic neodpustíme, budeme chtít zapravení po výkopech do původního stavu.

Otázkou je, proč vše neproběhlo dříve v souběhu oprav, např. vloni v okolí ulice
Ztracená?
Komunikujeme se všemi správci sítí, ale vývoj v přenosu signálu nepřešlapuje na místě. Každý z nás ví, jak rychle postupuje kvalitativní
nabídka mobilních operátorů při přenosu internetu vzduchem. Na to se samozřejmě snaží reagovat společnosti, které mají v zemi položen
kabel. Obchodní strategie těchto firem se rychle vyvíjí a mění s tím, jak ztrácí nebo mají možnost získat nové zákazníky. RM pečlivě vážila
jednak přínos pro občany a na druhé straně získaný finanční benefit spojený s opravou starých chodníků, které by radnice musela opravit
ze svého v příštích letech. Navíc místní firmy získají práci od těchto společností.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOL
Slavnostní předávání slabikářů

Advent jako každý rok

V úterý 23. 11. 2021 se všichni prvňáčci ze ZŠ Vodní zúčastnili
slavnostního předávání slabikářů. Na tento den se děti moc těšily
a velice se ho užily. Nejen že si z městské knihovny odnesly
vytoužené slabikáře, ale využily i možnost k prohlídce a výrobě
vzpomínkového dárečku v podobě moudré sovy. 		
							
Mgr. Marie Coufalová

Školní družina si poslední listopadové úterý pro své děti připravila
tradiční adventní pracovní dílnu. Děti se na vyrábění těšily, bez
adventního věnce by nebylo to pravé těšení na Ježíška a Vánoce.
Když ještě rodiče přidají večerní procházku rozzářenými ulicemi
města a společně každou neděli zapálí svíčku, atmosféra bude
dokonalá.

Dýňobraní
Ve čtvrtek 4. listopadu se konal na obou budovách ZŠ Mlýnská
1. ročník akce Dýňobraní. Po celý týden dlabali žáci ve třídách
strašidelné dýně. S dýněmi se pojilo také mnoho úkolů, které
čekaly na žáky během čtvrtečního dopoledne. S dýněmi se počítalo,
psaly se příběhy, kreslily komiksy, vymýšlely recepty, malovaly
se obrázky. V podvečer rozsvítili žáci se svými učiteli vydlabaná
dýňová strašidýlka před školou. Pěvecký sbor Arietta zazpíval
několik písní, pro odvážlivce byla připravena „Dýňová stezka
odvahy“, ti nejmenší si zasoutěžili a všichni potom obdivovali
ohnivou show skupiny Plameňáci z Olomouce. Ten, kdo přišel,
strávil zde pěkný podvečer plný zábavy a příjemné atmosféry.
Mgr. Aleš Plhák

Martin na bílém koni v 1. A
Ve čtvrtek 11.11. oslavily děti z 1. A ZŠ Mlýnská – budova
Masarykova svátek svatého Martina. Ten přináší první sněhové
vločky a na ty se malí školáci každoročně těší. Formou prožitkového
učení jsme se seznámili s legendou o svatém Martinovi, objasnili
jsme si význam tradic, přísloví a pranostik. Se svatým Martinem
jsme zpívali, četli, psali, počítali a cvičili. Vyvrcholením bylo pečení
a zdobení svatomartinských podkov, které chutnaly nejen dětem,
ale i rodičům. A teď už zbývá jen si přát, aby k nám Martin na bílém
koni letos brzy zavítal a potěšil děti bohatou sněhovou nadílkou.
Mgr. Jana Nosková

Návštěva veterinární ambulance
V pondělí 11. listopadu jsme se v rámci projektu #jsemlaskavec vydali na návštěvu veterinární ambulance v Mohelnici. Děti z 1. C ŠD ZŠ
Mlýnská přivítala paní doktorka MVDr. Jana Pelikánová, která všem ukázala ambulanci a popovídala si s nimi
o zvířecích mazlíčcích. Děti se seznámily s psí kamarádkou paní doktorky, měly možnost pozorovat vyšetření kočičky i pohladit si malá
štěňátka, která majitel přivezl na první očkování. Ve vedlejší ordinaci - psím salónu se děti od paní Mgr. Martiny Špundové dozvěděly, jak
se upravuje psí srst. Z návštěvy veterinární ambulance si děti odnášely spousty zážitků.
Eva Skřivánková
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Školáci v knihovně

Halloween ve ŠD ZŠ Mlýnská

Základní škola Mlýnská by chtěla touto cestou poděkovat
pracovnicím městské knihovny Mohelnice za celoroční spolupráci.
Velké díky patří především Adélce Hulmanové, která zaštiťuje
projekty pro školy. Nabídka programů je pestrá napříč ročníky.
Prvňáčkům se předává slabikář a na konci školního roku se děti
pasují na čtenáře.
Děti 4. a 5. ročníků se dozví o tvorbě komiksů, vyzkouší si
příběh s bublinami nakreslit a hojně debatují o svých oblíbených
superhrdinech. V šestém ročníku navštěvují knihovnu děti již v září,
aby se seznámily se službami půjčování knih a možností internetu,
naučily se orientovat mezi knihami a některé si i založily první
průkazku. Beseduje se i v dalších ročnících o novinkách na trhu,
zajímavém čtení různých témat a mládežnických bestsellerech
v programu Knižní degustace. Třešničkou je možnost nafotit
zajímavé výstupy na Bookstagram. Devátý ročník využívá
komentované procházky historickou Mohelnicí. Dveře knihovny
se nám nezavřely ani během distanční výuky, jen se povídání
o literárních žánrech sci-fi, fantasy, horor přesunulo do online
prostoru. Poslední společnou akcí byly besedy v hodinách češtiny
během akce Harry Potter Day 10. listopadu, paní knihovnice
přinesla nejen ságu o malém kouzelníkovi, ale i další tituly ze světa
čar a kouzel. Žáky tyto malé výlety do knihovny nesmírně baví
a jsme rádi, že se do knihovny vrací i ve volném čase.

Poslední říjnový týden před podzimními prázdninami se v našich
družinách nesl v duchu halloweenského veselí. Ač je pro naši zemi
typický svátek Dušiček, tak i Halloween si u nás v poslední době
získává své místo. Obzvlášť pro děti je tento svátek přece jen
přitažlivější, a proto jsme si ho společně náležitě užili.
Mgr. Marcela Sedlaříková, Veronika Kočková, Eva Skřivánková

Tereza Strupková

Zprávičky z naší školičky
V tento čas bývá zvykem, že zveme rodiče do mateřské školy na společné tvoření s dětmi. Epidemiologická situace nám nepřeje, a tak
jsme zvolili jiný způsob, jak děti i rodiče povzbudit ke společnému tvoření.
Připravili jsme pro děti i rodiče tvoření z přírodnin Podzimníčci, Podzimní detektivka pro zvědavá koťátka a výstavu fotografií poslaných
rodiči Podzim. Do akcí se zapojila spousta rodin. Oceňujeme jejich kreativitu a hlavně chuť věnovat čas dětem.
Krásné vyřezávané dýně nám zdobí vstup do školy, výrobky z kaštanů, šišek, listů i papíru zaplňují postupně parapety oken. Nádherné
podzimní fotky od rodičů zdobí nástěnku. V parku si mohou děti projít Podzimní detektivku pro zvědavá koťata, plnit úkoly a vyluštit tajenku
křížovky.
Naše školka je teď plná podzimních barev jako listí na podzimních stromech. Ve třídách děti nezahálí, a tak pestré dětské obrázky
a výrobky postupně zaplňují i schodiště a nástěnky v šatnách.
Za MŠ Mohelnice, Hálkova 12, Iva Kunčická

Netradiční zážitky v MŠ Na Zámečku
Letos jsme měli možnost přivítat známého a velmi oblíbeného
zpěváka Pavla Nováka ml., který se zaměřuje na hudbu pro děti
a pokračuje tak v tvorbě svého zemřelého otce.
Vystoupení proběhlo na zahradě, kde se nejen zpívalo, tančilo, ale
i soutěžilo. Obdivovali jsme zpěvákův elán a pozitivní energii, kterou
nám předal. V rámci spolupráce se ZŠ Vodní jsme na zahradu
pozvali i žáky 1. tříd. Dalším zajímavým hostem byl chovatel
dravců, který za námi přijel z Ostravy. Na zahradě děti na vlastní oči
viděly sovu pálenou a sněžnou, výrečka, kondora, sokola, poštolku
a neuvěřitelného velkého orla bělohlavého. Vyprávění chovatele,
ukázky dravců i jejich letu, pohlazení sov, reakce ptáků na pokyny
a hlas chovatele.
Tato úžasná akce patřila mezi naše oblíbené environmentální
aktivity, které dětem zajišťujeme. Tyto patří do oblasti prožitkového
učení a my jsme si jisti, že tato forma vzdělávání je jednou
z nejdůležitějších metod předškolního vzdělávání.
Za MŠ Na Zámečku Jana Pospíšilová
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tanec jazyky sport technologie
hudba kreativita zručnost
příroda deskové a jiné hry

Ohlédnutí za listopadem

První listopadový víkend patřily prostory DDM dětem
z kroužku Železniční modelář. Ve dnech 6. a 7. 11. se
zde uskutečnil neveřejný workshop pro mladé členy
navštěvující uvedenou zájmovou aktivitu s bohatým
zábavným i vzdělávacím programem. Ve spolupráci
s dalšími modeláři z Olomoucka a Pardubicka si děti
pod dohledem zkušených odborníků samostatně
postavily a zapojily takřka 40metrové modulové
kolejiště, na kterém následně společně zajišťovaly
provoz vlakových souprav. Tato zábavná aktivita byla
průběžně doplňována např. ukázkami tvorby jízdních
řádů, druhy a řazením vlakových souprav nebo druhy
komunikace mezi stanicemi.
Souběžně si mohli účastníci vyzkoušet práci v polytechnických dílnách se dřevem jako je měření, rýsování, řezání a drobné opracování jednotlivých dílů
včetně spojování do celkových rámů budoucího kolejiště. Cílem tohoto soustředění bylo vyčlenit dětem větší časový prostor k práci a k zábavě, na což se
nedostává v rámci pravidelných schůzek. Díky této realizaci se dětem naskytla příležitost k návštěvě dalších modelářů z okolí, a dále také navázání
a prohloubení vzájemné spolupráce, rozšíření teoretických i praktických znalostí a utužení mezilidských vztahů a práce v kolektivu.
Všichni si soustředění užili a odcházeli domů plni nových poznatků, zkušeností a příjemně unaveni.

Strašidelná stezka zaznamenala rekordní účast
Na halloweenskou neděli připravili pracovníci Domu
dětí a mládeže Magnet ve spolupráci se Sokolem
Mohelnice, Městským kulturním a sportovním centrem,
Morava kempem a Golf Club Restaurant Strašidelnou
stezku. Rekordní počet malých odvážlivců všem vyrazil
dech hned na startu. Téměř 400 dětí a jejich
doprovod se v nedělní podvečer vydalo na cestu
odvahy plnou duchů a strašidel.
A koho mohly děti s doprovodem na své cestě
potkat? Hodné čarodějnice, které je vyzkoušely
z kouzelných slov a za odměnu jim namalovaly na
obličej různé malůvky. Děsivé nevěsty, u kterých
navlékaly jejich prstýnky. Krvežíznivé upíry, kteří se
nedali odehnat jinak než česnekem. Loupežníky, kteří
s nimi zahráli různé hry a přizvali je k ohni. Mumii,
které se stalo hrozné neštěstí - rozmotala se. Ve tmě
narazili i na mohelnickou sebranku. Pták Ohnivák se
svým pánem všechny vyzkoušel ze strašidelných
otázek a kdo nevěděl odpověď, musel s ním na
souboj. Ti nejodvážnější s čerty v pekle skládali
puzzle a s vodníkem u tůňky hráli skořápky. Aby
účastníci prošli přes oslavu duchů, museli ji napřed
rozehnat pomocí míčku a na posledním stanovišti je
čekal světlonoš se svíčkami.
V cíli dostali přemožitelé strašidel od hejkalek diplom,
sladkost a mohli si vybrat z dalších odměn např.
voskovky, pexeso, svítící náramky atd. Všem malým
odvážlivcům zajisté vyhládlo a tak pro ně byl
odměnou připraven i párek v rohlíku.Omlouváme se
všem, na které nevyšla odměna podle jejich představ,
a na příští rok se na všechny zase těšíme v ještě
větším počtu strašidel, s novou stezkou a možností
rychlejšího odbavení na startu. Děkujeme za Vaši
přízeň, které si nesmírně vážíme.

3D
�sk

Vzhledem k neustále se zhoršující
epidemiologické situaci budeme
o konání dalších akcí informovat
na webových stránkách a Facebooku DDM.

Kompletní seznam kroužků, kurzů a akcí naleznete na

www.ddm-mohelnice.cz
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Taneční skupina X - Treme Mohelnice
TS X - Treme Mohelnice i přes všechny překážky, co nám způsobila
pandemie covidu-19, to nevzdala. Přešla do online režimu
a trénovala dál. Díky tomu vznikly nové choreografie, s kterými se
10. 12. 2021 zúčastní online tanečních závodů v Brně. Bohužel
nám během pandemie pár tanečníků ubylo. Stále je však dostatek
šikovných děvčat, která nás mohou reprezentovat. Pořád však
doufáme v lepší zítřky a hlavně v to, že hodiny tréninku budeme
moci zúročit i před publikem, které schází snad úplně všem. Aby
taneční svět přežil, musí přežít radost z tance, z té nekonečné dřiny,
která nás posouvá dál. Snad se situace zlepší a my budeme moct
s dětmi jezdit na taneční závody. Motivací pro všechny sportovce je
přece možnost poměřit své síly s jinými a v našem případě ukázat
své dovednosti široké veřejnosti. Právě to je tou hnací silou, která
nás motivuje do nelehkých tréninkových dávek. Děti v taneční
skupině X - Treme jsou plné energie a nadšení a já doufám, že
jim to co nejdéle vydrží. Tímto chci poděkovat všem dětem, že
to nevzdaly, a také rodičům, že své děti podporují a aspoň jejich
potlesk jim dává radost z tancování. Za celou TS vám přejeme
krásné Vánoce a šťastný nový rok. Trenérka Sonča Malinková
a asistentka Zuzana Divišová.

Vánoční koncert Josefa Vágnera
Přijďte načerpat sváteční atmosféru a pozitivní energii na vánoční
koncerty populárního zpěváka Josefa Vágnera ve spolupráci
s místním dětským pěveckým sborem Arietta.
Po třech ročnících úspěšného vánočního turné Josef Vágner
přichází po loňské vynucené pauze s další sérií koncertů napříč
republikou. 17. 12. 2021 od 18.00 hod. vystoupí v DK Mohelnici ve
velkém sále se svým ověřeným vánočním programem.
Josef Vágner doplnil:
“Moc mě mrzelo, že se loňské koncerty nemohly uskutečnit. Nejen
diváci, ale především děti ze sborů se na ty koncerty těšilIy již loni.
Pilně se připravovaly i přes komplikace s výukou - distanční forma,
atd. Samotní učitelé mě zcela dostali tím, že v realizaci koncertů
věřili do poslední chvíle a s dětmi opravdu zkoušeli i na dálku. Proto
věřím, že o to víc se všichni na ty letošní koncerty těšíme. Zazní
sváteční melodie, autorská hudba, světové hity a nebudou chybět
ani vánoční koledy.”

INFORMACE
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PROSINEC soutěžních děl budou do
vého favorita.
Originály
Středa 8. 12.
PF - linoryt		
cena 150 Kč
ystaveny
v prostorách
galerie a vy po tuto dobu
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MÍSTO KONÁNÍ: Galerie LAUTNER
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zahájení následující výstavy.
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Další informace na tel.: 723 312 825

LNY PROSINEC

PF - linoryt

cena 150,- Kč
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SPORT
Poločas basketbalové sezóny v Mohelnici
Basketbalová sezóna je téměř ve všech kategoriích v polovině
nebo těsně za ní, pojďme se tedy ohlédnout za jejím dosavadním
průběhem.
Tým mužů, jak je u něj již po léta zvykem, svádí boje ve
Středomoravské lize mužů, která je v letošní sezóně rozdělena do
dvou skupin. Pětičlenná skupina „Východ“, kde soupeří družstva
Zlín B, Přerov, KK VM B, Lipník a Hranice, a naše šestičlenná
skupina „Západ“, kde spolu s Mohelnicí bojují družstva OP
Prostějov, SK UP Olomouc B, TJ Postřelmov, BK Dukla Olomouc
a TJ Šumperk B. Mohelničtí borci v čele s dlouholetým kapitánem,
trenérem a pilířem družstva Tomášem Hauserem prozatím opanují
s bilancí třech výher a dvou proher třetí postupovou příčku za
favority skupiny, kterými jsou OP Prostějov a UP Olomouc.
Průběžně se tedy daří plnit předsezónní cíle hrát play-off a bojovat
do posledního dechu o postup.
Žáci U15 odehráli v první fázi žákovské ligy v kategorii U15 sedm
zápasů a v tabulce skupiny „E“ jsou na šestém místě. V průběhu
prvních soutěžních zápasů se zúžený kádr družstva musel
postupně vyrovnat s odchodem Adema Gürbüz a Petra Vaňourka (v předešlé sezóně hráčů základní sestavy) do BK NH Ostrava. Ale
s každým dalším odehraným zápasem se herní projev jednotlivců a celého našeho družstva zlepšoval. To se v součtu začalo projevovat
také výsledkově a naše družstvo se více vyrovnává svým soupeřům.
Oproti minulým sezónám se letos výsledkově prozatím nedaří mladším žákyním kategorie U14. Kvůli absenci oblastních soutěží
a nedostatku dívčích družstev v kraji hrajeme Žákovskou ligu mladších žákyň, což je nejvyšší celostátní soutěž řízená přímo federací. Zde
v sedmičlenné skupině „E“ držíme v polovině základní části šestou pozici těsně nad posledním družstvem brněnských Žabin B. Úpěnlivě
vyhlížíme hratelnější soupeře v části nadstavbové, kterou budeme hrát s ostatními nepostoupivšími celky do play-off o mistra ČR.
V minulých letech poměrně úspěšné družstvo mohelnických děvčat se letos musí bohužel vyrovnat s odchodem několika důležitých
hráček, které basketbal vyměnily za šminky, mobil nebo cokoliv jiného a na týmové hře to jde znát. Pozitivem je, že přišlo několik nových
šikovných hráček, jejichž plnohodnotné zapracování do týmu však bude ještě chvíli trvat.
Největší radost nám dělají naši nejmenší. Holky ze čtvrtých a pátých tříd odstartovaly letošní sezónu kategorie U11 na začátku září
turnajem Plyšákov v Olomouci, kde změřily síly s družstvy z Prahy, Pardubic, Olomouce, Ostravy a Blanska. Turnaj nám dal cenné
zkušenosti, ze kterých teď čerpáme. Holky hrají Oblastní přebor nejmladších minižákyň kategorie U11 v moravskoslezské oblasti, kde naše
soupeřky jsou z Ostravy a okolí (Havířov, Třinec, Frýdek-Místek, Javorník atp.). Za říjen a listopad máme za sebou dva vítězné zápasy
s družstvem Ostrava Slezská (34:10 a 28:8) a další dva rovněž vítězné zápasy s Ostravou Porubou (38:10 a 90:8) a držíme se na třetí
příčce devítičlenné tabulky. Další zápasy nás čekají a věříme, že budou stejně úspěšné.
Kluků před sezónou nebylo moc, družstvo se skládalo dohromady až během září, kdy na trénink dorazili nováčci. Rychle jsme všechny
naučili vše potřebné a důležité pro hru. Kluci mají na konci listopadu před sebou svůj první letošní turnaj kategorie U11. Doufáme, že
budou stejně úspěšní jako holky. Děti všech věkových kategorií se mohou přijít podívat a vyzkoušet si, zda je bude basketbal bavit. Pro
ty nejmladší máme připraveny přípravky, kde si formou her zvyknou na pravidelný pohyb, aby se v budoucnu mohli stát opravdovými
sportovci.
Další zpravodajství ze světa mohelnického basketbalu, stejně jako kontakty na trenéry jednotlivých družstev najdete na našich stránkách
www.bkmohelnice.cz nebo sociálních sítích https://www.facebook.com/bkmohelnice.
Za Basketbalový klub Mohelnice předseda Petr Kučera
e-mail: kucera.81@seznam.cz, tel.: 776 292 984

Karatistický Halloween
Ve čtvrtek 4. listopadu proběhl v tělocvičně Masarykovy školy po
skupinkách rozdělený Halloween. Akci uspořádal oddíl Karate
Mohelnice.
Cesta do tělocvičny byla lemována svítícími dýněmi a lampióny, děti
pak u vchodu čekal strašidelný duch.
Na akci se děti seznámily s historií a tradicemi Halloweenu a poté
byly rozděleny do týmů. V týmech pak soutěžily o nejkrásnějšího
pavouka, nejhezčí báseň, skládaly slova nebo luštily halloweenské
bludiště. Na závěr proběhlo přetahování masek.
Za odměnu si děti odnesly svítící náramky a hopíky, ze sladkostí
pak obří myši, hady nebo oči.
Chtěli bychom na závěr poděkovat Rosťovi Tejkalovi za nádherné
sladko–strašidelné ceny, které jsme od něj dostali, a příští rok zase
na halloweenskou shledanou.
Kostkovi
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I. liga judo muži
V sobotu 30. října bojovali judisté T. J. Sokol Mohelnice v Olomouci
o ligové body. Ve skupině B prohráli v prvním utkání těsně 2 : 3
s Judoklub Olomouc, kde startoval i olympionik David Klammert.
Druhý zápas s Judo Železo Hranice skončil poměrem 3 : 4 stejně
jako duel se Sokolem Hradec Králové, kde v těžké váze mohelnický
závodník vedl na wazari, ale v posledních vteřinách upadl na hiza
gurumu. Ani výrazné vítězství nad Jabloncem 5 : 1 nestačilo na
postup do finálové skupiny, a tak budou mohelničtí judisté bojovat
v posledním kole letošního ročníku o udržení v této druhé nejvyšší
soutěži.
Pořadí skupiny B po 1. kole:
1. Judo Železo Hranice
2. Judoclub Olomouc
3. Sokol Hradec Králové
4. T. J. Sokol Mohelnice
5. JUDO klub Jablonec n. Nisou

8 bodů
6 bodů
4 body
2 body
0 bodů

Mezinárodní turnaj judo v Zakopaném
Po dvouleté odmlce kvůli pandemii covidu-19 se mladí mohelničtí judisté opět zúčastnili mezinárodního turnaje v polském Zakopaném.
Vzhledem k počtu účastníků (450) probíhala soutěž dva dny. V silné konkurenci závodníků z Polska, Slovenska, Česka a Francie si
Mohelnice vedla velmi dobře. První den jsme na medaili nedosáhli, když starší žák Martin Sedlák skončil těsně pod stupni vítězů na
5. místě, v kategorii mladších žáků obsadil Maxim Damajka bodované 7. místo.
Druhý den patřil mláďatům a tady to cinklo celkem třikrát! V kategorii U 10 ve váze do 36 kg si bezkonkurenčně vedl Ondřej Hampl, který
všechny své soupeře porazil před časovým limitem a stal se tak zaslouženým vítězem. O váhu níž (34 kg) absolvoval Tomáš Rozsypal pět
těžkých zápasů a obsadil pěkné 3. místo. Na stejné umístění dosáhl v kategorii U 12 a váze 36 kg i František Matal, když o jeho bronzu
rozhodlo vítězství nad francouzským judistou. Tyto výsledky jsou dobrým signálem před blížícím se přeborem ČR mladších a starších žáků
a žákyň, kam si postup vybojovalo celkem pět judistů z T. J. Sokol Mohelnice!

Přebory a mistrovství ČR v judo
Jablonec hostil ve dnech 6. a 7. listopadu přebor ČR mladších a starších žáků v judo. Z T. J. Sokol Mohelnice si účast vybojovalo celkem
šest judistů, bohužel z důvodu nemoci codiv-19 musela polovina zůstat doma, včetně našeho největšího želízka v ohni Martina Sedláka.
Mladší žák Maxim Damajka ani starší žák Ivo Pytlíček neodvedli svůj standard a do vyšších kol nezasáhli. Pochvalu však zaslouží Alžběta
Fryšáková, která ve váze do 48 kg třikrát zvítězila a obsadila bodované 7. místo.
O týden později se udělovaly medaile na mistrovství dorostu v Brně. I zde však nikdo z trojice našich borců Šimon Damajka, Jan
Hrabovský a Luboš Pecha na "bedně" nestál.
V neděli pokračovaly boje na brněnském tatami přeborem ČR družstev starších žáků. Uzdravený Martin Sedlák hostoval za SKKP Brno
a svým bezchybným výkonem přispěl k jeho druhému místu, když ve finále domácí podlehli družstvu USK Praha. Stříbrná medaile je tak
pro Martina odměnou za celoroční tréninkovou píli, kterou nemohl zúročit v kategorii jednotlivců.

Brigáda na sokolce
Členové oddílu volejbalu T. J. Sokol Mohelnice se 6. listopadu
sešli ke každoročnímu úklidu venkovních prostor sokolovny. Cílem
byla údržba kurtů a úklid skladu sportovních potřeb. Zazimovaly
se kůly a sítě, přes plážové hřiště byla natažena plachta a na
antukových kurtech se shrabalo napadané listí. Společnými silami
jsme uskladnili pytle s novou antukou, která bude položena na
kurty během jarní brigády. Další sezónu tudíž zahájíme na novém
povrchu, jenž samozřejmě slouží i ke komerčním účelům.
Oddíl volejbalu má přes 50 členů, aktivně se hrají dvě soutěže,
a to Krajský přebor Olomouckého kraje mužů a Krajský přebor
Olomouckého kraje kadetek. Doufejme, že se soutěž úspěšně
dokončí a naši reprezentanti se umístí na hezkých příčkách.
za oddíl volejbalu vzdělavatel T. J. Sokol Mohelnice Tereza Strupková
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Vzpomeňte s námi a panem Ctiradem Lolkem na paní Hildegardu Kaplovou
S paní Kaplovou jsem se seznámil asi před čtyřiceti lety. Obětavá, příjemná, hovorná
a velmi ochotná paní – vedoucí spořitelny v Lošticích. Později jsem se dozvěděl, že pochází
z Hranic na Moravě a že společně s manželem Josefem Kaplem z Úsova žijí celý svůj
aktivní život v Mohelnici. Jak jsme se seznamovali a přátelili, tak jsem odhaloval jejich
obrovský citový vztah k městu Mohelnice, k jeho obyvatelům a celému regionu. Přestože se
vzorně starali o rodinu, jejich děti jim byly vším, intenzivně se zabývali i historií Mohelnice
a okolí. Postupně se pan Kapl, za pomoci jeho paní, stal nejaktivnějším amatérským
archeologem v regionu. Jejich rukama prošlo mnoho desítek tun materiálu, který museli
odtěžit při odhalování archeologických nálezů v Moravičanech, Mohelnici, ale i na
Vyšehorkách. Paní Kaplová, mimo pomoci manželovi při kopání, si vzala za úkol popis
a registraci všech nálezů, což představovalo mnoho stovek hodin přesné a obětavé práce.
Výsledky jejich práce oceňovali i profesionální archeologové, se kterými spolupracovali.
Aktivně spolupracovali s městským muzeem v Mohelnici, kde se jim podařil „husarský
kousek“, když přes nezájem vedení muzea, téměř tajně, prováděli vyhledávací a odklízecí
práce v budově muzea. Výsledek – odhalení a zdokumentování pozůstatků biskupského
hrádku ze 13. století a objevení zbytků gotických kamen a renesančních fresek. Jejich
krásu můžeme obdivovat v současné obřadní síni, kde se odehrávají významné akce
města.
V osmdesátých letech měli také osobní zásluhu na uchránění překrásných historických sklepních prostor muzea před snahami vytvořit
v nich kavárnu a vinárnu s vchodem přes hradby. V současnosti je zde výstava o pravěku Mohelnicka.
Paní Kaplovou potkaly v životě i velmi smutné chvíle, kdy v krátké době odešli na věčnost jak její manžel, tak i synové. V té době
se aktivně obrací k práci a začíná překládat z německého jazyka. Obnovila si znalosti písma „kurentu“ i „švabachu“, a tak mohla
překládat nejen soukromé - historické dokumenty, ale především věci, které byly důležité pro města a obce. Nejvýznamnější dílo je
překlad mohelnické kroniky a kroniky Bouzova. Díky její aktivitě a osobnímu nasazení mohlo několik podnikatelských subjektů navázat
podnikatelskou spolupráci s podniky v Německu. Některé v této aktivitě pokračují ještě dnes. Dobře si pamatuji, jak prožívala každý
úspěch, když se firmám dařilo. Když se pak něco zadrhlo, i ve vysokém věku odhodlaně vyjela pomoci při osobních jednáních v Německu.
Její šarm, vtipnost a osobní přístup vždy zvítězily. Dokázala to také v době, kdy mohelnický římskokatolický kostel nutně potřeboval novou
střechu a na obnovu nebyly peníze. Osobně, s minimálními financemi na nákup materiálu, v doprovodu pana faráře vyjeli do Německa za
majitelem firmy, která vyráběla potřebnou střešní krytinu. Po dvou dnech kapituloval. Dal jim na nákup materiálu obrovskou slevu a ještě
jim pomohl získat pomocí sbírky další potřebné prostředky. Velké aktivity věnovala také náboženské obci. Mnoho jejích přátel, a to nejen
z Mohelnice, s ní prožilo nezapomenutelné zážitky při návštěvách významných náboženských míst jak v Čechách, tak i na Slovensku.
Paní Kaplová vždy hýřila optimismem a dobrou náladou, kterou předávala všem, se kterými se setkávala. Svým široce otevřeným srdcem
pomohla mnoha lidem, kteří potřebovali nejen povzbudit, ale i potěšit. Vždy říkala „Proč bych nepomohla, když mohu, snad mně také
někdo někdy pomůže, až budu potřebovat.“ Naše setkávání postupně přerostlo v celoživotní přátelství. Vždy jsem se těšil, i při jejím
vysokém věku, na její optimistický a realistický názor na život, na svět a její víru v lidské dobro. Stejně tomu tak bylo, když jsem šel na
návštěvu v květnu letošního roku, netuše, že je poslední.
Paní Kaplová byla v té době smutná, připadala mi sužovaná a nešťastná. Jak mi sdělila, mrzela ji „péče“ v posledním období a omezování
možnosti stýkat se se svými přáteli. Osobně považuji za povinnost poděkovat paní Hildegardě Kaplové za její život, otevřené srdce,
přátelství a obětavost, kterou nejen mně, ale i mnoha lidem z Mohelnice a okolí věnovala.

Potřebujete pomoc? Využijte našich služeb
Terénní pečovatelská služba Mohelnice (se sídlem v ulici Medkova 419/1) nabízí pečovatelské služby pro potřebné, a to v jejich domácím
přirozeném prostředí. Terénní služba poskytuje péči od pondělí do pátku v čase od 6.30 do 15.30 hod. s možností individuální domluvy.
Služby jsou poskytovány dle aktuálního ceníku.
Nabízíme:
Sociální poradenství, pomoc při péči o vlastní osobu (pomoc při osobní hygieně atd.). Pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, příprava
a nachystání snídaně, oběda, večeře apod.). Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy, praní, žehlení atd.).
Doprovod k lékaři (pěšky, sanitní vůz). Dohled nad uživatelem
v jeho domácím prostředí (procházka s klientem, četba knih, hraní
společenských her apod.). Možnost provedení hygieny v domě
s pečovatelskou službou na adrese Medkova 419/1 v bezbariérové
koupelně za asistence pečovatelek.
Kontaktujte nás:
Bc. Petra Heidenreichová Junková, soc. pracovnice
739 209 126
Pavlína Vlková, DiS., soc. pracovnice
604 571 557
Šárka Cmíralová, vedoucí pečovatelek
704 610 108
DOMOV PRO SENIORY a pečovatelská služba Mohelnice,
příspěvková org., Medkova 1, 789 85 Mohelnice, IČO 7088554
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZESNULÍ

JAN FUCHS

Petr Raška 47 let z Maletína

Dne 19. 12. 2021 to bude pět roků,co nás navždy opustil
milovaný tatínek, manžel, dědeček.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Hildegarda Kaplová 92 let z Mohelnice
Dana Vytřísalová 58 let z Mohelnice
Patrik Blechta 34 let z Mohelnice
Radoslav Kotek 83 let z Loštic

KAREL SVAČINA

Jindřiška Nevrlá 73 let z Mohelnice
Václav Lehanka 92 let z Mohelnice

Dne 11. prosince uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan
Karel Svačina. Děkujeme všem, kdo tichou vzpomínkou
uctí jeho památku. Manželka, syn a dcery s rodinami.

Božena Veselá nedožitých 90 let z Mitrovic
Milan Havelka 50 let z Mohelnice
Antonín Nasadil 84 let z Mohelnice
Josef Novák 81 let z Mohelnice

JAROSLAV PETŘÍK

Zdenek Pekař 72 let z Mohelnice

Dne 12. prosince uplyne již devět smutných let od chvíle,
kdy od nás navždy odešel náš milovaný tatínek, manžel,
švagr a strýc pan Jaroslav Petřík. Kdo jste ho znali
a měli rádi, uctěte společně s námi jeho památku tichou
vzpomínkou. Rodina Petříkova a Lehankova.

Jaroslav Šafář 86 let z Loštic
Josef Brzobohatý 54 let z Mohelnice
Marie Hňoupková 77 let z Loštic

Josef a Marie Zapletalovi
Dne 8. 12. 2021 oslaví 90. narozeniny pan Josef Zapletal z Újezdu. Také
si připomeneme, že 22. 10. 2021 oslavila 80. narozeniny jeho žena Marie
Zapletalová. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje snacha Marta
a syn Mirek, vnuk Mirek, vnučka Jana s rodinou a pravnoučata Tomášek,
Honzíček a Barborka.

Úřad práce informuje

K 31. 10. 2021 bylo na Úřadě práce ČR, oddělení kontaktního pracoviště Mohelnice evidováno celkem 485 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání
a podíl nezaměstnaných osob byl 3,7 %. Pouze z Mohelnice bylo k 31. 10. 2021 v evidenci 278 dosažitelných uchazečů o
zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 4,7 %.

BLAHOPŘÁNÍ

VÝROČÍ
Manželé Anna a Zdeněk Divišovi z Křemačova oslavili 1. listopadu
2021 neuvěřitelných 65 let ode dne, kdy si řekli své společné ANO.
K tomuto výročí jim blahopřeje celá jejich rodina.
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INZERCE
www.brusovahospoda.cz
Nově nabízíme vánoční cukroví
(550 Kč/kg), chlebíčky, zákusky a koláče.
Vše domácí a s možností
dovozu až k vám.
Neváhejte a objednávejte na tel. č.
583/430 798.

- placená reklama -

Milovanému tatínkovi a dědečkovi Františkovi Sultusovi přejeme k jeho
krásným 88. narozeninám hlavně hodně zdraví, pohody a klidu.
Dcera, vnuk Jaroslav a vnučka Magda.

Činnost spolku STURM

Údržba ptačích budek v Mohelnici

Podzimní výsadba stromů u příležitosti
soutěže Příroda v našich srdcích. Soutěž
proběhla ve spolupráci s MAS Mohelnice.

Tradiční úklidovka v části CHKO Litovelské
Pomoraví

Každoroční údržba námi vysazených alejí

Instalace herních a výukových
prvků v mohelnickém parku

- placená reklama -

2. ročník MOHELNICKO-LOŠTICKÝ
CAPÁČEK. Ve spolupráci s RMC
Mohelníček a KČT Loštice.
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KINO MOHELNICE
PROSINEC 2021

2. - 4.
16:00

2. - 4.
18:30

9.
16:00

10. - 11.
16:00

9. - 11.
17:00
18:30

16. - 18.
18:30
16:00

16. - 18.
20:30
19:00

UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY KINA, ŽE REZERVACE VSTUPENEK PLATÍ POUZE 1 TÝDEN. NEVYZVEDNUTÉ
REZERVACE 15 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PROPADNOU. ZAKOUPENÉ VSTUPENKY NEVYMĚŇUJEME ANI NEVRACÍME.
Tel. 583 430 915 (pokladna – Infocentrum DK Mohelnice). mksmohelnice@mksdk.cz
Změna programu vyhrazena.
Vydává MKSC, s.r.o. Mohelnice
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PROSINEC´21
5. 12.
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15:30

8. 12.
15:00

8. 12.
18:00

10. 12.
19:00

12. 12.
15:00

13. 12.
19:00

16. 12.
19:00

17. 12.
18:00
PŘIPRAVUJEME:
7.
14.
11.
26.
19.
29.

1.
1.
2.
2.
3.
4.

2022
2022
2022
2022
2022
2022

MATURITNÍ PLES SŠSP ZÁBŘEH, velký sál DK
16. MĚSTSKÝ PLES, velký sál DK
PLES JUVENTUS – HERRGOTT, velký sál DK
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, velký sál DK
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – Pohádkový karneval, velký sál DK
EVA A VAŠEK, velký sál DK

Dne 1. 12. zahájen předprodej: MMMM RRRRRRRRR - PPPPPPPPP
,
VVVVVVV
Dne 6. 12. zahájen předprodej: EEE VVVVV. Na vše lze využít Benefit Plus

Upozorňujeme návštěvníky kulturních akcí v domě kultury a kině, že rezervace vstupenek platí pouze 1 týden. Dopolední představení pro MŠ a ZŠ mohou zhlédnout i děti
nenavštěvující předškolní zařízení (Vstupné bude hrazeno na místě). Změna programu vyhrazena. Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., Lazebnická 2, 789 85 Mohelnice.
Tel.: 583 430 351, 583 430 915, www.mks-mohelnice.cz, mksmohelnice@mksdk.cz
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 e-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: 15. dne ve 12 hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Náklad: 4 500 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 vydání Mohelnického zpravodaje. Vydavatel-neodpovídá
za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit
16 publikované materiály na internetu. Přetiskování redakčních materiálů bez souhlasu redakce není dovoleno. Grafická úprava Jan Blažek ml., Jakub Labounek. Za případné chyby
se omlouváme. Periodický tisk územního samosprávného celku.

