ZPRAVODAJ
MOHELNICKÝ

zdarma

TENTO MĚSÍC V MOHELNICI
Pracujte spolu s námi pro naši Mohelnici! Na titulní stranu našeho zpravodaje se snažíme dávat vždy něco hezkého, na co se v daném měsíci můžete těšit. Tentokrát je to bohužel jinak. Chceme vás poprosit o pomoc. Vandalů
přibývá, a že jim není nic cizí, vidíte na fotografii rozebraného chodníku. Potřebujeme od vás fotky, videa nebo jiná
svědectví vandalismu. Udělejte si chvilku čas a pošlete nám je na Facebook Města Mohelnice (messenger) nebo
na e-mail mohelnickyzpravodaj@gmail.com. Pak můžeme pachatele najít a potrestat. Jsme přesvědčeni, že jsou
to pořád jedni a ti samí. Anonymita zaručena.

Vandalismus
v Mohelnici nechceme!

Aktuality z Mohelnice

Snižujeme provozní náklady
města Mohelnice

Čtěte na straně 2

V dnešní nelehké době, kdy ceny energií stále rostou, snažíme se naše finanční prostředky směřovat také k úsporám
provozních nákladů. Pomocí dotačních prostředků jsme
na bazéně, ZŠ Mlýnská a nyní i ZŠ Vodní snížili platby za
stočné. Dešťová voda, která odtékala do kanalizace a na
ČOV, nyní plní instalované nádrže, které budou sloužit k zalévání zeleně ve městě a přebytek dešťové vody za pomocí
vsaků zůstává v dané lokalitě. Podali jsme žádost o dotace
na výměnu více jak 200 svítidel veřejného osvětlení, jejíž
výměna by měla každoročně přinést úsporu více jak 100 000
Kč, máme uzavřenu smlouvu na výměnu vnitřního osvětlení
v ZŠ Mlýnská- v budově na ulici Komenského. Dále máme
před dokončením projekt fotovoltaické elektrárny s ročním
výkonem 100MWh na parkovišti u bazénu.

nová možnost placení parkovného na
náměstí Svobody

Významné úspěchy
mohelnických občanů

Čtěte na straně 8

Další krátké zprávy na straně 3
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Město rozšíří možnost, jak
platit za parkování na náměstí

AKCE MOHELNÍČEK

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o kontrolování
placení parkování na našem mohelnickém náměstí. A aby se
nevybíraly jen pokuty, ale parkujícím se usnadnila i možnost,
jak za parkování zaplatit, tak město Mohelnice rozšíří parkovací
automaty o způsob placení prostřednictvím chytrého telefonu
(přes webovou stránku nebo aplikaci). Ceny zůstanou stejné.
O přesném termínu zprovoznění vás budeme informovat.

•

MALÝ ZÁCHRANÁŘ - v sobotu 11. 6. 2022 od 9:00 do
13:00 hod. pro děti od 5 do 12 let, akce pro přihlášené
zdarma

•

HERNA pro NEJMENŠÍ DĚTI - každý čtvrtek dopoledne
od 9:00 do 12:00 hod.

•

JÓGA - každé úterý od 18:00 hod.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
•

INFORMACE
Zápis do ZUŠ Mohelnice na rok
2022/23 pro žáky od dovršených
5 let věku. Pro taneční obor 1. a 2.
června 2022 v Domě kultury a pro
hudební, výtvarný a dramatický
obor v budově ZUŠ 3. a 4. června
2022. Více informací na www.
zusmohelnice.cz

Každou středu:
Relaxační cvičení pro seniory
(vstupné 30 Kč).
Cvičení s míči pro seniory
(vstupné 30 Kč).

9:00–9:45 hod.
10:00–10:45 hod.

•

Čtvrtek 16. 6. 2022
Výstava krajky a módní přehlídka
(9:00-11:00 hod., Galerie Lautner, vstupné zdarma)

•

Středa 22. 6. 2022
Relaxační cvičení pro seniory
9:00–9:45 hod.
(vstupné 30 Kč),
Závěrečné posezení a oslava konce školního roku
10:00–12:00 hod.

Město Mohelnice
hledá do svého týmu
zaměstnance

Ryzáček zve na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 4.
června 2022 od 14:00 hod. na
Vyšehorkách.

Město Mohelnice hledá do svého týmu zaměstnance. Aktuální
nabídku volných míst najdete na stránkách města www.
mohelnice.cz

- placená reklama -

Obchod ELIZE na nám. Tyrše a Fügnera 3 v Mohelnici
nabízí vedle služeb čistírny a prodeje spodního prádla,
plavek, ponožek a dětského oblečení nově i obuvnické
opravy. Otevírací doba PO–PÁ od 8:00 do 17:00 hod.
a SO od 8:00 do 11:30 hod.
Ihned k odběru i k rezervaci nabízíme krásná miminka
zakrslého teddy králíčka. Vhodní do rodin jako úžasní
mazlíčkové i do hobby chovu. V případě vážného zájmu
volejte: 737 806 997.
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- placená reklama -

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MOHELNICE
Nový silniční průtah v ulici
Za Penzionem je hotov

Stavební akce v Újezdu zatím
nekončí

Zděné budky na popelnice
zmizely

Nový silniční průtah v ulici Za Penzionem je
hotov. Jeho oficiální otevření je plánováno
v druhém týdnu měsíce června. Důvodem
je administrace zkušebního provozu, která
má své náležitosti a teprve poté bude celý
proces zakončen kolaudací.

Další velká stavební akce bude zahájena
v červnu v místní části Újezd. Po vybudování kanalizace je zcela potřeba opravit
všechny místní a účelové komunikace
včetně chodníku na obrázku. Do konce července předpokládáme, že bude vše hotovo.

Neutěšený stav bývalých přístřešků na
popelnice poplatný svému vzniku a době
se na ulici Adolfa Kašpara stal minulostí.
Zděné přístřešky se staly terčem sprejerů.
Nedávno byly odstraněny a tento prostor
dostane co nevidět nový kabát se stejným
účelem.

Přibude další možnost zábavy
pro nejmenší
Nové herně didaktické pomůcky pro
děti jsou již objednány a budou ještě před
prázdninami instalovány v prostoru před
vstupem bazénu. Děti si budou moci zahrát
piškvorky, pexeso apod. Pokud se tato
forma her osvědčí, můžete očekávat její
rozšíření do dalších částí města.

Stavba knihovny bude pokračovat
V následujících dnech se konečně rozběhne stavba knihovny za budovou radnice.
Zhotovitel, společnost Eurogema bude v započatém díle pokračovat. Výběrové
řízení z přelomu roku 2020-2021 a uzavřená smlouva se zhotovitelem z dubna 2021
neumožňuje prozatím jiné řešení (změnu zhotovitele).

Nevzhledná cestička v Komenského ulici dozná v blízké
době změn, je připravena její
oprava ve spolupráci s nájemci domů.

Další kus chodníku byl opraven. Tentokrát jde o vstup do
přístavby Masarykovy školy
odloučené pracoviště ZŠ
Mlýnská.

Relikvie minulosti
Ohyzdná konstrukce, která již neplní svůj
účel, bude v nejbližší době odstraněna.
Z veřejného prostoru tak zmizí industriální
prvek, který rozhodně nebyl žádnou chloubou města.

Prostor před bazénem bude oživen zelení
I tento stav na fotografii je již minulostí, prostor před bazénem bude oživen zelení
a prvky pro děti. Nové uspořádání veřejného prostoru s vyžitím pro děti bude vítat
návštěvníky bazénu.
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PTALI JSTE SE NÁS
Odpovídá:

Ing. Pavel Večerka

Reaguje: tajemnice Mgr. Jana Malá a starosta Ing. Pavel Kuba
Vážený pane zastupiteli Večerko, na posledním ZM jste se dotazoval pana starosty na smlouvy s ČEZ
ES. Co se vám na nich nezdá?
Z mého pohledu máme velký problém se smlouvami s ČEZ ES. Ve smlouvě z roku 2020, platné do 31. 12. 2022, se objevila v jednom odstavci pronájemní smlouvy klauzule o převzetí neboli koupi majetku ČEZ ES. To je transakce za víc jak 10 milionů Kč. Ze zápisů rady a ZM
je zřejmé, že nikdy o takovéto koupi nebylo jednáno. Není tedy jasné, jakým způsobem se objevil tento bod ve smlouvě. Ani odbory města
se k ničemu takovému nevyjádřily. Otázkou tedy je, jak se tato koupě projednávala a jak byla schválena.

Stanovisko paní tajemnice: Město Mohelnice žádný problém se smlouvami s ČEZ ES s.r.o. nemá. Máme uzavřenu standardní
nájemní smlouvu do konce roku 2022 a pronajímáme náš majetek. Nájemní smlouvu s ČEZ ES s.r.o. dne 29.6. 2020 schválila na svém
zasedání Rada města, číslem usnesení 1196/50/RM/2020. K této nájemní smlouvě Rada města dne 17. 12. 2021 schválila i dodatek pod
číslem usnesení 2225/95/RM/2021. Materiál ke schválení Radou města připravoval Odbor správy majetku, který je k tomu kompetentní.
Pane Večerko, požadoval jste prošetření tohoto procesu kontrolním výborem?
Starosta není oprávněn sám o sobě podepsat jakoukoliv smlouvu bez rozhodnutí rady či zastupitelstva města. Proto požaduji,
aby kontrolní výbor prověřil, jak došlo k podpisu smlouvy a zda byly dodrženy všechny schvalovací procesy. Podle smlouvy podepsané s ČEZ ES přebereme veškerý majetek k 1. 1. 2023. Nejedná se jen o majetek, ale i všechny zákonné povinnosti provozování CZT.
A to vidím jako velmi problematické. Navíc je zde nejasná situace fungování CZT v roce 2023, a to i v souvislosti s touto smlouvou, což
vidím jako velmi nebezpečné pro občany města napojené na CZT. Taková zásadní strategická rozhodnutí musí být transparentní, řádně
projednaná všemi orgány města.

Stanovisko paní tajemnice: Starosta podepsal nájemní smlouvu na základě rozhodnutí Rady města Mohelnice, která má ve své
kompetenci rozhodovací pravomoc k uzavírání nájemních smluv. Kontrolní výbor neshledal ve schvalovacím procesu žádné pochybení.
Stanovisko starosty: Dotázali jsme se také starosty města, zda může odpovědět, zda vpašoval do smlouvy
koupi majetku ČEZ ES s.r.o. za více jak 10 mil. Kč, jak tvrdil Ing. Večerka na dubnovém zasedání zastupitelstva města a zda vidí v souvislosti se současnou smlouvou pro občany města napojené na CZT něco velmi
nebezpečného?
Nájemní smlouva pracuje s pojmem zůstatková cena. V roce 2004 byl městem dán souhlas k pořízení majetku nájemcem a vznikl závazek
města k odkoupení tohoto pořízeného majetku za zůstatkovou cenu v roce 2020 k datu tehdejšího ukončení nájemní smlouvy. V roce 2020
byla schválena nová nájemní smlouva a tato zůstatková cena se pouze vyčíslila k datu ukončení nájemní smlouvy v roce 2022. A v letošním roce se v nové nájemní smlouvě, která se má uzavřít s ČEZ ES s.r.o. na 5 let do konce roku 2027, zase objeví pojem zůstatková cena,
která bude opět vyčíslena k datu ukončení nájemní smlouvy. Rozhodnutí, zda tento majetek bude letos odkoupen nebo bude odkoupen
v roce 2027 je v kompetenci zastupitelstva města. Odkoupení majetku městem od ČEZ ES s.r.o. nemá vliv na provoz a fungování CZT,
protože město CZT neprovozuje a o provozu zatím neuvažuje.
Smlouvy s ČEZ ES s.r.o. máme uzavřeny dvě. Jednu na pronájem našeho majetku (nájemní smlouva), který ČEZ ES s.r.o. potřebuje ke
svému provozu a druhou na dodávku tepelné energie (teplo + teplá voda). Podle mne jasné, transparentní, není třeba šířit poplašné
a nepravdivé zprávy. Problém vidím na straně kolegy, který má svůj názor, ale ten není podložen žádnými fakty.

Pane Večerko, také jste doslova řekl, že si myslíte, že by město nemělo nijak dotovat CZT (jinými slovy
hradit společné náklady s tímto spojené) a že by si občané měli všechny náklady související s CZT
zaplatit sami. Jak jste to myslel?
Myslel jsem to tak, jak píšete. Proč by to tak nemělo být? Teplárny jsou všude samostatné podnikatelské subjekty. Hospodaří se svými
prostředky, bez propojení s městskými financemi. A to i ty teplárny, které jsou ve vlastnictví města. U nás byl takový model, když zde byla
např. společnost ESMO. Ať chceme, nebo ne, teplárenství je normální podnikání, u nás firmy ČEZ ES, které je státem regulované, a tedy
částečně garantované státem (podobně je to u vodárenství či energetiky). Město Mohelnice buduje či rekonstruuje teplovody ze zdrojů
města s dlouhodobou návratností, když je pronajme ČEZ ES a ta si generuje zisk. Při dnešní inflaci je jasné, jaká je reálná návratnost
těchto městských prostředků. Podle mne by rozpočet města a CZT měly být zcela odděleny. Tyto prostředky by podle mého názoru měly jít
na jiné investiční kapitoly městského rozpočtu. Ale respektuji většinový názor ZM.

V rámci tématu CZT jste ještě doplnil, že pokud byste mohl rozhodnout, tak byste jako město nedotoval ani likvidaci odpadů, které vytváří každý občan (úhradu za likvidaci odpadů občanům předepisuje
zákon). Můžete čtenářům vysvětlit i toto?
To je filozofická otázka. Celý systém je podle mne funkční, jak svoz odpadů, tak sběrný dvůr. Co je důležité, že naše město je čisté, i když
i tady je potřeba někde navýšit kapacity kontejnerů, hlavně na sídlištích. Všechna města částečně dotují svoz odpadů, sběrné dvory. A dělá
to i Mohelnice, s čímž já plně souhlasím. Proč města dotují odpady je asi dáno historicky a k tomu směřovala moje poznámka. Takto lze
dotovat či nedotovat mnoho jiných položek městského rozpočtu či nákladů občanů. Pokud by tyto dotace nebyly, mohlo by město ušetřené
prostředky směřovat do jiných oblastí. Takto občané někde ušetří a jinde zaplatí víc, či se něco nevybuduje. Jsou to peníze všech občanů
města a je na našem rozhodnutí, kam je nasměrujeme.
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Co pacientům nabídne nová kardiologická
ambulance v lékařském domě na Nádražní?
V Mohelnici vzniká zcela nový koncept
kardiologické ambulance a služeb pro
občany města a regionu. Za realizací
stojí dvojice zkušených lékařů v oboru
kardiologie a angiologie – MUDr.
František Kováčik a MUDr. Ingrid Sovová,
Ph.D. Zeptali jsme se tedy obou těchto
specialistů, co pacientům přesně nabídnou
a jaké si kladou cíle. „Kromě klasického
ambulantního spektra vyšetření, diagnostiky
a léčby kardiovaskulárních chorob nabízí
naše ambulance nově také problematiku
cévních onemocnění (žilních a tepenných),
oblast poruch srdečního rytmu, kontrolu
implantovaných přístrojů (kardiostimulátorů
a implantabilních defibrilátorů) jak fyzicky,
tak na dálku. Cíleně se budeme věnovat
také velmi komplikovaným pacientům se
srdečním selháním, problematikou srdce
a cukrovky a řadě dalších specializovaných
oblastí. Naše ambulance si také klade
za cíl účast v národním programu
kardiovaskulární prevence, tak abychom
zlepšili zdravotní situaci a výrazně snížili
rizika kardiovaskulárních onemocnění,
jako např. vysokého krevního tlaku, poruch
metabolismu tuků (cholesterolu), srdečního
selhání, cukrovky a dalších. Důležitý
je pro nás rovněž přesah do sociální
sféry s tím, že sociální pracovníci budou
včas informováni o nutnosti a rozsahu

sociální péče konkrétních pacientů.“ Vaše
ambulance ale také nabídne novinky
v digitálním zpracování dat pacientů.
O co konkrétně se jedná? „Jde o digitální
koncepci péče o nemocné – bezpečná
výměna dat (zpráv, výsledků laboratoří
a dalších dokumentů) s pacienty, obvodními
lékaři, ambulantními specialisty, Fakultní
nemocnicí v Olomouci a Institutem klinické
a experimentální medicíny (IKEM)
v Praze. Výhodou také je, že lékař může
elektronicky, a tedy velmi rychle objednat
nemocné k odbornému vyšetření. Dalším
plánovaným stupněm rozvoje tohoto

Jak dopadla dubnová výzva 10 000 kroků?

konceptu je aplikace pro pacienty, kdy
budou moci žádat o elektronické recepty,
mohou konzultovat lékaře ohledně dalšího
postupu léčby, event. změny zdravotního
stavu.“ A co to pro nás pacienty vlastně
znamená? Do budoucna už nebudeme
muset za specializovanou ambulantní
péčí dojíždět do vzdálených nemocnic, ale
budeme ji mít k dispozici v našem místě
bydliště, resp. ve velmi rozumné dojezdové
vzdálenosti. Řada stavů u chronických
kompenzovaných pacientů bude řešena
elektronicky, aniž by musel nemocný lékaře
osobně navštívit.
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Do dubnové výzvy 10 000 kroků se přihlásilo přes 13 tisíc
účastníků z celé republiky. Během 30 dnů společně zdolali bezmála
2,3 milionu kilometrů. Ani zástupci Mohelnice už třetím rokem
nezůstali pozadu. 49 aktivně zapojených občanů nachodilo
a naběhalo přes 15 tisíc kilometrů! Díky nim se Mohelnice umístila
na zatím nejlepším – 27. místě z 91 zapojených měst. Gratulujeme!
Na fotografii můžete vidět zástupce těch nejlepších, kterým za
město Mohelnice poděkovala paní místostarostka Jana Kubíčková.
Za muže: M. Schlesinger, M. Horák, Jobinek, A. Balvín, M. Norbert;
za ženy: E. Vykydalová, K. Ellnerová, M. Hašková, J. Plšková, J.
Horáková a vítězným se stal tým s názvem: Škoda každého kroku,
který neuděláš! Zvláštní cenu získala Z. Rýznarová, která
z kategorie „těhotných“ postoupila do kategorie „chodím
s kočárkem“. Doslova by se dalo říct, že si odběhla jen porodit
a jinak zvládala plnit svůj limit téměř každý den.

Sraz sportovních veteránů ŠKODA
- placená reklama -

Ve dnech17.-19. června 2022 pořádá FELICIA COUPE KLUB
CZ již 56. sraz sportovních veteránů ŠKODA s mezinárodní
účastí v prostorách MORAVA kempu v Mohelnici. Vozidla
vyjedou v sobotu 18.6. v době 13.00 až 16.00 hod. na tzv.
„spanilou jízdu“ po trase – Mohelnice, Loštice, Jeřmaň, Bouzov,
Bílá Lhota, Litovel, Nový Dvůr (zastávka cca 1 hod. na farmě
Doubravský Dvůr), Úsov, Mohelnice. Příznivce autoveteránů
klub srdečně zve do kempu v Mohelnici na prohlídku
zúčastněných vozidel. Pěší návštěvníci mají vstup zdarma.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOL
Den pro volbu povolání

PROJEKT DEN ZEMĚ
NA ZŠ MLÝNSKÁ

V úterý 10. května proběhl na ZŠ Mlýnská
projektový den s názvem „Den pro volbu
povolání“, do kterého se zapojily třídy
1. i 2. stupně. Toto téma získává
v posledních letech stále více na
pozornosti a významu. Je důležité, aby
si děti postupně uvědomovaly své zájmy,
schopnosti, kvality, nadání a poznávaly
různé pracovní oblasti, z nichž si později
budou vybírat obory, SŠ a potažmo i svá
budoucí povolání . Cílem projektu „Den pro
volbu povolání“ bylo zajímavou i hravou
formou ukázat dětem různá povolání
v praktické rovině. Proto jsme pozvali do
školy zástupce jednotlivých řemesel - také
z řad rodičů, kteří poutavě i s pomocí
praktických a pro děti zajímavých ukázek
prezentovali svá povolání.

a farmářské techniky z akciové společnosti
- Úsovsko, a.s.

Kromě toho byla dětem umožněna návštěva
firem, jako je MEZ 14 Mohelnice, ONE
3D, Fenix a BILL s.r.o. PLASTY nebo
farmy p. Šnévajse v Libivé. Na venkovních
stanovištím měli žáci možnost zhlédnout
prezentace mohelnických hasičů a hasičské
techniky, vězeňské služby Vazební věznice
Olomouc s psovodem, vojenských
záchranářů z posádky v Hranicích

Akce se dále zúčastnili: p. Novák,
p. Heitmar, p. Jedelský, p. Jedelská,
p. Supík, p. Seifertová, p. Brixi,
p. Kratochvílová, p. Hulmanová, p. Fotr,
p. Wollna, p. Navrátil, p. Strupková, Spolek
ručních řemesel Mohelnice, p. Jirásková.
Všem našim hostům a zúčastněným firmám
moc děkujeme!
Mgr. Jana Šmirgová

Den Země si připomínáme každý
rok 22. dubna v podobě různých
informačních a vzdělávacích akcí
zaměřených na propagaci a podporu
ochrany životního prostředí. Hlavním
cílem Dne Země je posílit zájem dětí
o problematiku životního prostředí
a jeho ochranu, a proto jsme připravili
pro žáky 1. stupně hned dvě zajímavé
akce:

Dravci kroužili nad parkem
Velký zážitek si odnesli žáci i učitelé
ZŠ Mlýnská z městského parku. Do
Mohelnice zavítali opět po letech
členové společnosti Zayferus z Kuřimi,
aby zde představili různé druhy
dravců. Zayferus je obecně prospěšná
společnost, která vznikla v roce 1991.
Její členové se zabývají ochranou
dravců, jejich rehabilitací, vypouštěním
do přírody i odchovy mláďat v zajetí.
Kromě poutavého povídání a soutěžení
o zajímavé ceny byly na programu ukázky lovu dravců. Vybraní žáci si v závěru
prezentace mohli vyzkoušet sokolnictví na vlastní kůži.
Mgr. Aleš Plhák

Starověká architektura
nás inspirovala
Žáci 6. ročníků ZŠ Mlýnská vytvářeli během
čtvrtletního dějepisného projektu 3D modely
vycházející ze starověké architektury. Na
chodbě školy se tak objevily pyramidy,
zikkuraty, visuté zahrady Semiramidiny,
Parthenony, hrobka královny Hatšepsut,
Ištařina brána, Velká čínská zeď a další
stavby. Nejrozsáhlejším dílem se stala lego vila inspirovaná příbytkem z Pompejí. Na tomto
místě se patří poděkovat nejen žákům, ale i rodičům, kteří vypomáhali, za úžasné výtvory.
Děkuji!
Mgr. Kristýna Šmakalová
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Tonda Obal
Dne 6. dubna jsme se zúčastnili
vzdělávacího programu, který se
zaměřuje na zvýšení povědomí
o správném třídění a recyklaci
odpadu. K vysoké účasti obyvatel na
třídění pomáhají informační kampaně
společnosti EKO-KOM. Jednou z nich
je školní vzdělávací program Tonda
Obal. Třídění odpadu je dobrý návyk,
který by měly děti získávat a osvojit
si již od útlého věku. Děti si na této
přednášce zopakovaly důležitost
recyklace a třídění pro náš život
a naši planetu.
Mgr. Dagmar Čepová

Věda hravě
Dne 27. dubna navštívil naši školu
Mgr. Radek Chajda, který absolvoval
studium fyziky a v současné době
pracuje opět jako odborný technik
a píše populárně-naučné knihy pro
děti. Děti zaujal ukázkami několika
jednoduchých pokusů za využití
teplého vzduchu a pomůcek, které
najdeme běžně doma. Díky tomu
děti na 1. stupni zažily malý „letecký
den“, protože pokusy byly tentokrát
zaměřeny na letecké téma. Názorně
viděly, že horkovzdušný balón je
možné snadno vyrobit i ze sáčků na
odpadky.
Mgr. Dagmar Čepová

Slavná sportovkyně
Šárka Kašpárková
u nás v Mohelnici
Olympionička ve skoku vysokém Šárka
Kašpárková navštívila ZŠ Vodní v rámci
okresního kola Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů, který škola letos
pořádala. Do okresního kola se přihlásilo
celkem 10 základních škol, z toho i obě
naše základní školy. Do krajského kola tak
postupovali první dvě družstva a stejně tak
i jednotlivci dle ročníku narození (20072012). Z deseti disciplín, které se plní pro
získání různých stupňů odznaku (bronzový,
stříbrný, zlatý a diamantový), se na okresním kole OVOV plní pouze pět – trojskok,
hod medicinbalem, skok přes švihadlo, kliky
a volitelná disciplína - běh na 1000 m nebo
dribling. Šárka Kašpárková a ředitel školy

Zajímavost:

Ing. Miroslav Hloušek zahájili sportovní den
krátkým proslovem, kde zdůraznili cíl projektu OVOV, a to zapojit co nejvíce dětí
a mládeže do sportovních aktivit a motivovat je ke zlepšování fyzické zdatnosti.
A popřáli tak hezké sportovní zážitky v duchu fair play 9 družstvům a 78 jednotlivcům.

Mgr. Alena Sedlářová a Mgr. Zdeňka Kaplová, organizátorky OVOV

DEN MATEK NA ZŠ
VODNÍ
Máj je lásky čas. Za tu mateřskou
lásku děkují děti své mamince bez
ohledu na věk druhou květnovou
neděli. A protože ženám vždy sluší
květina, přidaly děti ve školní družině
ruku k dílu a květinu v kořenáči
připravily pro své maminky se vší
originalitou. Při výrobě srdíčka děti
pracovaly s láskou a snahou udělat
své mamince co největší radost
a poděkovat jí za péči a lásku, což
se jim rozhodně povedlo. Věříme, že
poděkování a dárek vykouzlily všem
maminkám úsměv na tváři.
Za školní družinu Dana Hňoupková

Šárka Kašpárková (garant tohoto
projektu pro Moravu) začínala jako
basketbalistka. Na olympiádě
v Barceloně reprezentovala tehdejší
Československo jako skokanka do
výšky. Jejím největším úspěchem
bylo první místo z Univerziády, stříbro
z halového mistrovství Evropy
v Göteborgu a bronz z olympijských
her v Atlantě. Na mistrovství světa
v Athénách v roce 1997 skočila nový
český rekord – 15,20 m, a to ji vyneslo na příčku nejvyšší.

110 sportovců přijelo soutěžit
na novém hřišti u ZŠ Vodní
Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 společně s Regionálním
centrem aplikovaných pohybových aktivit
(RCAPA) a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci uspořádaly
1. ročník Mohelnických sportovních her
v rámci projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání Olomouckého kraje (RPVOK).
Netradiční sportovní disciplíny si přišlo
vyzkoušet 110 soutěžících ze 13 škol
Olomouckého a Pardubického kraje. Soutěž
byla určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Žáci Odborného učiliště a Praktické školy
se účastnili sportovních her, asistovali na
jednotlivých stanovištích spolupořadatelům
z centra APA, byli průvodci zúčastněných
škol, ale také připravili všem účastníkům
občerstvení a dárkové tašky s upomínkovými předměty. V rámci programu byla školám
umožněna i prohlídka Odborného učiliště
a Praktické školy, kde se účastníci mohli
seznámit s učebními obory vyučovanými na
škole, pedagogy, žáky a prostředím školy.
Pro pedagogy jednotlivých škol byl zajištěn
seminář s tematikou Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách TV a oblasti dalších školních
a mimoškolních pohybových aktivit.
Myšlenka motivovat mladé lidi k pohybu,
vyzkoušet si netradiční disciplíny
a propojit sportovní aktivity s běžným denním režimem se naplnila, a proto bychom
na ni chtěli navázat dalším ročníkem Mohelnických sportovních her. Krásný slunečný
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den provázela dobrá nálada a spokojenost
všech zúčastněných. Tuto akci poctil svou
návštěvou pan senátor Mgr. Miroslav
Adámek, radní Olomouckého kraje RNDr.
Aleš Jakubec a další významní představitelé Krajského úřadu v Olomouci a vedení
města Mohelnice.

Úspěchy sólových zpěváků ze ZUŠ
Mohelnice mluví za vše
Na okresním kole soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu tentokrát v ZUŠ
Zábřeh školu reprezentovali Ester Uhrínová
(1. kategorie do 10 let) a Eva Konečná
(5. kategorie do 14 let) ze třídy Nely Krömerové a Robin Petřivalský (6. kategorie do
14 let) a Eliška Hanousková (10. kategorie
do 18 let) ze třídy Evy Hejnarové. Všichni
jmenovaní získali první místo a Eliška Hanousková i postup do krajského kola, které
se konalo na ZUŠ Campanella v Olomouci.

Zde Eliška získala krásné druhé místo.
K těmto výjimečným výsledkům i značnou
měrou přispěla Olga Pallová z klavírního
oddělení naší ZUŠ, která zpěváky doprovázela na klavír. A protože na naší ZUŠ zrovna probíhá zápis, tak pokud rádi zpíváte,
neváhejte a přihlaste se na sólový zpěv do
pěvecké třídy p. uč. Hejnarové nebo
p. uč. Krömerové. Více informací naleznete
na webových stránkách školy.

DEN ŘEMESEL
Dne 19. 5. 2022 se v naší škole
uskutečnil po dvouleté odmlce tradiční
„DEN ŘEMESEL“. Zahájení akce s
kulturním vystoupením dětí MŠ
a žáků ZŠ proběhlo v 10 hodin. Pozvaní
řemeslníci zde vystavovali své výrobky
a někteří umožnili návštěvníkům
vyzkoušet si, jak takový výrobek vzniká.
Nabídka řemesel a aktivit byla velice
pestrá – umělecký kovář, malířská
dílnička, keramička, malování na textil,
řezbář, malíř, patchwork, paličkování,
výrobky z fimo hmoty. Děti a žáci naší
školy se pod vedením svých učitelů
a asistentů také velice snažili. Každá
třída svůj „stánek“ pojmenovala podle
vystavených výrobků, k vidění zde byli
zahradníci, mydláři, květináři, hokynáři
apod. Celý den panovala ve škole
příjemná atmosféra, všichni návštěvníci
si odnesli domů jistě plno zážitků a
možná i inspirace. Již teď se těšíme, že
za rok opět tuto akci zopakujeme.
SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4

30. výročí oslavila mohelnicko-zábřežská
kapela Madalen narozeninovým koncertem
v pátek 6. května pořádaným ve spolupráci
s Kulturním domem Zábřeh. Gratulujeme
a přejeme spoustu dalších hudebních let
a počinů.

Matěj Plšek z Mohelnice se stal absolutním vítězem soutěže
HLAS Česka, Moravy
a Slezska
Tato soutěž je jediná svého druhu v ČR
a SR. Dává příležitost talentovaným
zpěvákům nejen klasického a moderního
zpěvu, ale také vlastní tvorbě. Jednotlivé
kategorie jsou rozděleny dle věku. Matěj
Plšek vyhrál nejen 1. místo ve své kategorii
11-15 let, ale stal se dokonce absolutním
vítězem moderního zpěvu celého V. ročníku
této soutěže, což je obrovský a neuvěřitelný
úspěch. Gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci našeho města. Kdo
by chtěl Matěje vidět a hlavně slyšet zpívat,
neváhejte a přijděte na koncert: 3. 6. 2022 na Horním náměstí v Olomouci, 10. 6. 2022
v Jazz Tibet Clubu v Olomouci, 19. 6. 2022 v Praze na Náplavce, ale hlavně 2. 8. 2022
v Mohelnici na Kostelním náměstí, kde Matěj vystoupí i se svou kapelou. Více informací
najdete na jeho Instagramu @matej_plsek
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CENA OLGY
HAVLOVÉ 2022
PUTOVALA I DO
MOHELNICE
Letos již po šesté nadace udělila
v rámci Ceny Olgy Havlové také
Cenu veřejnosti. Porota vybrala
z nominovaných tři osobnosti, které
postoupily do užšího výběru online
hlasování. Cenu veřejnosti získal
Martin Škurek z Mohelnice, který
kromě toho, že pracuje jako poradce
v Národní radě osob se zdravotním
postižením a odborný asistent na
Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pravidelně beseduje
jako dobrovolník s klienty denního
stacionáře nad různými tématy.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci našeho města.

Návrat Jeana-Louise Raduita
hraběte
de Souches do
rodného města

Ukliďme Česko,
ukliďme Mohelnici

aneb jak mohelnická šermířka
v daleké Francii šermovala

Dne 3. dubna 2022 se ve francouzském
přístavním městě La Roschelle konala slavnostní inalgurace nové městské čtvrti „Renesancia“ a lávky „Jean-Louis Raduit hrabě
de Souches“. Slavnostní akce se zúčastnila
i delegace z Brna, Hlubokých Mašůvek
a Jevišovic, ale hlavně brněnský spolek
přátel Jeana-Louise Raduita hraběte de
Souches, který zde předvedl tematické
vystoupení a uvedl tímto do povědomí
obyvatel La Roschelle jejich významného rodáka. Akce se zúčastnila i členka
šermířského spolku Mohelnická sebranka
(TJ Sokol Mohelnice) Helena Drlíková
coby šermířský partner Radima Lisického
(šermířská skupina Duel Brno), který na této
akci představoval samotného hraběte J-L
Raduita de Souches. Svým vystoupením
a šermířským uměním okouzlili nejen přítomné radní a obyvatele La Roschelle, ale
i samotného pana primátora La Roschelle,
který je po oficiálním přijetí a rozhovoru v
jeho primátorské kanceláři sám osobně
provedl celou historickou radnicí.
La Roschelle je významné přístavní město
v západní Francii na pobřeží Atlantického
oceánu v Biskajském zálivu s dlouhou a bohatou historií. První předchůdce dnešního
města byla vesnice Cougnes, o jejímž původu není mnoho známo. V 9. století v důsledku rozšiřování Cougnes vzniklo rybářské
město Rupelle (malá skála), od něhož je
odvozen název La Roschelle. Samotná La
Roschelle byla založena v 10. století, když
této obci roku 961 Vilém IV. Akvitánský udělil městská a přístavní práva. Již ve 12. století se město stalo významným přístavem.
1130 byla La Roschelle obehnána hradbami
a 1137 byla potvrzena Ludvíkem VII. jako
svobodný přístav. To učinilo z La Roschelle
největší přístav na Atlantickém pobřeží, což
zajistilo městu prosperitu z obchodu (vývoz
a dovoz). Roku 1627 se francouzský král
Ludvík XIII. rozhodl moc města definitivně
zlomit. Nastalo jeho zhruba roční obléhání

královskou armádou, během kterého bylo
město izolováno systémem opevnění na
souši i mořskou hrází. Město bylo vyhladověno a dobyto. Tuto historickou událost
zachycuje obraz od Henriho Motta „kardinál
Richelieu během obléhání La Roschelle“
(1881). Originál tohoto světoznámého obrazu visí právě na radnici v La Roschelle.
Tohoto obléhání byl účasten i samotný
Jean-Louise Raduit de Souches, jako dvacetiletý mladík patřil k obráncům rodného
města. Po obléhání toto město opustil
a vydal se do světa budovat vojenskou
kariéru a do Francie a La Roschelle se už
nevrátil. Stal se významným vojevůdcem za
třicetileté války právě tady u nás v Čechách,
a to hlavně na Brněnsku a Znojemsku.
V roce 1645 ubránil Brno proti obrovské
přesile Švédů, pomáhal i obráncům nedaleké Olomouce. Po skončení třicetileté války
1648 se stal vrchním velitelem pohraničního
vojska a nechal postavit opevnění (dnes
slovenského) Leopoldova a vypracoval
projekt přestavby olomoucké pevnosti.
V roce 1664 bránil Nitru proti Turkům.
Konec života prožil na svých statcích na
jihozápadní Moravě na svém panství v Jevišovicích. Zasloužil se taktéž o vznik poutního místa v Hlubokých Mašůvkách, kde
u léčivých pramenů nechal vybudovat kapli,
které věnoval svoji sošku Panny Marie, ta
ho chránila po celou jeho vojenskou kariéru.
Měl dvě ženy a pět dětí.
Dnešní La Roschelle je kouzelné místo
s neskutečnou atmosférou, plné všedního
života, světel a malých uliček, kde na vás
dýchne historie a vše má až pohádkový
nádech.

Začátkem dubna se konala již tradiční
akce Ukliďme Česko, ukliďme Mohelnici,
a to pod záštitou Spolku STURM a města Mohelnice. Letos byl zkombinován
společný úklid s úklidem individuálním.
Na oficiálních trasách organizátor zajistil
tzv. pytlomaty (cyklostezky Mohelnice – Libivá, Mohelnice – Moravičany,
Mohelnice – Újezd, Horní Krčmy – Loštice, Ptačí stezka v mohelnickém parku).
Další trasa vedla z centra města k řece
Moravě a podél elektrárny v Mohelnici
až do Moravičan. Své zástupce zde měl
i skautský oddíl Delfíni Mohelnice.
V rámci individuálního úklidu byla uklizena například mohelnická dětská hřiště
nebo okolí škol. Individuálně se zapojili
i žáci základních škol ZŠ Mlýnská, ZŠ
Vodní a střední školy SPŠE Mohelnice.
Vyčistili okolí svých škol i podstatnou
část míst nedalekého okolí. Celkem se
během letošní akce Ukliďme Česko,
ukliďme Mohelnici nasbíralo přibližně 30
pytlů odpadu.

Všem, kteří se do této akce zapojili,
bychom chtěli jménem Spolku STURM
poděkovat. Velké díky patří i zaměstnancům mohelnického sběrného dvoru, kteří
byli ochotni převzít nasbíraný odpad
i mimo otevírací dobu, a to i v neděli
odpoledne. Opravdu si velmi vážíme
i vysokého počtu zúčastněných dětí.
Díky tomu můžeme věřit v lepší zítřky.
Lidé jako vy všichni se snaží udělat něco
navíc proto, abychom žili v čistém prostředí a nechovali se lhostejně k tomu,
co nám příroda dává.
Za Spolek STURM Zuzana Pokorná

Příznivci Bludověnky se mohou těšit na Festival dechových hudeb v Bludově
O oblíbený festival jeho příznivci ani
v letošním roce nepřijdou. Pořádající dechová hudba Bludověnka všechny srdečně zve
v sobotu 25. 6. 2022 na přehlídku dechových hudeb do Bludova. Akce se koná ve

sportovním areálu hasičské zbrojnice v Bludově od 13 hodin, a to za každého počasí.
K poslechu a tanci zahraje oblíbená slovácká kapela Vacenovjáci, Moravská Veselka
ze Sušic u Přerova a domácí Bludověnka.
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Celým odpolednem provede návštěvníky
slovem oblíbený moderátor a zpěvák Karel
Hegner.
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-placená reklama-

-placená reklama-

-placená reklama-

vězeňská služba Čr věznice mírov

hledá nové Kolegy

Vězeňská služba ČR, Věznice Mírov,
Mírov 27, 789 53 Mírov

STRÁŽNÉ Práce ve dvousměnném nepřetržitém režimu služby – 37,5 hod. /týden
(služební hodnost vrchní referent, hodnostní označení strážmistr)

- náborový příspěvek 150. 000,- Kč
- stabilitu a jistotu práce v bezpečnostním sboru ČR
- šest týdnů dovolené
- ubytování ve vlastní ubytovně
- posilovna v budově věznice
- další zaměstnanecké benefity, dotované stravování,
celoživotní vzdělávání, příspěvky na sportovní
a kulturní vyžití,…

Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost
Kontaktní osoby: Mgr. Marcela Krejčí
Bc. Jaroslava Plháková
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Buřval

E-mail: : nabor@vez.mir.justice.cz
Telefon: 583 488 230, 583 488 235
Mobil: 601 088 538

využití pracovní kapacity odsouzených
Nabízíme volnou výrobní kapacitu a prostory pro jednoduchou manuální práci
za výhodných finančních podmínek.
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Nabízíme:

-placená reklama-

 SKLADNÍKY
 BALIČE
 ŘIDIČE VZV

od 26.000 Kč

Nabízíme:
zázemí stabilní zahraniční společnosti
prémie dle výkonu do výše 20%
přítomnostní odměna
příplatky za odpolední směnu
stravenkový paušál
příspěvek na penzijní pojištění
25 dní dovolené

Požadujeme:
pracovitost, samostatnost, zodpovědnost
řidičský průkaz na VZV výhodou

dvousměnný provoz 6-14, 14-22 hod.

CRAISS Logistic, s.r.o., provozovna Siemens Mohelnice
Nádražní 395/25, CZ-789 85 Mohelnice
www.craiss.com
marie.adamcova@craiss.com
+420 721 966 464
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PŘIJMEME:

SPORT
Mohelničtí judisté opět bodují:
Český pohár Jablonec
Mezi několik nejkvalitnějších turnajů Českého poháru pořádaných Českým svazem
judo patří i ten s mezinárodní účastí v
Jablonci nad Nisou, který se konal v půlce
května. Ani tady nechyběli mohelničtí borci
a trenér Miroslav Švec. Hned v sobotu jsme
se dočkali medailového umístění, když
Maxim Damajka po jednom zaváhání a
pěti výhrách bral ve váze do 46 kg bronz.

V neděli se v kategorii dorostu Martin
Sedlák s bilancí dvě výhry a jedna prohra v
konkurenci 70 závodníků ve váze do 66 kg
nedostal do bojů o medaile. Další členové
naší výpravy Franta Matal a Šimon Damajka bohužel nestačili na úvodní soupeře, a
do dalších bojů tak nezasáhli.
Blanka Švecová

Národní finále U11 dívek s mohelnickou účastí

Třešničkou na dortu a největší odměnou, co
holky mohly dostat, byla účast na Národním
finále U11 dívek v Děčíně, 29. 4. - 1. 5.

Vítání občánků
Poslední květnovou sobotu zaplnili
Kostelní náměstí a prostor před muzeem
rodiče s novými nejmenšími občánky
našeho města. Za město je přivítala
paní místostarostka Jana Kubíčková
s kolegyněmi z matriky paní Alenou
Nantlovou a Jitkou Tomčalovou.
Fotogalerii z této akce najdete v příštím
čísle zpravodaje.

Je to velká akce, mistrovství republiky, které
se účastní nejlepších 12 týmů z celé ČR,
které si účast vybojovaly postupem z kvalifikací. Jsme prvním dívčím basketbalovým
týmem v Mohelnici, komu se to povedlo.
V Děčíně holky hrály ve složení: Lenka
Činčarová, Nela Drlíková, Eliška Dudková,
Adéla Kárová, Elena Králová, Sofie Kunertová, Nina Langrová, Simona Nejedlá, Linda
Nejezchlebová, Daniela Pallová, Denisa
Pallová, Tereza Přichystalová, Berenika
Ševčíková.
Lenka Králová

Mohelnický
vandr
absolvovaly
desítky rodin

Krásného sobotního počasí využily
desítky rodin a zúčastnily se tradičního
Mohelnického vandru. Trasa
vedla z Mohelnice a končila až na
Moravičanském bagru. Návštěvníci
si mohli vybrat trasu podle stupně
obtížnosti buď pro pěší, nebo pro
cyklisty. Připraveny byly i sportovní
soutěže s cenami, malé občerstvení a
možnost svézt se na lodičkách.

ELEKTRO | NÁBYTEK

-DPH

OTEVÍRÁME

PRODEJNU ELEKTRA A NÁBYTKU V NOVÉM

ČTVRTEK

23. 6.

OKAY Zábřeh na Moravě
Leštinská 2723/1
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Mohelnické družstvo děvčat kategorie U11
má za sebou sezonu, o které se nám na
začátku září ani nesnilo. V Moravskoslezské oblasti holky obsadily první místo s
pouhou jednou porážkou a dvěma kvůli
covidu kontumovanými zápasy. Zbývajících
25 zápasů holky vyhrály. V současné době
v této věkové kategorii holek 2010-2012(13)
aktivně trénuje a jezdí na zápasy 16 děvčat
z Mohelnice a okolí.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje územní odbor Šumperk pořádá ve spolupráci s ostatními složkami IZS
a pod záštitou starosty Města Mohelnice prezentační akci s názvem

DEN POLICIE ČR

ZESNULÍ

ANEB INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V AKCI

Jan Lútovský z Mohelnice 78 let
Milan Melhuba z Doubravice 60 let

21. června 2022

Jozef Plačko z Klopiny 81 let

od 9:00 do 12:00

Božena Náplavová z Loštic 90 let

nám. Svobody v Mohelnici

Josef Skopal ze Žádlovic 80 let
Josef Elgner z Mohelnice 88 let
Milan Krupička z Mohelnice 66 let
Oldřiška Mičkerová z Mohelnice 95 let
Vlasta Nejezchlebová z Mohelnice 71 let
Anežka Navarová z Moravičan 82 let
Ladislav Pecha z Mohelnice 83 let

Úřad práce informuje
K 30. 4. 2022 bylo na Úřadě práce
ČR, oddělení kontaktního pracoviště
Mohelnice evidováno celkem 500
dosažitelných uchazečů o zaměstnání
a podíl nezaměstnaných osob byl
4,6 %. Pouze z Mohelnice bylo
k 30. 4. 2022 v evidenci 270
dosažitelných uchazečů o zaměstnání
a podíl nezaměstnaných osob byl 4,5 %.

9:00 - 12:00

10:00 - 11:30

statické ukázky techniky a vybavení profesionáních složek IZS (policie, hasiči, záchranná
služba) prezentace participujících organizací a institucí (Věznice Mírov, Hasičský sbor
Mohelnice, Probační a mediační služba, Nemocnice Šumperk, AGEL Transfúzní služba,
Besip, Zdravotní pojišťovna MV, Generali Česká pojišťovna)

pásmo dynamických
ukázek
(policie, hasiči,
vězeňská služba)

INFORMACE
V průběhu prezentační akce budou pořizovány videozáznamy a fotografie.

Od 7. června jsme pro vás připravili ve spolupráci se ZŠ Mlýnská
výstavu prací žáků 6. tříd, kteří v rámci projektu dějepisné výuky vytvořili
makety starověkých staveb. Uvidíte nejen pradávné obydlí, antické chrámy,
koloseum, ale budete mít i jedinečnou možnost nahlédnout do útrob
samotných pyramid. Výstava bude k vidění od 7. června do 31. července.
Zároveň bychom vás rádi pozvali na slavnostní vernisáž ve čtvrtek 9. června
Od 7. června jsme pro vás připravili ve spolupráci se ZŠ Mlýnská výstavu prací
v 17 hodin, kdy bude výstava oficiálně zahájena.

žáků 6. tříd, kteří v rámci projektu dějepisné výuky vytvořili makety starověkých
staveb. Uvidíte nejen pradávné
obydlí,
antické
chrámy,
koloseum,
budetez ikonoVe čtvrtek
16. června
uzavřeme
sérii
vyprávěníale
Kapitoly
mít i jedinečnou
možnost
dozeptat
útrobvsamotných
Výstava
grafie
aneb nanahlédnout
co jste se báli
kostele. Třetípyramid.
a poslední
část nese název
bude k viděníPanna
od 7. Marie
červnaaneb
do 31.
července.
vásumění.
rádi pozvali
Zpráva,
ZázrakZároveň
a Úcta vebychom
výtvarném
Spolu s paní
na slavnostníMonikou
vernisážŠvec
ve čtvrtek
9. června
17 hodin,
kdy bude
výstava
oficiálSybolovou
z NG vvPraze
vás srdečně
zveme
do galerie.
ně zahájena.

MINIDÍLNY

ČERVEN

GALERIE LAUTNER
a ZŠ MLÝNSKÁ

vás zvou na výstavu projektu°

INSPIRACE STAROVEKOU
ARCHITEKTUROU
Prostorové instalace záku° 6. tríd v rámci výuky dejepisu
Vedoucí projektu Mgr. Kristýna Šmakalová, Ph.D.

Malba
na vyprávění
hedvábí Kapitoly cena
600,- Kč aneb na
Ve čtvrtek 16.Sobota
června 4.6.
uzavřeme
sérii
z ikonografie
(materiál v ceně dílny)
co jste se báli zeptat v kostele.
Třetí a poslední část nese název Panna Marie
Středa 8.6. Akvarel - pohled do ptačí říše
cena 150,- Kč
aneb Zpráva, Středa
Zázrak 15.6.
a ÚctaKresba
ve výtvarném
umění. Spolu s paní Monikou Švec
tužkou - kapka vody cena 150,- Kč
Sybolovou z NG
v Praze
srdečně zveme do galerie. cena 150,- Kč
Středa
29.6.vásMonotyp

MINIDÍLNY ČERVEN
MINIDÍLNY ČERVENEC
Sobota 4. 6.StředaMalba
hedvábí 		
cena150,600,13.6. naDrátování
cena
KčKč
Středa 8. 6.SobotaAkvarel
pohled do ptačí říše
cena150,150,20.6. -Quilling
cena
KčKč
StředaKresba
27.6. tužkou
cena
KčKč
Perokresba
Středa 15. 6.
- kapka vody		
cena150,150,Středa 29. 6.
Monotyp				
cena
150,Kč
V případě změny budu informovat přihlášené.
Přihlášení na hana.galerielautner@seznam.cz

Přihlášení na Doklad
hana.galerielautner@seznam.cz
o zaplacení bude vydán v den dílny.
MÍSTO KONÁNÍ: Galerie LAUTNER
MÍSTO KONÁNÍ: Galerie LAUTNER
ČAS: 16.00 hodin
ČAS:
16.00
Další informace
na tel.:
723hodin
312 825

Další informace na tel.: 723 312 825

Od 7.6. do 31.7. 2022
Vernisáz výstavy
OTEVŘENO:
úterý až pátek 14.00 - 17.00 h
sobota
9.00 - 12.00 h
neděle
13.00 - 16.00 h
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9.6. v 17 hodin
Mohelnice

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

KINO MOHELNICE
ČERVEN 2022

2. - 5.
16:00

2. - 5.
18:30

9. - 12.
16:00

9. - 12.
19:30

16. - 19.
16:00

16. - 19.
18:30

23. - 26.
16:00

23. - 26.
18:30

30.
16:00

30.
18:30
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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